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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 

 
31. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 11. 11. 2021 od 8,30 hod. 
(v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 12. 11. 2021) 

 
  

  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 
 

 

  * Z-9852 k "Petici za bezpečnou a čistou Prahu 5" 
 
Tisk bude projednán v pevném čase 17.00 
 

předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP 

1  Z-9845 k městským organizacím a společnostem a tzv. "milostivému létu" radní Chabr 
radní JUDr. Hana               
Kordová Marvanová 

2  Z-9776 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2021 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

3  Z-9775 ke schválení projektů v rámci 60. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

4  Z-9719 k návrhům změn/úprav ÚP a jejich vydání - U 1359 a U 1360 (fáze 
"návrh" + "OOP", vlna 06 úprav) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

5  Z-9730 k soudem zrušené změně Z 2778/00 vlny CVZ IV ÚP SÚ hl. m. 
Prahy (Praha 6 - Dejvice; Šatovka – zdravotní zařízení) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

6  Z-9732 k návrhu změny ÚP - Z 3338 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 19) 
 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

7  Z-9737 k návrhu na ukončení pořizování změny ÚP - Z 3775 (fáze"návrh", 
vlna 29) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

8  Z-9744 k návrhu na ukončení pořizování změny ÚP - Z 3480 (fáze „návrh 
„, vlna 26) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

9  Z-9758 k návrhu na pořízení změny ÚP - 100/2019 (fáze "podnět", 
samostatně pořizovaná) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček  

10  Z-9862 k možnému umístění sídla agentury EUSPA - GSA na území 
hlavního města Prahy 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 
zastupitel Zajíček 
zastupitel Beránek 

11  Z-9689 k návrhu na poskytnutí individuální účelové investiční dotace 
Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy v roce 2021 z 
rozpočtu kap. 07 – BEZPEČNOST 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 
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12  Z-9757 k návrhu na uvolnění rezervy pro Městskou část Praha 16 na 
provedení výstavby služebny Policie ČR v roce 2021 z kap. 07 – 
BEZPEČNOST 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

13  Z-9746 k návrhu na uzavření dodatku k Veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí dotace č. DOT/54/10/019974/2020 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

14  Z-9181 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Botanická zahrada hl. m. Prahy, Trojská 800/196, 171 00 Praha 7, 
IČO: 00064572 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

15  Z-9740 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 
00 Praha 7, IČO: 00064459 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

16  Z-9769 k žádosti Pardubického kraje o udělení souhlasu s vedením vlaků v 
závazku veřejné služby na území hlavního města Prahy 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

17  Z-9805 k návrhu na uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy č. 110/2021 o 
poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury na rok 2021 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

18  Z-9824 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 6 na 
doplnění chodníku v ul. Pod Juliskou a neinvestiční dotace MČ 
Praha 7 pro potřeby obnovy a úpravy dopravního značení na 
dětském dopravním hřišti 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

19  Z-9832 k návrhu na navýšení účelové investiční dotace na výstavbu dvou 
podchodů u ulice Kbelská pod železniční tratí Praha Vysočany - 
Lysá nad Labem 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

20  Z-9815 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů Dopravního 
podniku a.s. v kapitole 03 Doprava 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

21  Z-9725 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 612 v k.ú. Střešovice 
do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

22  Z-9303 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 1608/75 v k.ú. 
Ďáblice obec Praha do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

23  Z-9851 k návrhu na uzavření kupní smlouvy o převodu pozemků parc. č. 
3179/5, parc. č. 3180/4, parc. č. 3180/6 a parc. č. 3250/2 v 
katastrálním území Zbraslav, obec Praha, jež byly nově odděleny z 
pozemků parc. č. 3179, parc. č. 3180 a parc. č. 3250 v katastrálním 
území Zbraslav, ve prospěch hlavního města Prahy pro potřeby 
stavby „Cyklotrasa Zbraslav – Jarov, II. Etapa (č. akce 2950156)“ 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

24  Z-9822 k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. Prahy na rok 2021 a 
poskytnutí účelových dotací městským částem hl. m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

25  Z-9733 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha - 
Běchovice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 
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26  Z-9772 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě  č. 
INO/16/06/000399/2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
MČ Praha 14 uzavřené v roce 2021 a na úpravu rozpočtu hl. m. 
Prahy v roce 2021 v souvislosti s přijetím mimořádné splátky 
návratné finanční výpomoci od městské části Praha 14 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

27  Z-9751 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - 
Petrovice z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 a k úpravě 
rozpočtu vlastního hl.m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

28  Z-9638 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - 
Lysolaje z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 a k úpravě 
rozpočtu vlastního hl.m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

29  Z-9727 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, 
ve znění pozdějších předpisů 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

