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S C H V Á L E N Ý 
P R O G R A M    J E D N Á N Í 

 
16. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 16. 4. 2020 od 8,30 hod. 
(v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 17. 4. 2020) 

 
 

1 Z-8223 k opatřením v oblasti místních poplatků a k návrhu na neúčtování 
nájemného za umístění restauračních předzahrádek na pozemcích 
ve vlastnictví hlavního města Prahy ke zmírnění ekonomických 
dopadů nastalých v souvislosti s výskytem onemocnění COVID – 
19 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 
radní Chabr 
radní Šimral 
zastupitel Portlík 
zastupitel Nepil 
 

2  ke Zprávě o současné situaci týkající se COVID-19 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

3 Z-8226 Záměr na zřízení Fondu pro zachování, obnovu a rozvoj podnikání 
a poskytování služeb "NASTARTUJEME PRAHU" 
 

zastupitel Zajíček 

 4 Z-8070 k návrhu na udělení čestného občanství hlavního města Prahy 
genmjr. Ing. Miloslavu Masopustovi 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

5 Z-8094 k návrhu na udělení čestného občanství hlavního města Prahy Ing. 
Haně Dvořákové, CSc., a prof. Ing. Dalimilu Dvořákovi, CSc. 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

6 Z-8147 k návrhu na úpravu rozpočtu výdajů vl. hl. m. Prahy a poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací městským částem hl. m. Prahy na 
zkoušky zvláštní odborné způsobilosti v roce 2020 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

7 Z-8054 k návrhu na výběr nejvhodnější varianty návrhu celoměstsky 
významné změny Z 2838/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy (MČ Praha 1, 
MČ Praha 2; vymezení nových úseků propojení tramvajových tratí 
v centrální části hl. m. Prahy) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

8 Z-8064 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - U 1261 (fáze "návrh" + 
"OOP", vlna 01 úprav) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

9 Z-8073 k návrhu na ukončení pořizování změny ÚP - Z 3002 (fáze 
„návrh“, vlna 9) 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

10 Z-8053 k návrhu zadání změny ÚP - Z 3143 (fáze „zadání“, vlna 12) I. náměstek primátora  
Hlaváček 

11 Z-8175 k návrhům na pořízení změn ÚP - (fáze "podnět", vlna 25) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 
 

12 Z-8176 k návrhům na pořízení změn ÚP - (fáze "podnět", vlna 26) I. náměstek primátora  
Hlaváček 
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13 Z-8195 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2020 v 
kapitole 01 - Rozvoj obce a k návrhu na poskytnutí účelové 
investiční dotace MČ Praha 1 na projektovou dokumentaci k 
rekonstrukci Václavského náměstí 
 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 
 
náměstek primátora  
Scheinherr 
 

14 Z-8165 k návrhu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací městským 
částem na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů pro rok 
2020 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

15 Z-8166 k návrhu na uvolnění rezervy pro městské části hl. m. Prahy a 
jednotky sborů dobrovolných hasičů městským částem hl. m. 
Prahy v roce 2020 z kap. 07 – BEZPEČNOST 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

16 Z-7552 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu 
vlastního hl. m. Prahy na rok 2020 MČ Praha 8 na rekonstrukci a 
přístavbu nové budovy v užívání Městské policie hl. m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

17 Z-8082 k návrhu na úplatné nabytí pozemku č. parc. 479/1 v kat. ú. 
Lysolaje do vlastnictví hl. m. Prahy 

náměstek primátora 
Hlubuček 
 

18 Z-8084 k návrhu na úplatné nabytí pozemků č. parc. 7, 8 a 9 v kat. ú. 
Lipence do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 
 

19 Z-8115 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 419/14 k. ú. Holyně 
do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 
 

20 Z-8130 k návrhu na schválení "Smlouvy o budoucím předání a převzetí 
vyvolané investice" specifikující způsob a podmínky bezúplatného 
předání a převzetí drážního mostu realizovaného v rámci stavby č. 
0211 Lipnická – Ocelkova 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

21 Z-8091 k návrhu na organizační opatření související se zrušením 
příspěvkové organizace Technická správa komunikací hl.m. Prahy 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

22 Z-8137 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1538/245 v k.ú. 
Řeporyje do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

23 Z-8110 k žádosti MČ Praha - Benice o změnu účelu finančních prostředků 
obdržených v roce 2019 z podílu MČ na odvodu z loterií dle § 41i 
odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., a daně z 
hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních 
her 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

24 Z-8151 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části 
Praha 14 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

