NÁVRH

UPRAVENÝ
PROGRAMU JEDNÁNÍ

13. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy,
které se koná dne 23. 1. 2020 od 8,30 hod.
(v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 24. 1. 2020)
____________________________________________________________________________
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-7959 k "Petici za nesouhlas s podnětem na pořízení změny územního JUDr. Jaroslava
plánu pozemků mezi dálnicí D1 a stávající zástavbou Šeberova"
Janderová
předsedkyně Výboru
kontrolního ZHMP
*Tisk bude projednán v pevném čase od 17.00

*

Z-7960 k "Petici proti nadměrnému a nekoncepčnímu zahušťování sídlišť JUDr. Jaroslava
na Praze 12; Proti kácení stromů a nevratným zásahům do přírody; Janderová
Proti neuváženému pronájmu/prodeji pozemků HMP resp. MČ."
předsedkyně Výboru
kontrolního ZHMP
*Tisk bude projednán v pevném čase od 17.00

*

Z-7961 k "Petici za zamezení rekonstrukce Lobkovické zahrady, nyní lesa,
do formy barokní zahrady spojené s kácením stromů, keřů a úprav
lesa na základě projektu Studia New Visit, s.r.o. a odboru
životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy."

JUDr. Jaroslava
Janderová
předsedkyně Výboru
kontrolního ZHMP

*Tisk bude projednán v pevném čase od 17.00
1

Z-7932 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2020

primátor
hl.m. Prahy

U-13
9.1.20

2

Z-7912 k žádosti MČ Praha 3 o změnu charakteru dotací poskytnutých z
rezervy 2017 na Smart Cities pro městskou část Praha 3

primátor
hl.m. Prahy

U-16
9.1.20

3

Z-7972 k návrhu na stanovení výše měsíční odměny za výkon funkce
neuvolněným členům zastupitelstva hlavního města Prahy

primátor
hl.m. Prahy

R-35475
13.1.20

4

Z-7807 k Mariánskému sloupu

zastupitel Wolf
zastupitel Pospíšil
radní Chabr

Tisk přerušen na 12. jednání ZHMP dne 12. 12. 2019

1

5

Z-7944 poskytnutí grantů formou dotace hlavního města Prahy pro rok
2020 v oblasti sociálních služeb na základě "Program podpory
registrovaných sociálních služeb
poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2020"

radní Johnová

R-35469
13.1.20

6

Z-7988 k připojení hl. m. Prahy k Výzvě evropských měst k jednání v
oblasti krátkodobých ubytovacích služeb pro turisty

radní JUDr. Hana
Kordová Marvanová

R-35556
20.1.20

7

Z-7940 k návrhu na ukončení pořizování změny ÚP - Z 3029 (fáze
„společné jednání“, vlna 09)

I. náměstek primátora U-2
Hlaváček
9.1.20

8

Z-7289 k návrhu zadání změny ÚP - Z 3142 (fáze „zadání“, vlna 12)

I. náměstek primátora U-589
Hlaváček
8.4.19

9/1

Z-7937 k návrhu zadání změny ÚP - Z 3257 (fáze "zadání", vlna 16)

I. náměstek primátora U-3
Hlaváček
9.1.20

9/2

Z-7938 k návrhu zadání změny ÚP - Z 3260 (fáze "zadání", vlna 16)

I. náměstek primátora U-4
Hlaváček
9.1.20

10/1

Z-7298 k návrhu na pořízení změny ÚP - 3/2018 (fáze "podnět", vlna 18)

I. náměstek primátora U-7
Hlaváček
9.1.20

10/2

Z-7299 k návrhu na pořízení změny ÚP - 10/2018 (fáze "podnět", vlna 18)

I. náměstek primátora R-33166
Hlaváček
13.1.20

10/3

Z-7300 k návrhu na pořízení změny ÚP - 11/2018 (fáze "podnět", vlna 18)

I. náměstek primátora U-8
Hlaváček
9.1.20

10/4

Z-7464 k návrhu na pořízení změny ÚP - 184/2017 (fáze "podnět", vlna
18)

I. náměstek primátora U-5
Hlaváček
9.1.20

11

Z-7660 k návrhu na pořízení změny ÚP - 69/2019 (fáze "podnět", vlna 20)

I. náměstek primátora
Hlaváček

12

Z-7942 k návrhu na pořízení změny ÚP - 405/2019 a AZUR HMP č. 10
(fáze „podnět“, samostatně pořizovaná)

