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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 

 
19. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 15.9. 2016 od 9,00 hod. 

            ve Velké zasedací síni Nové radnice, Praha 1, Mariánské nám.2 

___________________________________________________________________________ 
 
 

  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 
 

  

1 4653 k zavedení dynamického nákupního systému „Dodávky HW 
zařízení, standardního SW a odborných služeb technického 
poradenství“ na zadávání jednotlivých dodávek a služeb

primátorka 
hl.m. Prahy 

 

2 4652 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

primátorka 
hl.m. Prahy 

 

3 4254 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti náměstek primátorky 
Dolínek 

 

4 4534 k návrhu smlouvy o zajištění stabilního financování regionální 
železniční osobní dopravy 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

5 4600 k přidělení mimořádných finančních prostředků v oblasti sportu a 
tělovýchovy na rok 2016 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

6 4539 k návrhu na prodloužení termínu čerpání a vyúčtování grantu 
přidělenému Tělocvičné jednotě Sokol Žižkov II.

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

7/1 4583 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. 
Prahy v roce 2016 MČ Praha - Lipence na akci č. 80195 Zřízení 
zastávek MHD a obratišť autobusu

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

7/2 4667 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů v 
kapitole 03 Doprava 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

8 4309 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 597/2 v kat. území  
Bohnice  za účelem majetkoprávního vypořádání stavby 
„Cyklotrasa A270 - Troja - Ďáblice"

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

9/1 4146 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Troja do vlastnictví 
hlavního města Prahy 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

9/2 3872 k  návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc.č. 1938/1 v k.ú. 
Kbely do vlastnictví Hlavního města Prahy

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

9/3 4605 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1179/4 v kat. území 
Michle za účelem majetkoprávního vypořádání stavby 
„Rekonstrukce ul. Michelské“

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

9/4 3746 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.14/4 ze dne 23.2.2012 k 
návrhu na úplatné nabytí budovy č. p. 965 na pozemku parc.č. 
1908/11  v k.ú. Vysočany z vlastnictví občanského sdružení Sokol 
Nové Vysočany do vlastnictví hlavního města Prahy

náměstek primátorky 
Dolínek 
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10 4476 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům 
dětí a mládeže Praha 9 v působnosti odboru SVC MHMP

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

11 4607 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. pololetí 
2016 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

12/1 4575 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části 
Praha 8 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

12/2 4608 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části 
Praha - Zbraslav na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města 
Prahy 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

12/3 4694 k návrhu na poskytnutí účelových investičních a neinvestičních 
dotací z rozpočtu vl. hl. m. Prahy v roce 2016 městským částem hl. 
m. Prahy na podporu projektů rozvoje městské zeleně

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

13 4584 k návrhu na rozšíření účelu poskytnuté investiční účelové dotace 
městské části Praha - Čakovice 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

14 4566 k návrhu na ponechání a změnu účelu finančních prostředků 
poskytnutých v roce 2015 MČ Praha Kolovraty na akci č. 10273 - 
EU - Zateplení budovy ZŠ a tělocvičny, spolufinancovanou z 
prostředků EU v rámci OPŽP

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

15 4379 k návrhu na změnu účelu poskytnuté investiční dotace a 
ponechaných finančních prostředků na akci Výstavba MŠ 
Pitkovice (ORG 42186) v roce 2016 a k návrhu na poskytnutí 
účelové investiční dotace městské části Praha 22 na vrub kapitoly 
1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu 
hlavního města Prahy 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

16/1 4606 k návrhu na změnu účelu poskytnutých investičních dotací městské 
části Praha - Ďáblice 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

16/2 4645 k návrhu na změnu účelu části investiční dotace poskytnuté 
městské části Praha - Suchdol z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

17/1 3236 k návrhu na 2. vydání změny Z-1424/07 ÚP SÚ hl.m. Prahy (Praha 
12; výstavba bytových domů - kód MVÚ „C“) 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

 

17/2 4512 k návrhu na vydání změny Z-1772/07 ÚP SÚ hl.m. Prahy (Praha 6; 
na funkci sady, zahrady a vinice) 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

 

17/3 4009 k návrhu na vydání celoměstsky významných změn I+II ÚP SÚ 
hl.m. Prahy - Z 2179/00 (k.ú. Kolovraty, změna časového 
horizontu, propojení pražského okruhu s Říčany, vyhlášení VPS) 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

 

17/4 2893A k návrhu na vydání změn vlny 07 (2.část) ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 
1761/07 (Praha 18; výstavba prodejen a úprava parkové zeleně) 
NESCHVÁLEN 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