25 Z-8154 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě č. 
INO/16/06/000347/2018 o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
poskytnuté MČ Praha 11 z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 
2018 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

26 Z-8037 k návrhu na majetkoprávní řešení - části pozemků  parc.č. 1590 a 
1591/1  k.ú.Horní Počernice 
 

radní Chabr 
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27 Z-8068 k návrhu na majetkoprávní řešení - pozemek parc.č. 2692/70 k.ú. 
Stodůlky 
 

radní Chabr 

28 Z-7998 k návrhu směny části pozemku parc.č. 1765/2 v k.ú. Hloubětín ve 
vlastnictví fyzické osoby za pozemek parc.č. 2527/7 v k.ú. 
Hloubětín ve vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr 

29 Z-8008 k návrhu na uznání správnosti zápisu vlastnictví spoluvlastnických 
podílů fyzických osob k pozemku parc.č. 1631/1 k.ú. Hloubětín v 
KN na LV č. 3016 pro k.ú. Hloubětín a k návrhu na úplatné nabytí 
těchto podílů do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr 

30 Z-8043 k návrhu na ukončení kupní smlouvy o převodu pozemků v k.ú. 
Libeň, uzavřené s Dopravním podnikem hl.m. Prahy, akciová 
společnost 
 

radní Chabr 

31 Z-7962 k návrhu úplatného převodu pozemků parc.č. 2491/1 a parc.č. 
2491/5 o celkové výměře 746 m2 vše v k.ú. Braník 
 

radní Chabr 

32 Z-7970 k návrhu na úplatný převod částí pozemku parc.č. 1228/2 k.ú. 
Ďáblice 
 

radní Chabr 

33 Z-8071 k návrhu úplatného převodu části pozemku parc. č. 763 k.ú. Kyje 
 

radní Chabr 

34 Z-8055 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 570/1 v k.ú. 
Velká Chuchle, obec Praha 
 

radní Chabr 

35 Z-8111 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1716 o výměře 36 
m2 k.ú. Kobylisy 
 

radní Chabr 

36 Z-8104 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 812 o 
výměře 109 m2 v k.ú. Háje 
 

radní Chabr 

37 Z-8128 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 585/194 o 
výměře 251 m2 v k.ú. Bohnice 
 

radní Chabr 

38 Z-8098 k návrhu úplatného převodu části pozemku parc. č. 405 v k.ú. 
Žižkov 
 

radní Chabr 

39 Z-8014 k návrhu úplatného převodu pozemků parc. č. 629/5 a parc.č. 
629/8 v k.ú. Veleslavín 
 

radní Chabr 

40 Z-8117 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 1293/228 o 
výměře 19m2 v k.ú. Řepy 
 

radní Chabr 

41 Z-8083 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 1660/2 v k. ú. 
Troja 
 

radní Chabr 

42 Z-7928 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 1217/15, 519/143 a 
549/2 k.ú. Háje 

radní Chabr 

43 Z-7951 k  návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1685/4 v k.ú. 
Řeporyje ze spoluvlastnictví fyzických osob do vlastnictví hl.m. 
Prahy 
 

radní Chabr 

44 Z-7973 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 5029, parc.č. 5030/23 
a parc.č. 5030/27 v k.ú. Smíchov z vlastnictví společnosti České 
dráhy, a.s. do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr 
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45 Z-7885 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 872/19 v k.ú. 
Šeberov, obec Praha, do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr 

46 Z-8108 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Zbraslav 
 

radní Chabr 

47 Z-8076 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1712/3 k.ú. Ďáblice 
 

radní Chabr 

48 Z-8113 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 142/3, k. ú. 
Bonkovice, obec Střezimíř, do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr 

49 Z-8049 k návrhu na bezúplatné nabytí 70 ks stožárů veřejného osvětlení, 
kabelového vedení a zapínacího místa v k.ú. Letňany z vlastnictví 
CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond II. a.s. do vlastnictví 
hl. m. Prahy 
 

radní Chabr 

50 Z-7991 k návrhu na bezúplatné nabytí rozšíření komunikace 
Novovysočanská vč. prodloužení nájezdových klínů autobusové 
zastávky, vjezdu do areálu, nově vybudovaných chodníků vč. 
obrubníků, 6 ks svislého dopravního značení, vodorovného 
dopravního značení, zeleného zatravněného pásu a pozemku parc. 
č. 4036/17 v k. ú. Libeň, obec Praha, v k. ú. Libeň a Vysočany z 
vlastnictví společnosti EDIFICE Krejcárek, s.r.o. do vlastnictví hl. 
m. Prahy 
 

radní Chabr 

51 Z-8099 k návrhu na bezúplatné nabytí 7 ks sloupů veřejného osvětlení 
včetně kabelového vedení v k. ú. Kbely z vlastnictví společnosti 
EKOSPOL a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr 

