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

 
37. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se konalo dne 27.3. 2014 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 2490 BOD VYPUŠTĚN – obsažen v úvodním slově k bodu 1/2   
1/2 2475 k záměru domáhat se v rámci rozhodčího řízení mezi společností 

Metrostav, a.s. a HMP dokončení stavebních prací nutných 
k realizaci a zahájení zkušebního provozu souboru staveb č. 0079 
Špejchar – Pelc-Tyrolka, č. 0080 Prašný most – Špejchar a č. 9515 
Myslbekova – Špejchar“ 

náměstek primátora 
Nouza 

 

1/3 2489 k záměru OMI MHMP na realizaci veřejné zakázky "Dodatečné 
stavební práce při realizaci staveb č. 9515 Myslbekova - Špejchar, 
č. 0080 Prašný most - Špejchar a č. 0079 Špejchar - Pelc-Tyrolka, 
týkající se 19 provozních souborů" 
+ výměna důvodové zprávy a jejích příloh 

náměstek primátora 
Nouza 

 

2/1 2439 k návrhu na 2. Vydání změny Z-1415/07 Územního plánu 
sídelního útvaru hl.m. Prahy (vyhlášení retenční nádrže a DUN 
jako veřejně prospěšné stavby) 

primátor hl.m. Prahy +CD 

2/2 2440 k návrhu na 2. Vydání změny Z-1187/07 Územního plánu 
sídelního útvaru hl.m. Prahy (výstavba obytných domů Klamovka) 
STAŽEN 

primátor hl.m. Prahy +CD 

3 2472 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 věci z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 
– Libuš 

primátor hl.m. Prahy  

4/1 2453 k návrhu na ponechání nevyčerpaných finančních prostředků 
příspěvkových organizací hlavního města Prahy z roku 2010 až 
2013 a jejich využití ke stejnému účelu v roce 2014 

náměstek primátora 
Vávra 

 

4/2 2455 k požadavkům městských částí hl. m. Prahy na ponechání 
nevyčerpaných účelových prostředků, které jim byly poskytnuty 
z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2013 (příp. v r. 2012, v r. 2011, v r. 
2010), k využití v roce 2014 

náměstek primátora 
Vávra 

 

5 2355 k návrhu na peněžitý vklad do základního kapitálu společnosti 
Kongresové centrum Praha, a.s. 

náměstek primátora 
Novotný 

 

6/1 2328 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v oblasti 
Kongresového turismu na rok 2014 

náměstek primátora 
Novotný 

 

6/2 2441 k návrhu vyhovět/nevyhovět odvolání proti usnesení Rady HMP č. 
53 ze dne 14. Ledna 2014/Zastupitelstva HMP č. 34/6 ze dne 23. 
Ledna 2014 k návrhu na udělení jednoletých grantů hl. m. Prahy 
v oblasti kultury a umění na rok 2014 

náměstek primátora 
Novotný 
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6/3 2516 k volbě neuvolněného člena Rady HMP 
NESCHVÁLEN 

náměstek primátora 
Novotný 

 

7 2376 k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z r. 2013 do r. 2014 
a k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OMI MHMP 
na r. 2014 

náměstek primátora 
Nouza 

 

8 2273 k návrhu zřizovací listiny příspěvkové organizace Lesy hl. m. 
Prahy 

náměstek primátora 
Nouza 

 

9 2364 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. 
Prahy na rok 2014 z kapitoly 02 – Městská infrastruktura MČ 
Praha 15 

náměstek primátora 
Nouza 

 

10/1 2449 k návrhu na schválení zřízení práva stavby hl.m. Prahy na stavbu 
„TV Běchovice – č. s. 3127, etapa 0010 – PID, Železniční 
zastávka Praha – Běchovice střed“ 

náměstek primátora 
Nouza 

 

10/2 2105 k záměru odboru městského investora MHMP na realizaci veřejné 
zakázky – st. Č. 4679 „Maniny – PPO, snížení nivelety Karlín, et. 
0002 rozšíření poldru“ 

náměstek primátora 
Nouza 

 

11 2489 Bod zařazen jako bod 1/3   
12 2323 BOD VYPUŠTĚN   

13/1 2408 k návrhu na využití finančních prostředků určených na investiční 
akci TSK HMP č. 0042131 Praha bez bariér 

radní Pařízek  
 

13/2 2404 k návrhu na využití finančních prostředků určených na investiční 
akci TSK HMP č. 4347 - Akce pro BESIP 

radní Pařízek  

14 2462 k revokaci usnesení zastupitelstva hlavního města Prahy č. 30/44 
ze dne 20. 6. 2014 

radní Manhart  

15 2353 k volbě přísedících Městského soudu v Praze radní Manhart  
 

16 2402 k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o 
aktualizaci textové části cenové mapy stavebních pozemků na 
území hl.m. Prahy pro rok 2014 

radní Manhart  

17 2451 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách 
do zastupitelstev obcí a změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

