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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 

 
4. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 28. 2. 2019 od 10,00 hod. 
(v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 1. 3. 2019) 

 
____________________________________________________________________________ 
 

  Pravidelný bod v pevném čase  12,30 – 13,15 
Návrhy, připomínky a podněty občanů hl.m. Prahy 
 

 

  Pravidelný bod v pevném čase  13,15 – 14,00 
Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP 
 

 

  Složení slibu člena ZHMP Ing. Jakoba Hurrleho  
1 Z-7026 ke schválení projektů v rámci 36. výzvy Operačního programu 

Praha - pól růstu ČR 
primátor 
hl.m. Prahy 

2 Z-6991 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019 

primátor 
hl.m. Prahy 

3 Z-7047 k návrhu změn Integrované strategie pro integrované teritoriální 
investice Pražské metropolitní oblasti na programové období 2014-
2020 

primátor 
hl.m. Prahy 

4 Z-6824 k návrhu na pořízení změny/úpravy vlny 05 ÚP SÚ hl.m. Prahy na 
území správního obvodu Prahy 4 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

5 Z-6377 k soudem zrušené změně Z-1424/07 ÚP SÚ hl.m. Prahy 
(Praha 12, Komořany; výstavba obytných domů) 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

6 Z-6348 k návrhu zadání změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 12 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

7 Z-6823 k návrhům na pořízení změn vlny 16 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 12 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

8/1 Z-7001 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura 
na rok 2019 

náměstek primátora 
Hlubuček 

8/2 Z-7011 k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská 
infrastruktura na rok 2019 

náměstek primátora 
Hlubuček 

9/1 Z-6969 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 691/36, 693/16, 
703/12, 704/9, 705/1, 706/1, 707/1, 707/2, 726/4, 726/5 a 845/4 v 
k. ú. Zličín do vlastnictví hl.m. Prahy 

náměstek primátora 
Hlubuček 

9/2 Z-6982 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 514/1 a 515 k. ú. 
Petrovice do vlastnictví hl.m. Prahy 

náměstek primátora 
Hlubuček 

9/3 Z-7012 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 2642/2 v k.ú. Kyje do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

náměstek primátora 
Hlubuček 

10 Z-7051 k návrhu na schválení Dodatku č. 1 Memoranda o společné 
spolupráci při přípravě stavby č. 511 Pražského okruhu 

náměstek primátora 
Scheinherr 

11 Z-7031 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů 
MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava 

náměstek primátora 
Scheinherr 

12/1 Z-7021 k návrhu na delimitaci investičních akcí v rámci kapitoly 03 - 
náklady na zkušební provoz MO v úseku Malovanka - 
Pelc/Tyrolka patří do pořizovací ceny příslušné stavby 

náměstek primátora 
Scheinherr 

12/2 Z-7003 k záměru RFD MHMP na realizaci veřejné zakázky „Výběr 
dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě 
cestujících v rámci PID“ 

náměstek primátora 
Scheinherr 
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13 Z-7020 k návrhu na úpravu schváleného rozpočtu vlastního hl. m. Prahy za 

účelem rozpuštění rezerv dle usnesení Zastupitelstva HMP č. 2/18 
ze dne 13. 12. 2018 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

14 Z-6997 k návrhu záměny zdrojů v rámci schváleného rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2019 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

15/1 Z-6961 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - 
Lipence na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

15/2 Z-7005 k návrhu na poskytnutí účelových dotací MČ Praha 19, Praha 20, 
Dolní Počernice a Klánovice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města 
Prahy 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

16/1 Z-6974 k návrhu na dodatečnou změnu účelu části finančních prostředků 
poskytnutých MČ Praha 1 k čerpání v roce 2018 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

16/2 Z-6950 k návrhu na změnu charakteru části investiční dotace poskytnuté 
MČ Praha 13 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

17/1 Z-6849 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 4045/33 o výměře 
674 m2 v k.ú. Strašnice 
 

radní Chabr 

17/2 Z-6866 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2515/2 o výměře 3 
m2 v k.ú. Hloubětín 

radní Chabr 

17/3 Z-6928 k návrhu na úplatný převod částí pozemků parc. č. 140/179 a parc. 
č. 140/180 v k.ú. Lhotka 

radní Chabr 

17/4 Z-6886 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 2556/1 v k.ú. 
Nové Město z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti 
Inafy Estates s.r.o. 