I. náměstek primátora U-6
Hlaváček
9.1.20

13

Z-7676 ke schválení záměru veřejné zakázky „Stavba č. 0106 TV Šeberov, náměstek primátora
etapa 0022 K Hrnčířům; stavební práce“
Hlubuček

U-2949
19.12.19

14

Z-7882 k návrhu na změnu účelu finančních prostředků poskytnutých MČ
Praha - Řeporyje v roce 2019

náměstek primátora
Vyhnánek

15

Z-7971 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů vlastního hl. m.
Prahy, neinvestičních příspěvků příspěvkových organizací hl. m.
Prahy a úpravu limitu prostředků na platy na rok 2020

náměstek primátora
Vyhnánek

U-2868
16.12.19
R-35491
13.1.20
revokace
R-35545
13.1.20

16

Z-7751 k návrhu na majetkoprávní vypořádání pozemků parc.č. 2143/2,
parc.č. 2143/3, parc.č. 2143/4, parc.č. 329/9 a parc.č. 2144/2, k.ú.
Ruzyně

radní Chabr

2

U-1
9.1.20

U-2790
9.12.19

17

Z-8013 k návrhu na využití předkupního práva ke stavbě bez čp/če na
pozemku ve vlastnictví hlavního města Prahy v k. ú. Podolí, obec
Praha

radní Chabr

R-35308
20.1.20

18

Z-7901 návrh směny nemovitostí mezi společností B+3 REAL a.s. a
hlavním městem Prahou

radní Chabr

U-2906
16.12.19

19/1

Z-7538 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 570/3 k.ú.
Střížkov

radní Chabr

U-2788
9.12.19

19/2

Z-7469 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 669/9 o výměře 90
m2 v k.ú. Libeň a na bezúplatné zřízení služebnosti

radní Chabr

U-22
9.1.20

20/1

Z-7789 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 68/18 v k.ú. Hájek u
Uhříněvsi

radní Chabr

U-2789
9.12.19

20/2

Z-7849 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 2102/15 v k. ú. Krč,
obec Praha, do vlastnictví hlavního města Prahy

radní Chabr

U-2901
16.12.19

20/3

Z-7741 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Jinonice, obec Praha, z
vlastnictví fyzických osob do vlastnictví hlavního města Prahy

radní Chabr

U-11
9.1.20

20/4

Z-7898 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 852/2 k.ú. Hostivař do radní Chabr
vlastnictví hlavního města Prahy

U-21
9.1.20

21/1

Z-7903 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 233/1 v k.ú. Malá radní Chabr
Chuchle, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost
hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy

U-23
9.1.20

21/2

Z-7909 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 3337/3 v k.ú.
radní Chabr
Michle, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost
hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy

R-35316
13.1.20

21/3

Z-7914 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parcelní číslo 1373/5, v
k.ú. Vokovice, obec Praha, z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy

radní Chabr

R-35331
13.1.20

21/4

Z-7745 k návrhu na bezúplatné nabytí 38 ks sloupů veřejného osvětlení
radní Chabr
včetně kabelového vedení a zapínacího bodu, komunikace v ul.
Jindřicha Bubeníčka vč. 21 ks parkovacích stání, chodníků v ul.
Jindřicha Bubeníčka, rozšíření komunikace v ul. Ke Kříži vč. 31 ks
parkovacích stání, chodníků vč. opětných zídek a zábradlí v ul. Ke
Kříži, rekonstrukce komunikace v ul. Františka Diviše, chodníků v
ul. Františka Diviše, komunikační zeleně vč. 37 ks stromů, 10 ks
uličních vpustí, 14 ks svislého dopravního značení, vodorovného
dopravního značení a pozemků parc. č. 1900/205, parc. č.
1900/206, parc. č. 1900/231, parc. č. 1900/283 a parc. č. 1900/296
vše v k. ú. Uhříněves, obec Praha, z vlastnictví společnosti Vivus
Uhříněves s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy

U-2902
16.12.19

3

22/1

Z-7954 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná radní Chabr
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 Praha 9, Praha 15, Praha
18, Praha - Lipence, Praha - Lysolaje a odejmutí správy svěřených
věcí z vlastnictví hl.m. Prahy městské části Praha 20
Svěření:
Praha 18 (nemovitosti v k.ú. Letňany)
Praha 9 a Praha - Lysolaje (pozemky v k.ú. Libeň a pozemek v k.ú.
Lysolaje)
Praha 15 (pozemky v k.ú. Hostivař a k.ú. Horní Měcholupy)

