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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 

 
34. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 24. 2. 2022 od 8,30 hod. 

(v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 25. 2. 2022 od 8,30 hod) 

 
  

  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-10059 ke strategii rozvoje vodohospodářské infrastruktury na území hl. 
m. Prahy v období 2022 - 2035 a jeho financování z vodného a 
stočného a rozpočtu hl. m. Prahy, k zajištění správy a 
provozování infrastruktury vodovodů a kanalizací v majetku hl. 
m. Prahy po roce 2028 a k záměru financování stavby „č. 6963 
celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově Etapa 
0002 - stávající vodní linka“ jako investici HMP financovanou 
ze zdrojů vodného a stočného a zajištění její realizace 
společností Pražská vodohospodářská společnost a.s. 
 
* Tisk bude projednán v pevném čase 14.00 
 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

   * Z-10115 k petici proti zástavbě okolí areálu Džbán - "Nechte Šárku 
dýchat" 
 
* Tisk bude projednán v pevném čase 17.00 
 

předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP 

   * Z-10117 k petici „Nechceme betonovou obludu místo přírodního 
koupaliště v Motole“ 
 
* Tisk bude projednán v pevném čase 19.00 
 

předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP 
 

1 Z-10144 k návrhu podpory hl. města Prahy Ukrajině a k návrhu úpravu 
rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2022 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

2 Z-10145 k dalšímu postupu ve věci návrhu zákona, kterým se mění zákon 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 

zastupitel Nacher 

3 Z-10045 k návrhu na poskytnutí dotací hl. m. Prahy v oblasti kultury a 
umění pro rok 2022 a poskytnutí víceletých dotací na léta      
2023 – 2026 
 

radní Třeštíková 

4 Z-10022 k návrhu na udělení finančních odměn členům Komise RHMP 
pro udělování dotací v oblasti kultury a umění v rámci dotačního 
řízení 2021 
 

radní Třeštíková 
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5 Z-10001 k návrhu na poskytnutí dotací hlavního města Prahy v rámci 
"Programu podpory aktivit národnostních menšin na území hl. 
m. Prahy pro rok 2022" 
 

radní Třeštíková 

6 Z-10011 k návrhu na poskytnutí dotací v rámci "Programu podpory aktivit 
integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2022" 
 

radní Třeštíková 

7 Z-9996 k návrhu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací z 
rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2022 městským částem hl.m. Prahy 
a úpravu rozpočtu kap. 06 
 

radní Třeštíková 

8 Z-10009 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou 
individuální účelové neinvestiční dotace Domu národnostních 
menšin o.p.s. na provoz organizace v r. 2022 
 

radní Třeštíková 

9 Z-9796 k realizaci mezinárodního projektu UNITES v rámci dotačního 
titulu Evropské komise 
 

radní Třeštíková 

10 Z-10135 k účasti v mezinárodním projektu Znalostní a inovační 
společenství (KIC) EIT pro kulturní a kreativní průmysly 
 

radní Třeštíková 

11 Z-9933 k návrhu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací v rámci 
projektu "MHMP - sociální bydlení", financovaného z 
Operačního programu Zaměstnanost, městské části Praha 10 a 
Praha 12 
 

radní Zábranský 

12 Z-9961 k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků 
projektu OP Zaměstnanost MHMP - sociální bydlení z roku 2021 
do roku 2022 v kap. 08 – Hospodářství 
 

radní Zábranský 

13 Z-10051 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2022 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

14 Z-10074 ke schválení projektu v rámci 33. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

15 Z-10030 ke schválení projektů v rámci 46. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

16 Z-10024 ke schválení projektů v rámci 59. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

17 Z-8445 k návrhu změny ÚP a jejímu vydání - Z 2886 (fáze „návrh“ + 
„OOP“, vlna CVZ V) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

18 Z-8622 k návrhu na pořízení změny ÚP - 504/2019 (fáze "podnět", vlna 
30) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

19 Z-10094 k návrhu změny ÚP a jejího vydání -  Z 3267 (fáze „návrh" + 
„OOP", vlna 17) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

20 Z-9943 ke schválení dodatku č. 1 k Dohodě o společném postupu a 
spolupráci ve věci revitalizace spodní části Václavského náměstí 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

21 Z-10082 k Digitální technické mapě a ke schválení smlouvy o spolupráci 
mezi hlavním městem Prahou, Středočeským krajem a Institutem 
plánování a rozvoje hl. m. Prahy 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 



3 
 

22 Z-9897 k záměru odboru INV MHMP na realizaci veřejné zakázky 
"Stavba č. 8262 JM I - ukončení Centrálního parku; stavební 
práce"  
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

23 Z-9974 k návrhu na schválení dodatku č. 1 smlouvy o zřízení práva 
stavby mezi obchodní společností Letiště Praha, a.s. a hlavním 
městem Prahou v rámci stavby č. 44528 - Modernizace základny 
letecké záchranné služby 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

24 Z-10038 k návrhu na opětovné ponechání nevyčerpané účelové investiční 
dotace na rekonstrukci služebny PČR, Jungmannovo nám. 9, 
poskytnuté MČ Praha 1 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2019 a 
ponechané k čerpání v roce 2021, a to k využití na stejný účel v 
roce 2022 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