radní Chabr 

17/5 Z-6962 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 2869/2 o výměře 
33 m2 v k.ú. Braník 

radní Chabr 

17/6 Z-6920 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 1604/1, k.ú. 
Ruzyně 

radní Chabr 

17/7 Z-6880 k návrhu úplatného převodu části pozemku parc.č. 985/1 v k. ú. 
Háje 

radní Chabr 

17/8 Z-6876 k návrhu úplatného převodu částí pozemků parc.č. 583/87, parc.č. 
583/103 a parc.č. 985/1 v k. ú. Háje 

radní Chabr 

17/9 Z-6958 k návrhu na úplatné převody částí pozemku parc.č. 564/6 v k.ú. 
Velká Chuchle, obec Praha 

radní Chabr 

17/10 Z-6863 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 96/50 o výměře 269 
m2 v k.ú. Michle 

radní Chabr 

17/11 Z-6882 k návrhu úplatného převodu části pozemku parc.č. 583/87 v k. ú. 
Háje 

radní Chabr 

17/12 Z-6874 k návrhu úplatného převodu části pozemku parc.č. 985/1 v k. ú. 
Háje 

radní Chabr 

17/13 Z-6980 k návrhu na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 
544 o výměře 28m2 k.ú. Prosek 

radní Chabr 

17/14 Z-6770 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc. č.1842/68 
o výměře 13 m2 k.ú. Kobylisy 

radní Chabr 

18/1 Z-6854 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 876/25, k.ú. Střížkov, 
obec Praha, do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Chabr 

18/2 Z-6889 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 2044/14 a části 
pozemku parc.č. 2045/4, odděleného geometrický oddělovacím 
plánem č. 2595-176/2018 ze dne 20.8.2018 a nově vzniklého 
pozemku parc.č. 2045/8 vše k.ú. Hlubočepy do vlastnictví 
hlavního města Prahy 

radní Chabr 

18/3 Z-6826 k návrhu na úplatné nabytí stavby bez čp/če v k.ú. Suchdol na 
pozemku ve vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Chabr 
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19/1 Z-6840 k návrhu na bezúplatné nabytí veřejného osvětlení v k.ú. Slivenec 
z vlastnictví společnosti CENTRAL GROUP Kamýk s.r.o. do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr 

19/2 Z-6847 k návrhu na bezúplatné nabytí veřejného osvětlení včetně 
kabelového vedení v k.ú. Michle z vlastnictví společnosti 
CENTRAL GROUP Kamýk s.r.o. do vlastnictví hlavního města 
Prahy 

radní Chabr 

19/3 Z-6833 k návrhu na bezúplatné nabytí 5 ks nových ramen na veřejném 
osvětlení v k.ú. Kyje, obec Praha z vlastnictví společnosti SIKO 
KOUPELNY a.s. do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Chabr 

19/4 Z-6841 k návrhu na bezúplatné nabytí předlážděného chodníku a 
upraveného přejezdu přes chodník na pozemku parc. č. 2296 v k.ú. 
Holešovice z vlastnictví Classik Park III s.r.o. do vlastnictví hl. m. 
Prahy 

radní Chabr 

19/5 Z-6922 k návrhu na bezúplatné nabytí oprav chodníků, chodníku, zelených 
pásů, stromů a parkovacích zálivů v k.ú. Nusle, obec Praha z 
vlastnictví společnosti GEOSAN THÉTA a.s. do vlastnictví 
hlavního města Prahy 

radní Chabr 

19/6 Z-6875 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Stodůlky a k.ú. 
Modřany, obec Praha z vlastnictví společnosti Skanska Reality a.s. 
do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Chabr 

20 Z-6832 k návrhu na směnu části pozemku parc.č. 107/3 v k.ú. Střešovice 
ve vlastnictví žadatele za část pozemku parc.č. 109/3 v k.ú. 
Střešovice ve vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Chabr 

21 Z-6999 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, svěření 
správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem 
Praha 3, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 13, Praha - Kunratice, 
Praha Lipence, Praha - Slivenec  a  odejmutí ze svěřené správy 
městským částem Praha 3, Praha 8, Praha 14 a Praha – Lipence 
 
Svěření: 
Praha 3 (pozemek v k.ú. Vysočany) 
Praha 13 (pozemky v k.ú. Stodůlky) 
Praha 8 (pozemek v k.ú. Bohnice a pozemky v k.ú. Libeň) 
Praha 10 (pozemky v k.ú. Malešice a Vršovice) 
Praha - Kunratice (pozemek v k.ú. Kunratice) 
Praha - Lipence a Praha - Slivenec  (pozemek v k.ú. Lipence a 
pozemky v k.ú. Slivenec) 
Praha 10 (pozemky v k.ú. Strašnice) 
Praha 9 (pozemky v k.ú. Vysočany - Park Zahrádky) 
 
