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U P R A V E N Ý 
N Á V R H    P R O G R A M U   J E D N Á N Í 

 
32. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 16. 12. 2021 od 8,30 hod. 
(v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 17. 12. 2021 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 
 

  

1  Z-9892 k návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2022, finančních 
vztahů hl.m. Prahy k městským částem hl.m. Prahy na rok 2022, 
rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na 
rok 2022 městským částem hl.m. Prahy a střednědobého výhledu 
rozpočtu vlastního hl.m. Prahy do roku 2027 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

U-2932 
29.11.21 

2  Z-9890 k návrhu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za 
odkládání komunální odpadu z nemovité věci 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-42472 
6.12.21 
 

3  Z-9931 k návrhu na uzavření Dohody o narovnání a vypořádání práv a 
povinnosti souvisejících s budovou "NOVÁ PALMOVKA" 
 
 
 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 
primátor  
hl.m. Prahy 
náměstek primátora 
Vyhnánek 
radní Chabr 
 

R-42612 
6.12.21 

4  Z-9802 k návrhu na uzavření Smlouvy o finanční participaci na vybraných 
veřejně prospěšných záměrech Městské části Praha 8, úpravu 
rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2022 a poskytnutí dotace 
MČ Praha 8 z rozpočtu hl. m. Prahy v letech 2022 až 2026 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-41988 
6.12.21 
 

5  Z-9904 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 - Zbraslav (pozemky v k.ú. Zbraslav) 
Praha 13, Praha - Běchovice (nemovitosti v k.ú. Stodůlky, k.ú 
Běchovice) 
Odejmutí: 
Praha 8 (nemovitosti v k.ú. Libeň) 
Praha 17 (odejmutí vodohospodářského majetku v k.ú. Řepy) 
Praha 1 (stavby veřejného osvětlení v k.ú. Nové Město) 
Praha - Běchovice (pozemek v k.ú. Běchovice) 
 

radní Chabr U-2904 
22.11.21 
R-42077 
6.12.21 
 
 
 
U-2905 
22.11.21 
U-2964 
U-2965 
29.11.21 
R-42077 
6.12.21 
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6  Z-9927 k návrhu na prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové 
kázně příjemce dotace Městská část Praha 8 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-42405 
6.12.21 
 

7  Z-9880 k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o 
aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl.m. 
Prahy pro rok 2022 
 

radní Chabr R-42436 
6.12.21 
 

8  Z-9620 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 38/149 ze dne 
14.6.2018 k návrhu na majetkoprávní řešení - pozemek parc. č. 
1308/3 k.ú. Vokovice 
 

radní Chabr U-2861 
22.11.21 

9  Z-9492 k návrhu na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví - pozemky v k.ú. 
Smíchov 
 

radní Chabr R-42523 
13.12.21 
 

10  Z-9793 k návrhu na uznání vlastnického práva k pozemku parc. č. 
1376/291 o výměře 117 m2 v k.ú. Řeporyje 
 

radní Chabr U-2963 
29.11.21 

11  Z-9827 k žádosti o vyřešení duplicitního vlastnictví k pozemkům parc.č. 
78/1, 379, 404 a 883/1 v k.ú. Krč uznáním vlastnického práva ve 
prospěch České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu 
pro Státní pozemkový úřad 
 

radní Chabr R-42242 
6.12.21 
 

12  Z-9583 k návrhu na uzavření dohod o uznání dluhu a splátkovém kalendáři 
se lhůtou splatnosti na 36 měsíců s nájemci nebytových prostor ve 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr U-2860 
22.11.21 

13  Z-9060 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.39/123 ze dne 6.9.2018 
k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.37/66 ze dne 17.5.2018 
k návrhu na směnu pozemků mezi Českou republikou s právem 
hospodaření pro Správu železniční dopravní cesty, st. org. a hl.m. 
Prahou, vč. zřízení služebností 
 

radní Chabr R-37795 
6.12.21 
 

14  Z-9656 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke směnné smlouvě a smlouvě o 
zřízení služebnosti č.SME/35/05/010624/2020 ze dne 28.12.2020 
 

radní Chabr U-2903 
22.11.21 

15  Z-9706 k návrhu směny části pozemku parc.č. 1886/1 v k.ú. Michle ve 
vlastnictví fyzické osoby za část pozemku parc.č. 3336/1 v k.ú. 
Michle ve vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr U-2966 
29.11.21 