25 Z-9957 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Správa služeb hlavního města Prahy 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

26 Z-10069 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Pražské společenství obnovitelné energie 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

27 Z-9878 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 5018/27 a parc. č. 
5024/20 v k.ú. Smíchov do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

28 Z-10089 k návrhu na prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení 
rozpočtové kázně příjemce dotace Městské části Praha 8 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

29 Z-10010 k návrhu na uzavření Dodatku č. 3  k Veřejnoprávní smlouvě č. 
INO/16/06/000382/2019  o poskytnutí návratné finanční 
výpomoci MČ Praha 18 a na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v roce 
2022 v souvislosti s přijetím mimořádné splátky návratné 
finanční výpomoci od MČ Praha 18 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

30 Z-10130 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2022 
a poskytnutí účelových dotací městským částem hl. m. Prahy z 
investiční rezervy pro MČ HMP v kap. 10 rozpočtu vlastního hl. 
m. Prahy na rok 2022 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 
 

31 Z-10088 k návrhu majetkoprávního vypořádání nemovitých věcí v k.ú. 
Chodov (Velká Opatovská směna) 
 

radní Chabr 

32 Z-10123 k návrhu na možný způsob řešení majetkoprávních vztahů 
 

radní Chabr 

33 Z-10025 k návrhu na uzavření dohody o vypořádání 
 

radní Chabr 

34 Z-9993 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 
UZSVM/A/46412/2020-HMU2 - INO/35/05/010424/2020 ze 
dne 7.12.2020 
 

radní Chabr 

35 Z-9956 k návrhu směny částí pozemků parc. č. 987/2 a 2195/3 k.ú. 
Ruzyně, obec Praha, ve vlastnictví hl. m. Prahy, za části 
pozemků parc. č. 989, 990/1, 991/1, 991/2 a 992 k.ú. Ruzyně, 
obec Praha, ve vlastnictví spol. TAMBURA a.s. a zřízení 
služebnosti 
 

radní Chabr 

36 Z-9973 k návrhu směny pozemku parc. č. 2476/13 v k.ú. Záběhlice, obec 
Praha, ve vlastnictví hl. m. Prahy, za pozemek parc. č. 5867/2 v 
k.ú. Záběhlice, obec Praha, ve vlastnictví fyzické osoby 
 

radní Chabr 
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37 Z-6135 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.9/62 ze dne 10.9.2015 
k návrhu na odsouhlasení vypořádání práva stavby formou 
úplatného převodu vlastnictví pozemků parc. č. 2557/50, parc. č. 
2557/28,  parc. č. 2557/49 a parc. č. 2557/48, vše v kat. území 
Břevnov 
 

radní Chabr 

38 Z-9871 k návrhu na schvální úplatného převodu části pozemku parc. č. 
3770/3 v k.ú. Břevnov a k návrhu úplatného zřízení služebnosti 
stezky a cesty ve prospěch kupujícího 
 

radní Chabr 

39 Z-10007 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. st. 532, jehož 
součásti je stavba č.p. 74, vše k.ú. Antonínov, obec Josefův Důl, 
okres Jablonec nad Nisou 
 

radní Chabr 

40 Z-9968 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 2780/23, parc. č. 
2780/24, parc. č. 2780/25, parc. č. 2780/26, parc. č. 2780/27 a 
parc. č. 2780/28, vše v k.ú. Stodůlky z vlastnictví hl. m. Prahy do 
podílového spoluvlastnictví všech vlastníků bytů a podílových 
spoluvlastníků společných částí budov č.p. 2457, 2458, 2459, 
2460, 2461, 2462, vše v  k.ú. Stodůlky, kteří jsou zapsáni na LV 
2443 vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, 
Katastrálním pracovištěm Praha pro k.ú. Stodůlky, obec Praha 
 

radní Chabr 

41 Z-9990 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc. č. 
1244/8 o výměře 18 m2 k.ú. Libeň 
 

radní Chabr 

42 Z-10034 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2441/6 v k.ú. 
Hostivař 
 

radní Chabr 

43 Z-10058 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 872/2 k.ú. Troja 
 

radní Chabr 

44 Z-9951 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 374/18 v k.ú. 
Motol, obec Praha 
 

radní Chabr 

45 Z-10033 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 4394/58 v k.ú. 
Vinohrady z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr 

46 Z-9928 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Kyje, Slivenec a 
Troja z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774 do 
vlastnictví hlavního města Prahy dle § 7 zákona č. 503/2012 Sb., 
o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

radní Chabr 

47 Z-10003 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parcelní číslo 2616/2 v 
k.ú. Kobylisy 
 

radní Chabr 

48 Z-10012 k návrhu na bezúplatné nabytí spoluvlastnických podílů na 
pozemcích v k. ú. Liboc z vlastnictví České republiky s právem 
hospodaření s majetkem státu pro Sady, lesy a zahradnictví 
Praha, státní podnik v likvidaci do vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 

radní Chabr 

49 Z-9937 k návrhu na bezúplatné nabytí 35 ks sloupů veřejného osvětlení, 
kabelového vedení a zapínacího bodu ZM 1706 vše v k.ú. Horní 
Počernice z vlastnictví společnosti Blooman Development s.r.o., 
do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr 
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50 Z-9934 k návrhu na bezúplatné nabytí 4 ks sloupů veřejného osvětlení a 
kabelového vedení vše v k. ú. Křeslice, obec Praha, z vlastnictví 
fyzických osob do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr 