radní Manhart  

18 2366 k návrhu na přidělení finančních prostředků Českému atletickému 
svazu na organizační zajištění 33. mistrovství Evropy v atletice v 
hale 2015 

radní Manhart  

19/1 2331 k návrhu na financování projektů specifické primární prevence 
"Zdravé město Praha 2014“ - I. program 

radní Dlouhý  
 

19/2 2349 k návrhu na financování projektů specifické protidrogové prevence 
"Zdravé město Praha 2014" - II. program pro specializované 
organizace protidrogové politiky 

radní Dlouhý  

19/3 2029 k návrhu Protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 
2014 až 2020 

radní Dlouhý  

19/4 2448 k návrhu Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a 
mládeže na území hl. m. Prahy na období 2014 až 2020 

radní Dlouhý  

19/5 2467 k návrhu udělení grantů hlavního města Prahy v sociální oblasti 
pro rok 2014 - program J5 

radní Dlouhý  

19/6 2298 k návrhu na udělení grantů v oblasti prevence kriminality v roce 
2014 

radní Dlouhý  

20 2157 k návrhu změn zřizovacích listin příspěvkových organizací hl. m. 
Prahy Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Domov pro 
seniory Zahradní Město 

radní Dlouhý  
 

21 2199 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 1818/21 o výměře 
266 m2, parc.č. 1818/22 o výměře 262 m2, parc.č. 1818/23 o 
výměře 264 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do podílového 
spoluvlastnictví vlastníků domů čp. 1095, 1096, 1097 a pozemků 
parc.č. 1818/24 o výměře 267 m2, parc.č. 1818/25 o výměře 266 
m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do podílového spoluvlastnictví 
vlastníků domů čp. 1093, 1094, vše v k.ú. Hostivař 

radní Dlouhý  
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22 2396 k návrhu prodeje bytových domů a zastavěných pozemků dle 
Pravidel postupu při prodeji bytových jednotek, bytových domů, 
zastavěných a funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví 
hlavního města Prahy 

radní Dlouhý  

23 2426 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů 
z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost v roce 2014 

radní Vorlíčková  

24 2308 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.30/76 ze dne 20.6.2013 
k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 2133/2, 2133/3, 
2133/4, 2133/5 a 2133/6 v k.ú. Bubeneč, obec Praha o celkové 
výměře 28 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti 
AUTO BÍLEK s.r.o. 

radní Vorlíčková  

25 2483 k oznámení záměru městské části Praha - Vinoř na prodej věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených do správy městské 
části Praha - Vinoř, pozemků v k.ú. Vinoř, předloženého podle 
ustanovení § 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 Vorlíčková  

26 2332 k návrhu na zrušení usnesení ZHMP č. 33/111 ze dne 12.12.2013 k 
návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3094/1 o výměře 5.800 
m2 v k.ú. Zbraslav 

radní Vorlíčková  

27 2325 k záměru odboru SVM MHMP na realizaci veřejné zakázky "Nové 
zámecké schody" 
STAŽEN 

radní Vorlíčková  

28 2379 ke schválení doby trvání splácení dluhů společnosti FIRST 
CZECH RESTAURANT MANAGEMENT COMPANY, s.r.o. 

radní Vorlíčková  

29 2327 k návrhu na majetkoprávní vypořádání vztahů k pozemkům parc.č. 
1758/9, 1754/12, 1754/13 a 1754/14 vše k.ú. Radotín 

radní Vorlíčková  
 

30/1 2004 k návrhu na směnu části pozemku parc.č. 3438/2 o výměře 88 m2 
v k.ú. Michle ve vlastnictví Petra Valeše, za část pozemku parc.č. 
1888/1 o výměře 164 m2 v k.ú. Michle ve vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vorlíčková  

30/2 2230 k návrhu směny části pozemku parc.č. 1430/1 o výměře 58 m2 v 
k.ú. Hostivař, ve vlastnictví ELECS ČESKOSLOVENSKO, spol. 
s.r.o. za část pozemku parc.č. 1425 o výměře 24 m2 v k.ú. 
Hostivař ve vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vorlíčková  
 

31/1 1635 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 606/90 o výměře 96 
m2 k.ú. Kobylisy 

radní Vorlíčková  
 

31/2 2185 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2557/132 a části 
pozemků parc. č. 2557/2 a parc. č. 3888/38 k.ú. Břevnov 

radní Vorlíčková  

31/3 2186 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2704/11 v k. ú. 
Braník o výměře 316 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví 
Bytového družstva Vrbova 1497/21 

radní Vorlíčková  

31/4 927 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 415/6, parc. č. 415/7, 
parc. č. 415/12, parc. č. 428/2, části pozemku parc. č. 1925/1 a 
části pozemku parc. č. 2145/2 vše v k.ú. Vysočany 

radní Vorlíčková  

31/5 2201 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2083/7 v k. ú. Braník 
o výměře 60 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví 
společnosti PREdistribuce, a.s., IČO 273 76 516 

radní Vorlíčková  

31/6 2188 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 575/2 v k. ú. 
Záběhlice o výměře 11 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví 
paní Jaroslavy Krchové 

radní Vorlíčková  

31/7 2279 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 4277/24 o výměře 22 
m2, k.ú. Žižkov z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví Ing. 
Vladimíra Kůse 

radní Vorlíčková  

32/1 2348 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k. ú. Kbely z podílového 
spoluvlastnictví Zdenky Doubkové - id 4/15, Aloise Hanuše - id 
1/5, Ludmily Urbanové - id 4/15 a Věry Zouzalové - id 4/15 do 
vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Vorlíčková  