 

18/1 4328 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy - 2.část 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

 

18/2 4349 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy - 3.část náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

 

18/3 4329 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy zrušených 
rozhodnutím soudu 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
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19 4646 k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy 
v kap. 0416 

radní Ropková  

20 4648 k prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů 

radní Ropková  

21 4675 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2016

radní Ropková  

22 4573 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou neinvestiční 
účelové dotace spolku Prevence dětem z.s. na realizaci projektu 
"Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku" na rok 2016/2017

radní Ropková  

23 4394 k návrhu na sloučení příspěvkové organizace Odborné učiliště 
Vyšehrad, se sídlem Praha 2 - Vyšehrad, Vratislavova 31/6, s 
příspěvkovou organizací Odborné učiliště a Praktická škola, Praha 
8 Chabařovická 4/1125, s účinností od 1. 1. 2017, s tím, že 
přejímající organizací, která převezeme veškerá práva a závazky, 
bude příspěvková organizace Odborné učiliště Vyšehrad, se sídlem 
Praha 2 - Vyšehrad, Vratislavova 31/6

radní Ropková  

24/1 4601 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní umělecká škola, Praha 4, Dunická 3136

radní Ropková  

24/2 4604 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1

radní Ropková  

25 4526 k oznámení záměru městské části Praha 4 na prodej věci z 
vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené do správy městské části 
Praha 4, pozemku v k.ú. Krč, předloženého podle ustanovení § 18 
dost. 1 písm. d) obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. 
Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění 
obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy

radní 
Grabein Procházka 

požadavek
členů 
ZHMP 

26 4641 k návrhu na uzavření smluv o zřízení služebnosti (věcného 
břemene)

radní 
Grabein Procházka 

 

27 4635 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 městské části Praha 
11 a odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města 
Prahy městským částem Praha 3, Praha - Řeporyje a Praha – 
Slivenec 
MČ Praha 9 (pozemek v k.ú. Libeň a pozemky v k.ú. Střížkov) 
MČ Praha 11 (podíly pozemků a pozemky v k.ú. Háje a 
Chodov) 
MČ Praha 3 (pozemky v k.ú. Žižkov a Vysočany) 
MČ Praha 4 (pozemky v k.ú. Braník) 
MČ Praha -  Řeporyje (pozemky v k.ú. Řeporyje, k.ú. 
Třebonice a k.ú. Zadní Kopanina) 
MČ Praha - Slivenec (pozemky v k.ú. Holyně) 

radní 
Grabein Procházka 

 

28 4133 k návrhu na majetkové vypořádání pozemku parc.č. 2336/293 v 
kat. území Chodov 

radní 
Grabein Procházka 

 

29 4422 k návrhu na uznání vlastnického práva k pozemku parc.č. 627/16 v 
k.ú. Malešice 

radní 
Grabein Procházka 

 

30/1 4565 k návrhu směny id. 1/2 pozemku parc.č. 2342 v k.ú. Hostivař za 
část pozemku parc.č. 265 v k.ú. Kunratice

radní 
Grabein Procházka 

 

30/2 4437 k návrhu směny části pozemku parc.č. 265/116 o výměře 309 m2 v 
k. ú. Újezd u Průhonic, ve vlastnictví MIKROTECHNA s.r.o. za 
část pozemku parc.č. 265/117 o výměře 4 m2, pozemek parc.č. 
265/118 bez stavby bez čp/če o výměře 71 m2, část pozemku 
parc.č. 265/396 o výměře 75 m2, pozemek parc.č. 265/572 o 
výměře 23 m2 a pozemek parc.č. 265/573 o výměře 8 m2 v k. ú. 
Újezd u Průhonic, ve vlastnictví hl.m. Prahy

radní 
Grabein Procházka 

 

31/1 4518 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 618/7 k.ú. Háje radní 
Grabein Procházka 
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31/2 4439 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnického podílu k pozemku 
parc.č. 1125/13, k.ú. Prosek

radní 
Grabein Procházka 

 

31/3 4397 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům 
parc.č. 4467/3, 4540/8, 585/1, 688/1 a 622/4 vše k.ú. Strašnice

radní 
Grabein Procházka 

 

31/4 4350 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnických podílů v celkové 
výši id. 1/5 k pozemkům parc.č. 404/16, 671/2, 671/3, 671/4, 
671/5, 671/6, 671/7, 670/44, 689/1, 689/2, 689/9, 699/12, 689/7, 
674/3, 3766/2, 3766/7, 3766/4, 3765/3, 3766/12, 3766/14, 
3766/15,692/2, 692/3, 692/5, 660/1, 660/2 a 700 vše k.ú. Libeň

radní 
Grabein Procházka 

 