30  Z-9622 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 113/1 k.ú. Střešovice 
 

radní Chabr 

31  Z-9624 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 109/3 k.ú. Střešovice 
 

radní Chabr 

32  Z-9631 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemků parc. č. 
1227/17 o výměře 212 m2  a parc. č. 1227/36 o výměře 303 m2 
k.ú. Libeň 
 

radní Chabr 

33  Z-9687 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2832/6 o výměře 2 
m2 v k.ú. Strašnice 
 

radní Chabr 

34  Z-9650 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 1156/1, parc.č. 
1156/2 a parc.č. 1156/6 v k.ú. Prosek 
 

radní Chabr 

35  Z-9672 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 96/7 k.ú. Troja 
 

radní Chabr 

36  Z-9664 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2951/6 o výměře 2 
m2 v k. ú. Braník 
 

radní Chabr 

37  Z-9679 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 2780/37, parc. č. 
2780/38 a parc. č. 2780/39, zapsaných na LV 1716, vše v k.ú. 
Stodůlky z vlastnictví hl. m. Prahy do podílového spoluvlastnictví 
všech vlastníků bytů a podílových spoluvlastníků společných částí 
budov čp. 2471, 2472 a 2473, vše v k.ú. Stodůlky, kteří jsou 
zapsáni na LV 2285 vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m. 
Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha pro k.ú. Stodůlky, obec 
Praha 
 

radní Chabr 

38  Z-9694 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc. č. 671/11 
a spoluvlastnických podílů o velikosti id. 4/5 na pozemcích parc. č. 
671/3 a parc. č. 671/4, vše k.ú. Libeň 
 

radní Chabr 

39  Z-9713 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 48/6 v k.ú. Brnky 
 
 

radní Chabr 

40  Z-9686 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 1428/14 v k. ú. Troja 
 
 

radní Chabr 
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41  Z-9714 k návrhu na úplatný převod spoluvlastnických podílů o velikosti 
id. 160151/37500 na pozemcích parc. č. 1841/4 a parc. č. 1841/5 
k.ú. Libeň 
 

radní Chabr 

42  Z-9398 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 2342/457, parc. č. 
2342/749, parc. č. 2342/750, parc. č. 2342/751, parc. č. 2654/55, 
parc. č. 2654/57, parc. 2654/59 v k.ú. Stodůlky, obec Praha do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr 

43  Z-9660 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 3439/136 a parc.č. 
3439/4 v k.ú. Michle z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr 

44  Z-9661 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 115/2 v k.ú. Malešice 
z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. do vlastnictví hlavního 
města Prahy 
 

radní Chabr 

45  Z-9662 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 4479/4 v k.ú. 
Strašnice z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Chabr 

46  Z-9632 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Újezd nad Lesy 
 

radní Chabr 

47  Z-9688 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 4444/20, parc.č. 
4444/21, parc.č. 4444/22, parc.č. 4444/25 a parc.č. 4444/26 v k. ú. 
Žižkov z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Chabr 

48  Z-9702 k návrhu na zrušení usnesení č.15/32 ze dne 19.3.2020 ZHMP a k 
návrhu  na úplatné nabytí ideálních podílů pozemku parc. č. 1530 
v k.ú. Troja pro ZOO Praha 
 

radní Chabr 

49  Z-9598 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Dolní Měcholupy 
 

radní Chabr 

50  Z-9644 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku s omezujícími 
podmínkami po dobu 10-ti let parc.č.455/97 v k.ú. Krč, obec Praha 
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 Chabr 

51  Z-9691 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1117/8 v k.ú. 
Podolí 
 

radní Chabr 

52  Z-9711 k návrhu na bezúplatné nabytí ideálního podílu 1/2 pozemků parc. 
č. 824/3, 825/3, 826/2, 830/3 a 838/2 v k.ú. Střížkov, obec Praha, 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 - Nové 
Město, PSČ: 128 00, do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr 

53  Z-9720 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1475/414 v k. ú. 
Košíře, obec Praha, a zrekonstruovaného chodníku v k. ú. Košíře z 
vlastnictví společnosti MS Košířská, s.r.o. do vlastnictví hl. m. 
Prahy 
 

radní Chabr 
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54  Z-9741 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 3093/2 a 3093/8 v 
k.ú. Zbraslav, obec Praha, s omezujícími podmínkami na dobu 10 
let, 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 - Nové Město, PSČ: 128 00, do vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 

radní Chabr 

55  Z-9708 k návrhu na bezúplatné nabytí 6 ks sloupů veřejného osvětlení, 
kabelového vedení, zrekonstruovaného pojížděného chodníku, 
zrekonstruovaného chodníku, 2 ks svislého dopravního značení, 
vodorovného dopravního značení, pozemku parc. č. 693/318 a 
pozemku parc. č. 693/319 vše v k. ú. Karlín, obec Praha, z 
vlastnictví společnosti Karlín Park a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr 

56  Z-9585 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 3108/11 o výměře 
790 m2 v k.ú. Radotín 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 Chabr 

57  Z-9723 k návrhu na bezúplatné nabytí sakrálních staveb bez č.p./č.e. na 
pozemcích parc. č. 3487, 3489 a 3490 v k.ú. Břevnov, obec Praha 
 

radní Chabr 

58  Z-9799 k oznámení záměru MČ Praha 1 na prodej věci z vlastnictví hl.m. 
Prahy, svěřené do správy městské části Praha 1, pozemku v k.ú. 
Staré Město, předloženého podle § 18 odst. 1 písm. a) 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 Chabr 