52 Z-8186 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. 
Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z 
vlastnictví hl.m. Prahy městským částem  
 
Svěření: 
Praha 6 (pozemky v k.ú. Břevnov, Dejvice, Ruzyně, Střešovice a 
Veleslavín) 
Praha - Křeslice (pozemky v k.ú. Křeslice) 
Praha 9 (pozemky v k.ú. Střížkov) 
Praha - Suchdol (nemovitosti v k.ú. Suchdol) 
 
 
 
Odejmutí: 
Praha - Křeslice (pozemky v k.ú. Křeslice) 
 
 
 
 

radní Chabr 

53 Z-8206 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut 
hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, odejmutí 
správy svěřené věci z vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha - Troja (vodohospodářský majetek v k.ú. Troja) 
 

radní Chabr 

54 Z-8124 k návrhu na poskytnutí dotací v Programu v oblasti zdravotnictví 
pro rok 2020 
 

radní Johnová 

55 Z-8114 k návrhu na poskytnutí dotace hlavního města Prahy v Programu 
Akce celopražského významu pro rok 2020 
 

radní Johnová 
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56 Z-8119 k návrhu na udělení dotací hlavního města Prahy - Program 
adiktologických služeb pro rok 2020 
 

radní Johnová 

57 Z-8126 k návrhu na financování projektů v rámci Programů primární 
prevence ve školách a školských zařízení pro rok 2020 
 

radní Johnová 

58 Z-8011 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl. m. 
Prahy Centrum léčebné rehabilitace 
 

radní Johnová 

59 Z-8150 k návrhu na změnu zřizovací listiny  příspěvkové organizace hl. m. 
Prahy Domov Svojšice 
 

radní Johnová 

60 Z-8116 ke schválení Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2020 – 2024 
 

radní Šimral 

61 Z-7826 ke schválení Krajského akčního plánu vzdělávání v hlavním městě 
Praze (KAP II) 
 

radní Šimral 

62 Z-8155 k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. Prahy a přidělení grantů v 
Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního 
města Prahy pro rok 2020 
 

radní Šimral 

63 Z-8141 k návrhu na udělení dotací prostřednictvím projektu Pražský 
voucher na inovační projekty a projektu Specializované vouchery 
spolufinancovaných v rámci Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR - výzva č. 2 
 

radní Šimral 

64 Z-8185 k návrhu na udělení dotací prostřednictvím projektu Pražský 
voucher na inovační projekty a projektu Specializované vouchery 
spolufinancovaných v rámci Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR - výzva č. 2 
 

radní Šimral 

65 Z-8214 k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků projektů "Pražský 
voucher na inovační projekty" a "Specializované vouchery" v 
rámci OP PPR z roku 2018, 2019 a úpravu rozpočtu v roce 2020 
 

radní Šimral 

66 Z-8121 k návrhu na poskytnutí dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na 
rok 2020 z kapitoly 04 - Školství, mládež a sport pro MČ Praha 16 
 

radní Šimral 

67 Z-8136 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové 
organizaci zřizované hlavním městem Prahou - Gymnázium, Praha 
7, Nad Štolou 1 
 

radní Šimral 

68 Z-8044 k návrhu na udělení daru Nadačnímu fondu Praha ve filmu Prague 
Film Fund 
 

radní Třeštíková 

69 Z-8080 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
neinvestiční dotace Domu národnostních menšin o.p.s. na provoz 
organizace v r. 2020 
 

radní Třeštíková 

70  k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP předsedové výborů 
ZHMP 
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K     I N F O R M A C I 

 

1 Z-8197 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích 
v Praze 

náměstek primátora 
Scheinherr 

 

2 Z-8190 informace o stavu implementace Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 

primátor  
hl.m. Prahy 
 

 

3 Z-8199 k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního 
města Prahy 

primátor  
hl.m. Prahy 
 

 

4 Z-8188 o proplácení náhrady mzdy a výdělku ušlého v souvislosti s 
výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva hl. m. Prahy v 
roce 2019 

primátor  
hl.m. Prahy 
 

 

5 Z-8187 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT a k návrhu na 
úpravu rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2020 v kap. 0416 
 

radní Šimral U-522 
16.3.20 
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	P R O G R A M    J E D N Á N Í