Odejmutí: 
Praha 3 (pozemky v k.ú. Žižkov) 
Praha - Lipence (pozemek v k.ú. Lipence) 
Praha 8 (pozemky v k.ú. Čimice) 
Praha 14 (pozemky v k.ú. Černý Most) 

radní Chabr 

22 Z-7041 k návrhu novely Jednacího řádu Zastupitelstva hlavního města 
Prahy 

radní JUDr. Hana               
Kordová Marvanová 

23 Z-6976 k volbě přísedících Městského soudu v Praze radní JUDr. Hana               
Kordová Marvanová 

24/1 Z-7110 k projednání výzev Pražský voucher - kreativní služby,  mentoring 
a koučink  - neschválen 

zastupitel Pilný 

24/2 Z-7014 Návrh obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních 
škol 

radní Šimral 

24/3 Z-7019 Návrh obecně závazné vyhlášky o školských obvodech mateřských 
škol 

radní Šimral 
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25 Z-6981 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v 
kapitole 04 - školství, mládež a sport a návrhu na poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy městské části 
Praha 6 na realizaci intenzivního kurzu výuky českého jazyka pro 
žáky základních škol s odlišným mateřským jazykem na území 
hl.m. Prahy 

radní Šimral 

26 Z-6967 k realizaci pokračování projektu Systémová podpora výuky 
českého jazyka jako cizího jazyka ve 21 MČ hl. m. Prahy - síť škol 

radní Šimral 

27 Z-6979 k návrhu na poskytnutí finanční podpory MGA GREIF s.r.o. v 
oblasti sportu na rok 2019 

radní Šimral 

28 Z-6994 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola a Střední škola Karla Herforta, fakultní škola 
Pedagogické fakulty UK, Praha 1, Josefská 4 

radní Šimral 

29/1 Z-6971 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí účelové investiční dotace s příjemcem dotace 
Beachklub Ládví z.s. 

radní Šimral 

29/2 Z-7008 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí účelové investiční dotace s příjemcem dotace TJ AVIA 
Čakovice, z.s. 

radní Šimral 

30 Z-6954 k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění 
na rok 2019 

radní Třeštíková 

31/1 Z-6966 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v 
kap. 06, odboru 62 - KUC MHMP - převod nevyčerpaných 
finančních prostředků z roku 2018 do roku 2019 

radní Třeštíková 

31/2 Z-6983 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC 
MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti 
kultury v roce 2019 

radní Třeštíková 

32 Z-6959 k návrhu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu 
hl.m. Prahy na rok 2019 městským částem hl.m. Prahy a úprava 
rozpočtu kap. 06 

radní Třeštíková 

33/1 Z-6977 k návrhu na udělení individuálních neinvestičních účelových 
dotací v oblasti cestovního ruchu z kap. 06 v roce 2019 

radní Třeštíková 

33/2 Z-7070 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC 
MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti 
kultury v roce 2019 

radní Třeštíková 

34 Z-6957 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy na základě 
Programu podpory registrovaných sociálních služeb 
poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2019 

radní Johnová 

35 Z-7007 k návrhu na úpravu rozpočtu a poskytnutí finančních prostředků 
formou jednorázové účelové individuální neinvestiční dotace z 
kap. 0504, § 3522 v roce 2019 

radní Johnová 

36 Z-7049 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-7043 k informativní zprávě o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 
Zastupitelstva hl.m. Prahy 

primátor 
hl.m. Prahy 

2 Z-7034 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT a k návrhu na 
úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 v 
kap. 0416 

radní Šimral 

3 Z-7040 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích 
v Praze  

náměstek primátora 
Scheinherr 

4 Z-7044 Informace o stavu přípravy investiční akce Metro I.D - odložen náměstek primátora 
Scheinherr 

5 Z-7045 Informace o stavu přípravy stavby „Tramvajová trať Václavské 
náměstí“ 

náměstek primátora 
Scheinherr 

6 Z-7046 Rekonstrukce tramvajové trati Vinohradská náměstek primátora 
Scheinherr 

7 Z-7050 k informaci o připravovaném zahájení rekonstrukce komunikací 
Českobrodská a Štěrboholská spojka 

náměstek primátora 
Scheinherr 

8 Z-7061 Informace k záměru na zřízení zelených pásů v souvislosti s 
výstavbou stavby č. 43784 Kompenzační opatření pro SOKP 511 
a I/12 - odložen 

náměstek primátora 
Scheinherr 

9 Z-7104 Informace k obdržení petice za zachování stánkového prodeje v 
Pražské tržnici Holešovice 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

10 Z-7100 k problematice nominací osob do orgánů společností s 
majetkovým podílem hl. m. Prahy 

radní Chabr 
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