59  Z-9784 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 10 (pozemky v k.ú. Strašnice a k.ú. Záběhlice) 
Praha 16 (nemovitosti v k.ú. Radotín) 
Praha 10 (pozemky v k.ú. Strašnice) 
Praha 10 
Praha 6 (pozemky v k.ú. Břevnov) 
Praha 10 (pozemky v k.ú. Michle) 
Odejmutí: 
Praha - Slivenec (stavby veřejného osvětlení v k.ú. Slivenec) 
Praha 6 (pozemky v k.ú. Břevnov) 

radní Chabr 

60  Z-9755 k návrhu na zajištění a financování lékařské pohotovostní služby 
hlavním městem Prahou v roce 2022 
 

radní Johnová 

61  Z-9803 poskytnutí dotací hlavního města Prahy pro rok 2021 v oblasti 
sociálních služeb na základě "Programu podpory registrovaných 
sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří 
poskytují sociální služby zejména na území hl. m. Prahy nebo 
občanům hl. m. Prahy pro rok 2021 - II.“ a úpravu rozpočtu 
vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 
 

radní Johnová 

62  Z-9084 k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky 
"Stavba č. 42872 Dům seniorů Bohnice, etapa 0001 a 0002; 
zhotovitel" 
 

radní Johnová 
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63  Z-9752 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Domov Svojšice 
 

radní Johnová 

64  Z-9811 k volbě přísedících Městského soudu v Praze 
 
 

radní JUDr. Hana               
Kordová Marvanová 

65  Z-9813 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 a poskytnutí 
neinvestiční účelové individuální dotace v oblasti sportu Českému 
tenisovému svazu z. s. 
 

radní Šimral 

66  Z-9783 k administrativním procesům projektu Pražský voucher na 
inovační projekty, výzva č. 3, spolufinancovaného z Operačního 
programu Praha-pól růstu ČR 
 

radní Šimral 

67  Z-9734 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Hotelová škola Radlická, se sídlem Praha 5, Radlická 591/115 

radní Šimral 

68  Z-9735 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337 
 

radní Šimral 

69  Z-9681 k návrhu na změnu zřizovacích listin Domů dětí a mládeže, 
příspěvkových organizací hl. m. Prahy, v působnosti odboru 
školství, mládeže a sportu MHMP 
 

radní Šimral 

70  Z-9722 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42 
 

radní Šimral 

71  Z-9716 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední průmyslová škola na Proseku 
 

radní Šimral 

72  Z-9710 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší 
odborná škola ekonomických studií, Gymnázium, Střední 
průmyslová škola potravinářských technologií a Střední odborná 
škola přírodovědná a veterinární, Praha 2, Podskalská 10 a 
příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Praha 1, U 
Půjčovny 4 
 

radní Šimral 

73  Z-9745 k návrhu na změnu zřizovacích listin Základní školy pro žáky se 
specifickými poruchami učení, Praha 6 - Řepy, U Boroviček 3 a 
Domu dětí a mládeže Praha 6, příspěvkových organizací, v 
působnosti odboru školství, mládeže a sportu MHMP 
 

radní Šimral 

74  Z-9747 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, 
Praha 9, Poděbradská 1 
 

radní Šimral 

75  Z-9756 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní umělecká škola Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673 
 

radní Šimral 

76  Z-9750 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3 
 

radní Šimral 

77  Z-9773 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1 
 

radní Šimral 

78  Z-9765 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Mateřská škola speciální, Praha 4, Na Lysinách 6 
 

radní Šimral 
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79  Z-9792 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Mateřská škola a Základní škola, Praha 9, Bártlova 83 
 

radní Šimral 

80  Z-9806 k návrhu uzavření dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí návratné finanční výpomoci č. INO/16/06/000383/2019 
uzavřené dne 12. 12. 2019 mezi hlavním městem Prahou a 
Městskou částí Praha 11 
 

radní Zábranský 

81  Z-9831 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP předsedové výborů 
ZHMP 

 
 
 
K     I N F O R M A C I 

 

1  Z-9808 o prováděných činnostech v nejbližším období na komunikacích v 
hl. m. Praze s významným dopadem na dopravu 
 

náměstek primátora 
Scheinherr 

2  Z-9807 informace o stavu implementace Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 

primátor  
hl.m. Prahy 
 

3  Z-9790 k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního 
města Prahy 

primátor  
hl.m. Prahy 
 

4  Z-9826 k Informativní zprávě o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 
Zastupitelstva hl.m. Prahy 

primátor  
hl.m. Prahy 
 

5  Z-9800 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT, k návrhu na 
úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2021 u škol a 
školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou a u škol 
a školských zařízení, zřizovaných městskými částmi hlavního 
města Prahy a k úpravě závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2021 
 

radní Šimral 

6  Z-9834 Informace k veřejné zakázce na dodávky prvků pražského 
mobiliáře - uliční vybavení a shrnutí případu AD - Net - reklamní 
lavičky 
 

radní Chabr 

7  Z-9844 Informace o stavu projektu pořízení nového městského mobiliáře radní Chabr 
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