32/1 4542 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku s omezujícími 
podmínkami po dobu 20let parc.č.3112/1 v k.ú. Smíchov z 
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem 
státu : Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových,IČO:69797111,se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42,Praha 2 do vlastnictví hl.m. Prahy

radní 
Grabein Procházka 

 

32/2 4563 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků s omezujícími 
podmínkami po dobu 10-ti let parc.č. 2848/817, 2848/818, 
2848/819, 2862, 2863/1, 2863/3, 2863/4, 2863/6, 2863/7, 2863/8, 
2863/10, 2863/11, 2863/12, 2864 v k.ú. Záběhlice z vlastnictví 
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111,se 
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Praha 2 do vlastnictví hl.m. Prahy

radní 
Grabein Procházka 

 

32/3 4619 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Čakovice, Dolní 
Měcholupy, Křeslice a Zbraslav z vlastnictví České republiky s 
právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl. m. 
Prahy „v likvidaci“ do vlastnictví hlavního města Prahy

radní 
Grabein Procházka 

 

33/1 4208 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 168/11 o výměře 9 
m2 k.ú. Libeň 

radní 
Grabein Procházka 

 

33/2 4288 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2292/3 o výměře 65 
m2 k.ú. Kobylisy 

radní 
Grabein Procházka 

 

33/3 3889 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 693/2 v k. ú. 
Hlubočepy

radní 
Grabein Procházka 

 

33/4 4143 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 1717/2, k.ú. Košíře radní 
Grabein Procházka 

 

33/5 4521 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1243/30 v k. ú. 
Hlubočepy

radní 
Grabein Procházka 

 

33/6 4180 k návrhu na úplatný převod části pozemků parc.č. 4142/4 a parc.č. 
4177, k.ú. Dejvice 

radní 
Grabein Procházka 

 

33/7 4313 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 1838/93, k.ú. 
Košíře 

radní 
Grabein Procházka 

 

33/8 4438 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 580/39 v k. ú. 
Kamýk 

radní 
Grabein Procházka 

 

33/9 4167 k návrhu na úplatný převod části pozemků parc.č. 788/1, parc.č. 
857 a parc.č. 2174, vše v k.ú. Ruzyně

radní 
Grabein Procházka 

 

33/10 4103 k návrhu na úplatný převod částí pozemků parc. č. 2587 o výměře 
130 m2 a parc. č. 2589/1 o výměře 500 m2 k.ú. Libeň

radní 
Grabein Procházka 

 

33/11 4281 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 101/25 a 10/26 v k. 
ú. Braník

radní 
Grabein Procházka 

 

34 4517 k návrhu na dočerpání alokovaných finančních prostředků na 
granty hlavního města Prahy v oblasti zdravotnictví pro rok 2016

radní Lacko  

35 4528 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
hl.m. Prahy na rok 2016 z kap. 0504 - Zdravotnictví a sociální 
oblast MČ Praha 1 

radní Lacko  

36 4219 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 2513/316, 2513/318, 
2513/325, 2513/348, 2513/350 a 2513/351, k.ú. Dejvice z 
vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví vlastníků přilehlých 
nemovitostí čp. 2204, 2206 a 2197, k.ú. Dejvice

radní Lacko  
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37 4649 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu 
vlastního hl. m. Prahy na rok 2016 MČ Praha - Čakovice na 
rekonstrukci nové služebny Městské policie 

radní Hadrava  

38 4630 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru České 
republice - Krajskému ředitelství policie hlavního města Prahy

radní Hadrava  

39/1 4587 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu 
vlastního hl. m. Prahy na rok 2016 MČ Praha - Nedvězí na 
dofinancování projektu realizovaného v rámci programu MŽP č. 
115270 - Likvidace škod po živelních pohromách

radní Plamínková  

39/2 4577 k návrhu na poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu 
vlastního hl. m. Prahy na rok 2016 MČ Praha - Dubeč na 
dofinancování projektu realizovaného v rámci programu MŽP č. 
115270 - Likvidace škod po živelních pohromách 
VYPUŠTĚN 