16  Z-9217 k návrhu směny pozemků v k. ú. Libeň mezi CENTRAL GROUP 
Nové Pitkovice III. a.s. a hl.m. Prahou 
 

radní Chabr R-42133 
13.12.21 
 

17  Z-9761 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.30/64 ze dne 2.11.2017 
k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 2845/42 o výměře 21 
m2, parc.č. 2845/105 o výměře 21 m2, parc.č. 2845/106 o výměře 
21 m2 a parc.č. 2845/107 o výměře 21 m2 vše v k.ú. Záběhlice 

radní Chabr R-41929 
6.12.21 
 

18  Z-9748 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc. č. 684/2 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 4/5  na pozemku  parc. č. 
684/7, vše k.ú. Libeň 
 

radní Chabr U-2894 
22.11.21 

19  Z-9850 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3789/4 o výměře 32 
m2 k.ú. Libeň 
 

radní Chabr R-42345 
6.12.21 
 

20  Z-9825 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 U-2730 
8.11.21 
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21  Z-9663 k návrhu na úplatné nabytí movitých a nemovitých věcí v k. ú. 
Újezd nad Lesy (lokalita sídliště Rohožník) z vlastnictví 
společnosti České dráhy, a.s. do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr U-2896 
22.11.21 

22  Z-9787 k návrhu na bezúplatné nabytí 10 ks přeložených sloupů veřejného 
osvětlení, 1 ks nového sloupu veřejného osvětlení doplněného v 
rámci přeložky a vyměněného a přeloženého kabelového vedení v 
k. ú. Radlice, obec Praha, z vlastnictví společnosti Radlice 
Rozvojová, a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr U-2819 
15.11.21 

23  Z-9575 k návrhu na bezúplatné nabytí komunikace, chodníků, 147 ks 
parkovacích stání, 9 ks hnízd kontejnerových stání, schodiště, 
opěrné zídky, zeleně, zpevněných ploch, 25 ks uličních vpustí s 
přípojkou, 14 ks svislého dopravního značení, vodorovného 
dopravního značení, uličního štěrbinového žlabu vč. vsaku, 
pozemků parc. č. 523/734, parc. č. 523/737, parc. č. 539/20, parc. 
č. 544/50, parc. č. 544/51, parc. č. 544/56, parc. č. 544/64, parc. č. 
544/65, parc. č. 544/66, parc. č. 544/84, parc. č. 544/99, parc. č. 
570/9 a parc. č. 570/11 vše v k. ú. Horní Měcholupy, obec Praha, z 
vlastnictví právnických osob do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr U-2897 
22.11.21 

24  Z-9788 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 1573/41 a parc.č. 
1573/42, oba v k.ú. Dejvice z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, IČO: 697 97 111, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr U-2898 
22.11.21 

25  Z-9766 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Lochkov, Michle, 
Miškovice a Modřany z vlastnictví České republiky s právem 
hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl. m. Prahy "v 
likvidaci" do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr U-2899 
22.11.21 

26  Z-9801 k návrhu na bezúplatné nabytí spoluvlastnických podílů na 
pozemcích  v k. ú. Hostivař, Hrdlořezy, Košíře a Lahovice z 
vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu 
pro Státní statek hl. m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví hlavního 
města Prahy 
 

radní Chabr U-2900 
22.11.21 

27  Z-9854 k návrhu na bezúplatné nabytí ideálního podílu 1/2 pozemku parc. 
č. 4549/12 v k.ú. Strašnice, 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 R-42350 
6.12.21 
 

28  Z-9935 k oznámení záměru MČ Praha 12 na prodej věcí z vlastnictví 
hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 
12, pozemků v k.ú. Kamýk, předloženého podle ustanovení § 18 
odst. 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 Chabr R-42626 
6.12.21 
 

29  Z-9781 k návrhu na dofinancování lékařské pohotovostní služby 
zajišťované a financované hlavním městem Prahou v roce 2021 
 

radní Johnová U-2937 
29.11.21 

30  Z-9920 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. města Prahy v 
návaznosti na realizaci projektu "Transformace systému péče o 
Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umísťováni do 
zařízení mimo HMP, včetně posilování péče v hl. městě Praze" 
 

radní Johnová R-42270 
6.12.21 
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31  Z-9848 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území HMP pro 

období 2022 - 2024 a Pověření k poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu 
 

radní Johnová R-42339 
6.12.21 
 

32  Z-9809 k návrhu na poskytnutí individuální jednorázové neinvestiční 
dotace společnosti soft palm z.s. a schválení úpravy rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v kap. 05 
 