51 Z-9971 k návrhu na bezúplatné nabytí 13 ks sloupů veřejného osvětlení a 
kabelového vedení v k. ú. Střížkov, obec Praha, z vlastnictví 
společnosti DEVELOP invest, a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr 

52 Z-10098 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 17 (pozemky v k.ú. Řepy) 
Praha 6 a Praha - Kolovraty (pozemky v k.ú. Břevnov, pozemek 
v k.ú. Vokovice a pozemek v k.ú. Lipany) 
Praha 17 (pozemky veřejné zeleně v k.ú. Řepy) 
 
Odejmutí: 
Praha 16 (vodohospodářský majetek v k.ú. Radotín) 
 

radní Chabr 

53 Z-10052 k návrhu poskytnutí dotací hlavního města Prahy v působnosti 
odboru sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy - 
Program v oblasti rodinné politiky pro rok 2022 
 

radní Johnová 

54 Z-10026 k návrhu na poskytnutí dotací hlavního města Prahy - Program 
adiktologických služeb pro rok 2022 
 

radní Johnová 

55 Z-9918 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou 
jednorázové účelové individuální dotace a úpravu rozpočtu kap. 
0582 v roce 2021 
 

radní Johnová 

56 Z-10018 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí dotace č. DOT/81/03/000865/2021 s příjemcem 
dotace Student 2050, z. s. 
 

radní Johnová 

57 Z-9989 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
hlavního města Prahy Domov Rudné u Nejdku 
 

radní Johnová 

58 Z-10067 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl. 
m. Prahy Metropolitní zdravotnický servis, příspěvková 
organizace 
 

radní Johnová 

59 Z-10148 k dopadům energetické krize na pražské sportovní kluby 
 
 

zastupitel Nekolný 

60 Z-10121 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 a poskytnutí 
neinvestiční účelové individuální dotace v oblasti sportu České 
basketbalové federaci z.s. 
 

radní Šimral 

61 Z-9992 k realizaci projektu "Implementace Krajského akčního plánu 2 - 
Inovace ve vzdělávání" 
 

radní Šimral 

62 Z-10043 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouva o 
poskytnutí individuální dotace s příjemcem dotace Diakonie 
Českobratrské církve evangelické 
 

radní Šimral 
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63 Z-10151 k určení funkce, pro kterou budou členové zastupitelstva HMP 
uvolněni 
 

zastupitel Richter 

64 Z-10143 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP předsedové výborů 
ZHMP 

 

 

 

K     I N F O R M A C I 

 

1 Z-10095 o prováděných činnostech v nejbližším období na komunikacích 
v hl. m. Praze s významným dopadem na dopravu 
  

náměstek primátora 
Scheinherr 

2 Z-10072 informace o stavu implementace Operačního programu Praha - 
pól růstu ČR 

primátor  
hl.m. Prahy 

3 Z-10060 k Informativní zprávě o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 
Zastupitelstva hl.m. Prahy 

primátor  
hl.m. Prahy 

4 Z-10085 k úpravě závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2022 v kap. 0416 
na základě "Výkazu o změnách v poskytovaných podpůrných 
opatřeních a jejich finanční náročnosti R 44 - 99 k 31.12.2021" 
 

radní Šimral 

5 Z-10110 Informace ke koordinaci akcí s významným dopravním 
omezením v hl. m. Praze v roce 2022 
 

náměstek primátora 
Scheinherr 

6 Z-10084 Informace o činnosti Výboru pro životní prostředí, infrastrukturu 
a technickou vybavenost ZHMP za rok 2021 
 

předsedkyně Výboru 
pro infrastrukturu, 
technickou vybavenost 
a životní prostředí 
ZHMP 

7 Z-10086 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví ZHMP za období 
11/2020 - 12/2021 

předseda Výboru pro 
zdravotnictví ZHMP 

8 Z-10097 Informace o činnosti Výboru pro územní rozvoje, územní plán a 
památkové péči ZHMP 

předseda Výboru pro 
územní rozvoj, územní 
plán a památkovou 
péči ZHMP 

9 Z-10122 Informace o činnosti Výboru pro správu majetku, majetkové 
podíly a podporu podnikání ZHMP 

předseda Výboru pro 
správu majetku, 
majetkové podíly a 
podporu podnikání 
ZHMP 

10 Z-10132 Zpráva o činnosti Výboru pro sociální politiku za období roku 
2021 

předsedkyně Výboru 
pro sociální politiku 
ZHMP 

11 Z-10118 k rekonstrukci Barrandovského mostu náměstek primátora 
Scheinherr 

 