U-2787
9.12.19
U-27
9.1.20
R-35269
13.1.20

_______
U-25
9.1.20

Odejmutí:
Praha 20 (stavba mostu včetně komunikace v k.ú. Horní
Počernice)

22/2

Z-7822 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná radní Chabr
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 1 a k návrhu změny zřizovací listiny p.o. Galerie
hlavního města Prahy

U-26
9.1.20

22/3

Z-7993 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná radní Chabr
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
12 (pozemky v k.ú. Modřany)
Z-7809 k žádosti příjemce dotace SK Ďáblice z.s. o změnu termínů
radní Šimral
vyplývajících z Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové
dotace - jednoletého grantu č. DOT/64/01/006212/2018

R-35114
20.1.20

24

Z-7945 k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění
na rok 2020

radní Třeštíková

R-35473
13.1.20

25

Z-7917 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelových
neinvestičních dotací Integračnímu centru Praha o.p.s. na zajištění
bazálního chodu organizace v r. 2020 a na realizaci projektu
"Interkulturní pracovníci - služby ve veřejných institucích 2020"

radní Třeštíková

R-34872
13.1.20

26

Z-7953 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v
kap. 06, odboru 62 - KUC MHMP - převod nevyčerpaných
finančních prostředků z roku 2019 do roku 2020

radní Třeštíková

R-35489
13.1.20

27/1

Z-7774 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace
Galerie hlavního města Prahy

radní Třeštíková

U-2756
9.12.19

27/2

Z-7926 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace
Galerie hlavního města Prahy

radní Třeštíková

R-35389
13.1.20

23

4

U-2719
2.12.19

28/1

28/2

29

K

Z-7902 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v
radní Zábranský
kapitole 0811 a k návrhu na poskytnutí dotace Městské části Praha
- Ďáblice
Z-7964 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v
radní Zábranský
kapitole 0811 a k návrhu na poskytnutí dotace Městské části Praha
– Lysolaje
k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP

R-35284
13.1.20
R-35522
20.1.20

předsedové výborů
ZHMP

INFORMACI
Z-7967 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích
v Praze
Z-7958 informace o stavu implementace Operačního programu Praha - pól
růstu ČR

náměstek primátora
Scheinherr
primátor
hl.m. Prahy

3

Z-7966 k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního
města Prahy

primátor
hl.m. Prahy

4

Z-8001 Oznámení města Šanghaje o rozhodnutí ukončit vztah sesterských primátor
měst s hlavním městem Prahou
hl.m. Prahy

5

Z-7935 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o radní Šimral
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT a k návrhu na
úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2019 u škol a
školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou a u škol
a školských zařízení, zřizovaných městskými částmi hlavního
města Prahy

U-2914
U-2921
U-2923
16.12.19

6

Z-7875 k nepřijatým dotacím - grantům hl. m. Prahy v oblasti kultury a
umění schváleným usnesením Zastupitelstva HMP č. 4/58 ze dne
28. 2. 2019 „k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti
kultury a umění na rok 2019“

radní Třeštíková

U-2843
16.12.19

7

Z-7989 ke stavu přípravy a výstavby Metra I.D

8

Z-7957 Informace o činnosti Výboru pro dopravu ZHMP za rok 2019

9

Z-7927 Zpráva o činnosti Výboru pro IT a Smart City ZHMP za období
15. 11. 2018 - 14. 11. 2019
Z-7923 Informace o činnosti Výboru pro bydlení ZHMP

náměstek primátora
Scheinherr
předseda Výboru pro
dopravu ZHMP
předseda Výboru pro
IT a Smart City ZHMP
předseda Výboru pro
bydlení ZHMP
předseda Výboru pro
správu majetku,
majetkové podíly a
podporu podnikání
ZHMP

1
2

10
11

Z-7977 Informace o činnosti Výboru pro správu majetku, majetkové
podíly a podporu podnikání ZHMP

5

12

13

14

Z-7979 Informace o činnosti Výboru pro územní rozvoj, územní plán a
památkovou péči ZHMP

předseda Výboru pro
územní rozvoj, územní
plán a památkovou
péči ZHMP
Z-7985 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP za rok předsedkyně Výboru
2019
pro výchovu a
vzdělávání ZHMP
Z-8010 Informace o činnosti Výboru pro sociální politiku ZHMP za rok
předsedkyně Výboru
2019
pro sociální politiku
ZHMP

6