radní Johnová R-42172 
13.12.21 
 

33  Z-9553 k návrhu na schválení originárního nabytí vlastnického práva k 
nemovitosti do majetku hl.m. Prahy na základě veřejné zakázky na 
zhotovitele "Stavba č. 43258 - Výjezdové stanoviště ZZS 
Argentinská" 
 

radní Johnová R-40698 
6.12.21 
 

34  Z-9889 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
hlavního města Prahy Domov sociálních služeb Vlašská (Přílohy č. 
3: Pověření) 
 

radní Johnová R-42471 
6.12.21 
 

35  Z-9945 k návrhu na zrušení úkolů Zastupitelstva HMP vyplývajících z 
usnesení č. 12/79 ze dne 13. 12. 2019 a č. 27/79 ze dne 27. 5. 2021 
 

radní Johnová R-42682 
13.12.21 
 

36  Z-9877 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.22/93 ze dne 
18.12.2020 ke schválení zásad projektu Dostupné družstevní 
bydlení v hl. m. Praze 
 

radní JUDr. Hana               
Kordová Marvanová 

R-42419 
13.12.21 
 

37  Z-9893 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace 
DOT/53/01/001855/2021 ze dne 1.2.2021 
 

radní JUDr. Hana               
Kordová Marvanová 

R-42489 
6.12.21 
 

38  Z-9899 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 z kapitoly 04 - 
Školství, mládež a sport pro MČ Praha 16 
 

radní Šimral R-42490 
6.12.21 
 

39  Z-9865 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy a poskytnutí 
dotací z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2021 z kapitoly 04 
- Školství, mládež a sport pro městské části Praha 14 
 

radní Šimral R-42691 
13.12.21 
 

40  Z-9602 k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o partnerství s 
finančním příspěvkem č. INO/53/01/001756/2020 ze dne 4.6.2020 
 

radní Šimral R-41483 
6.12.21 
 

41  Z-9795 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Dětský domov, Praha 9 - Dolní Počernice, Národních hrdinů 1 
 

radní Šimral U-2977 
29.11.21 

42  Z-9623 k návrhu Dotačního systému hlavního města Prahy v oblasti 
kultury a umění na léta 2022 – 2027 
 

radní Třeštíková U-2867 
22.11.21 

43  Z-9874 k návrhu na prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 
příjemcům dotací - grantů roku 2020, ke kterým došlo v 
souvislosti s pandemií Covid 19 
 

radní Třeštíková R-42384 
13.12.21 
 

44  Z-9936 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu 
hl.m. Prahy Integračnímu centru Praha o.p.s. a úpravu rozpočtu v 
kap. 0662 - KUC MHMP 
 

radní Třeštíková R-42428 
6.12.21 
 

45  Z-9797 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Galerie hlavního města Prahy 
 

radní Třeštíková U-2870 
22.11.21 
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46  Z-9817 k návrhu na uzavření Smlouvy o vypořádání závazků s Bytovým 
družstvem Smikova 
 

radní Zábranský R-42225 
6.12.21 
 

47  Z-9857 k návrhu uzavření memoranda o vzájemné spolupráci mezi 
hlavním městem Prahou a Středočeským krajem 
 

primátor  
hl.m. Prahy 
I. náměstek primátora  
Hlaváček 
 

U-2849 
22.11.21 

48  Z-9837 k návrhu dohody o směně plochy v rámci veletrhu MIPIM primátor  
hl.m. Prahy 

U-2785 
15.11.21 

49  Z-9838 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha – pól růstu ČR v roce 2021 a za 
účelem vypořádání projektů z Operačního programu Praha – pól 
růstu ČR v roce 2021 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

R-42295 
6.12.21 

50  Z-9868 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 31/1 ze dne 11.11.2021 
k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha – pól růstu ČR v roce 2021 a za 
účelem vypořádání projektů z Operačního programu Praha – pól 
růstu ČR v roce 2021 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

U-2947 
29.11.21 

51  Z-9846 ke schválení projektů v rámci 46. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

R-42323 
6.12.21 

52  Z-9842 ke schválení projektu v rámci 60. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

U-2921 
29.11.21 

53  Z-7931 k návrhu zadání změny ÚP - Z 3261  (fáze „zadání“, vlna 16) 
 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-35409 
6.12.21 

54  Z-8687 k návrhu změny ÚP - Z 3202 (fáze „návrh“ + „OOP“, vlna 14) 
 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-38027 
6.12.21 

55  Z-8967 k návrhu změny ÚP - Z 3190 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 14) 
 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-38986 
6.12.21 

56  Z-9863 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3340 (fáze "návrh" + 
"OOP", vlna 19) 
 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-42383 
6.12.21 