radní Plamínková  

39/3 4520 k návrhu dodatku č. 3 ke smlouvě č. D/14/005677/93 o spolupráci 
při hospodaření s komunálním odpadem a v oblasti jeho odstranění 
při současné komplexní ochraně hodnot životního prostředí, 
odstraňování stávajících zdrojů jeho poškozování a při rozvoji 
infrastruktury MČ Praha - Ďáblice a MČ Praha - Březiněves ze dne 
27.4.1993 
VYPUŠTĚN 

radní Plamínková  
 

40/1 4650 k návrhu na snížení kapitálových výdajů OTV MHMP roku 2016 v 
kap. 02 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - 
Březiněves, MČ Praha - Ďáblice, MČ Praha - Kunratice, MČ Praha 
- Libuš, MČ Praha - Lipence, MČ Praha 19, MČ Praha - Vinoř, 
MČ Praha 12, MČ Praha 22, MČ Praha - Troja, MČ Praha 21 a 
MČ Praha - Zličín 

radní Plamínková  

40/2 4662 k návrhu na snížení kapitálových výdajů OTV MHMP roku 2016 v 
kap. 02 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - 
Běchovice, MČ Praha - Kolovraty, MČ Praha - 14, MČ Praha 20, 
MČ Praha - 5, MČ Praha 6, MČ Praha - Slivenec, MČ Praha - 
Suchdol a MČ Praha - Zbraslav

radní Plamínková  

40/3 4590 k návrhu na snížení kapitálových výdajů OTV MHMP roku 2016 v 
kap. 02 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 17, MČ 
Praha - Čakovice, MČ Praha - Dubeč, MČ Praha 4. MČ Praha 15 a 
MČ Praha - Koloděje 

radní Plamínková  

40/4 4555 k návrhu na snížení kapitálových výdajů OTV MHMP roku 2016 v 
kap. 02 a pposkytnutí účelové investiční dotace MČ Prha - 
Řeporyje

radní Plamínková  

40/5 4562 k návrhu na snížení kapitálových výdajů OTV MHMP roku 2016 v 
kap. 01 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - 4, MČ 
Praha - 7, MČ Praha - 11, MČ Praha - 13

radní Plamínková  

40/6 4589 k návrhu na snížení kapitálových výdajů OTV MHMP roku 2016 v 
kapitole 02 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - 
Šeberov, MČ Praha - Satalice, MČ Praha - Dolní Počernice

radní Plamínková  

40/7 4686 k návrhu na snížení kapitálových výdajů OTV MHMP roku 2016 v 
kap. 02 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - 
Královice, MČ Praha 18, MČ Praha 2, MČ Praha 3, MČ Praha - 
Lysolaje, MČ Praha - Slivenec

radní Plamínková  

40/8 4664 k návrhu na snížení běžných výdajů OTV MHMP roku 2016 v 
kap. 01 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 16, MČ 
Praha 20, MČ Praha - Dolní Počernice, MČ Praha - Koloděje a 
MČ Praha - Běchovice 

radní Plamínková  

41 4511 k uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o právu stavby č. 
INO/22/02/000003/2014 v rámci stavby č. 6963 Celková přestavba 
a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově

radní Plamínková  

42/1 4417 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 950/6 v k. ú. Satalice 
do vlastnictví hlavního města Prahy

radní Plamínková  

 



 

6 
 

42/2 4479 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 1092/3 v k. ú. 
Velká Chuchle z vlastnictví společnosti EXPLOSIVE Holding, a.s.

radní Plamínková  

42/3 3701 k návrhu na úplatné nabytí podílu id. 6/176 pozemku parc. č. 
1647/1 a podílu id. 6/176 pozemku parc. č. 1647/11 v k. ú. Ďáblice 
do vlastnictví hlavního města Prahy

radní Plamínková  

42/4 4121 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 1336/1, 1338/1, 1339 
a 1353/1 v k.ú. Hloubětín do vlastnictví hl.m. Prahy

radní Plamínková  

42/5 4428 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 950/9, parc. č. 950/11 
a parc. č. 950/13 v k. ú. Satalice do vlastnictví hlavního města 
Prahy 

radní Plamínková  

42/6 4423 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 950/14 a parc. č. 
987/19 v k. ú. Satalice do vlastnictví hlavního města Prahy

radní Plamínková  

42/7 4492 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 136/5 a části 
pozemku parc. č. 136/6 v k. ú. Lipence

radní Plamínková  

42/8 4387 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 311/1 v k. ú. 
Satalice 

radní Plamínková  

42/9 4341 k návrhu na úplatné nabytí podílů pozemků parc. č. 1647/1 a parc. 
č. 1647/11 v k. ú. Ďáblice 