 



4 
 

32/2 2330 k návrhu na úplatné nabytí pozemku v k. ú. Strašnice z vlastnictví 
Mgr. Hlavy do vlastnictví hlavního města Prahy 
NESCHVÁLEN 

radní Vorlíčková  

32/3 2346 k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví chodníků a veřejného 
osvětlení, kanalizační stoky DN 600, kanalizačního stoky DN 300  
a pozemků parc. č. 1332/108, parc. č. 1333/63 a parc. č. 3788/9, 
vše k.ú. Libeň z vlastnictví GEFION s.r.o. „v likvidaci“  se sídlem 
Václavské náměstí 846/1, Praha 1, IČO 267 69 689 do vlastnictví 
hlavního města Prahy za kupní cenu ve výši 10.000,- Kč 

radní Vorlíčková  

32/4 2350 k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví komunikací, uličních vpustí, 
chodníků, veřejných parkovacích stání, veřejné zeleně a veřejného 
osvětlení a stanoviště tříděného odpadu a pozemků  v k.ú. 
Vysočany z vlastnictví FINEP Harfa k.s. se sídlem Václavské 
náměstí 846/1, Praha 1, IČO 27100626 do vlastnictví hlavního 
města Prahy za smluvní cenu ve výši 8.500,- Kč 

radní Vorlíčková  

33/1 2307 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bubeneč a k.ú. 
Liboc z vlastnictví České republiky, právo hospodaření s 
majetkem státu pro Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik 
"v likvidaci" do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Vorlíčková  
 

33/2 2384 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Hájek u Uhříněvsi, 
Hlubočepy, Hostivař a Satalice z vlastnictví České republiky 
příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad 
do vlastnictví hlavního města Prahy dle §7 odst. 1 zákona č. 
503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

radní Vorlíčková  
 

33/3 2383 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Bohnice, Čakovice, 
Černý Most a Dolní Měcholupy z vlastnictví České republiky 
příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad 
do vlastnictví hlavního města Prahy dle §7 odst. 1 zákona č. 
503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

radní Vorlíčková  

33/4 2381 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Dubeč a Krč z 
vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu 
pro Státní statek hl. m. Prahy „v likvidaci“ do vlastnictví hlavního 
města Prahy 

radní Vorlíčková  

33/5 2227 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Smíchov z 
vlastnictví SALOMONKA s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vorlíčková  

33/6 056 k návrhu na bezúplatné nabytí části pozemku parc.č. 1040/150 v 
k.ú. Hlubočepy, komunikace na pozemku parc.č. 1040/1, na části 
pozemku parc.č. 1039/1 s 1 ks kanalizační vpusti, na části 
pozemku parc.č. 1040/150 s 5 ks kanalizačních vpustí  a  15 
stožárů veřejného osvětlení  v  k.ú. Hlubočepy z vlastnictví 
A.P.Capital s.r.o., IČO: 270 77 021 se sídlem 163 00 Praha 6, 
Třanovského 320/9 do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vorlíčková  

33/7 1782 k návrhu na bezúplatné nabytí staveb v k.ú. Háje z vlastnictví 
společnosti Skanska a.s.do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vorlíčková  

33/8 2280 k návrhu na bezúplatné nabytí zpevněné plochy - pojezdového 
chodníku včetně dopravního značení v k.ú. Troja z vlastnictví 
Zlatá Praha, spol. s r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vorlíčková  
 

34 2484 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 
6 (pozemky v k.ú. Dejvice, Ruzyně a Vokovice) 

radní Vorlíčková  

35 2470 k návrhu na uvolnění rezervy na přestavbu škol a akce MČ 
vytvořené v kap. 0461 rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2014 
městským částem hl. m. Prahy 

radní Štvánová  

36 2518 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 2491 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích v 
Praze 

náměstek primátora 
Nouza 

 

2 2338 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z 
MŠMT ČR na zabezpečení okresních a krajských soutěží a 
přehlídek vyhlašovaných MŠMT ČR na rok 2014 

radní Štvánová  

3 2477 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT 

radní Štvánová  

4 2492 k Výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v hlavním 
městě Praze, školní rok 2012/2013 

radní Štvánová +CD 

5 2500 k možným variantám změn zákonné úpravy s cílem vyloučit 
možnost vytváření volebních obvodů a pevně stanovit počet členů 
Zastupitelstva hlavního města Prahy 

radní Manhart  

6 2485 ke Koncepci odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v 
hlavním městě Praze 

radní Pařízek  
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