radní Plamínková  

42/10 4451 k návrhu na úplatné nabytí podílů pozemků parc. č. 1647/1 a parc. 
č. 1647/11 v k. ú. Ďáblice 

radní Plamínková  

42/11 4540 k revokaci usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 19/35  
ze dne 20. 9. 2012 k návrhu revokace usnesení ZHMP č. 9/90 ze 
dne 15. 9. 2011 k návrhu revokace usnesení ZHMP č. 17/26 ze dne 
29. 5. 2008 k návrhu na úplatné nabytí části pozemků parc .r. 
1524, parc. č. 1525 a parc .č. 1529 v k. ú. Radotín z vlastnictví 
Josefa Bílka, Mgr. Miroslavy Horské, Ing. Jiřího Kubra, Heleny 
Suché a Jana Zavadilové, do vlastnictví hl. m. Prahy  pro účel 
realizace stavby č. 3082 TV Radotín, etapa 0005 - Radotín západ

radní Plamínková  

43 4244 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 889/201 v k. ú. 
Karlín do vlastnictví hlavního města Prahy

radní Plamínková  

44 4484 k návrhu na založení Nadačního fondu Praha ve filmu Prague Film 
Fund 

radní Wolf  

45 4603 k návrhu na udělení finančních prostředků formou účelových 
neinvestičních dotací na akce spojené se 700. výročím narození 
Karla IV. a 670. výročím založení Koloděj a k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kap. 06 v roce 2016

radní Wolf  

46 4568 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru 
Integračnímu centru Praha o.p.s.

radní Wolf  

47 4595 k návrhu na zajištění spolufinancování projektu "Praha metropole 
všech" 

radní Wolf  

48 4567 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Pražská informační služba 

radní Wolf  

49/1 4500 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou neinvestiční 
dotace Potravinové bance o.s. z kap. 0504 v roce 2016

radní Hodek  

49/2 4552 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
neinvestiční dotace z kap. 0504 v roce 2016

radní Hodek  

49/3 4576 k návrhu na úpravu rozpočtu a poskytnutí finančních prostředků z 
kap. 0504 formou investiční dotace MČ Praha 6 v roce 2016

radní Hodek  

49/4 4549 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
investiční dotace z kap. 0504 v roce 2016

radní Hodek  

50 4569 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
neinvestiční dotace z kap. 0546 v roce 2016

radní Hodek  

51 4560 k návrhu na udělení dotace hlavního města Prahy v oblasti 
sociálních služeb v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče 
a prevence Magistrátu hlavního města Prahy - podpora 
registrovaných sociálních služeb - dofinancování a úpravu 
rozpočtu v kap. 05 v roce 2016

radní Hodek  
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52 4621 k návrhu na vyhlášení dotačního řízení hlavního města Prahy pro 

rok 2017 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a 
prevence Magistrátu hlavního města Prahy

radní Hodek  

53/1 4711 k provozu systému Lítačka, informace k vyhodnocení pilotního 
systému 

primátorka 
hl.m. Prahy 

 

53/2 4615 k návrhu na změnu jednacího řádu Zastupitelstva hl. m. Prahy primátorka 
hl.m. Prahy 

 

54 4744 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP primátorka 
hl.m. Prahy 

 

 

 

 

 

K   I N F O R M A C I 

 

1 4639 Informativní zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 
Zastupitelstva hl. m. Prahy 

primátorka 
hl.m. Prahy 

 

2 4668 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích 
v Praze 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

3 4637 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2016 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

4 4640 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města 
Prahy za rok 2015 

radní Lacko  

5 4636 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2016 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT a k návrhu na 
úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2016 u škol a 
školských zařízení kraje Hlavní město Praha

radní Ropková  

6 4612 k úkolu zpracovat návrh Krajského akčního plánu vzdělávání 
v rámci projektu OP VVV „Krajský akční plán vzdělávání 
v hlavním městě Praze“ 

radní Ropková +CD 

7 4687 informace k petici proti stavbě bytového domu 
Southern Hill - Praha 6 

JUDr. Jaroslava 
Janderová 
předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP  

 

8 4703 k informaci o průběhu 1. roku zkušebního provozu "Souboru staveb 
městského okruhu v úseku Malovanka - Pelc/Tyrolka" 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

9 4709 ke Zprávě o činnosti Rady hl.m. Prahy za I. pololetí 2016 primátorka 
hl.m. Prahy 

 

10 4713 ke stavu přípravy stavby č. 511 Pražského okruhu náměstek primátorky 
Dolínek 

 

11 4712 k postupu pořízení Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního 
plánu) 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

 

 