57  Z-9872 k návrhu na ukončení pořizování změny ÚP - Z 3152 (fáze 
„návrh“, vlna 12) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-42410 
6.12.21 

58  Z-9876 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3427 (fáze "návrh" + 
"OOP", samostatně pořizovaná změna) 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-42425 
6.12.21 
 

59  Z-9886 k návrhům změn ÚP a jejich vydání - Z 3184 a Z 3185  (fáze 
„návrh“ + „OOP“, vlna 13) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-42456 
6.12.21 
 

60  Z-9891 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3061 (fáze "návrh" + 
"OOP", vlna 10) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-42475 
6.12.21 
 

61  Z-9885 k návrhům změn ÚP a jejich vydání - Z 2999, Z 3003 a Z 3007 
(fáze "návrh" + "OOP", vlna 09) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-42448 
6.12.21 
 

62  Z-9778 k realizaci projektu "ELENA" v rámci dotačního titulu Evropské 
investiční banky 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-41784 
6.12.21 
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63  Z-9901 k návrhu na udělení účelové investiční dotace pro MČ Praha - 
Zbraslav, MČ Praha - Běchovice a MČ Praha - Nebušice z 
rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2021 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-42134 
6.12.21 
 

64  Z-9785 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2021 a 
k návrhu na poskytnutí investiční účelové dotace Městské části 
Praha-Zbraslav 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-42072 
6.12.21 
 

65  Z-9794 k návrhu na změnu účelu finančních prostředků poskytnutých MČ 
Praha 7 k čerpání v roce 2021 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

U-2748 
8.11.21 

66  Z-9887 k návrhu na uvolnění rezervy pro Městskou část Praha 6 na 
provedení rekonstrukce otopné soustavy služebny Městské policie 
v roce 2021 z kap. 07 - BEZPEČNOST a změnu účelu finančních 
prostředků ponechaných městské části Praha 4 k čerpání v roce 
2021 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

U-2954 
29.11.21 

67  Z-9888 k návrhu na poskytnutí finančního daru České republice - 
Krajskému ředitelství policie hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy 
kap. 07 – BEZPEČNOST 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-42454 
6.12.21 
 

68  Z-9841 k návrhu Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
dotace č. DOT/39/01/000404/2020 mezi hlavním městem Prahou a 
Hasičským záchranným sborem hl.m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-42315 
6.12.21 
 

69  Z-9789 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Toulcův 
dvůr, z.s., pro roky 2022 – 2024 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

U-2789 
15.11.21 

70  Z-9812 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnického podílu na pozemku 
č. parc. 1061/1 v kat. ú. Hlubočepy do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

U-2952 
29.11.21 

71  Z-9836 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 1957/2 a 1958/2 vše 
k. ú. Slivenec do vlastnictví hl. města Prahy 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-40485 
6.12.21 
 

72  Z-9777 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 717/2 k. ú. Lochkov 
do vlastnictví hl. města Prahy 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-40486 
6.12.21 
 

73  Z-9873 k návrhu na přijetí Zásad pro koordinaci a projednávání přípravy 
záměrů a návrhů pro významné dopravní stavby, dopravní změny a 
dopravní omezení mezi hlavním městem Prahou, Technickou 
správou komunikací hl. m. Prahy, a. s., a městskými částmi 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

R-42367 
6.12.21 
 

74  Z-9929 ke schválení Smlouvy o spolupráci  na stavbu č. 42822  Lávka 
Holešovice-Karlín 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

R-39849 
6.12.21 
 

75  Z-9840 ke zrušení usnesení Zastupitelstva HMP č.16/19 ze dne 16.4.2020  
a návrhu na poskytnutí  účelové investiční dotace a schválení  
"Smlouvy o poskytnutí dotace" se Správou železnic, státní 
organizací na výstavbu drážního mostu  v rámci stavby č. 0211 
Lipnická – Ocelkova 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

R-42156 
6.12.21 
 

76  Z-9923 k návrhu na uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy č. 110/2021 o 
poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury na rok 2021 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

R-42599 
6.12.21 
 

77  Z-9916 k poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha-
Čakovice na realizaci infrastruktury pro bezmotorovou dopravu 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

R-42171 
6.12.21 
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78  Z-9921 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP ODO-
SK v kapitole 03 Doprava 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

R-42199 
6.12.21 
 

79  Z-9753 k návrhu na uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních k 
pozemkům v k.ú. Stodůlky do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

U-2854 
22.11.21 

80  Z-9839 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na 
budoucí bezúplatný převod vlastnického práva k části dálnice D1 
na území hlavního města Prahy, a to konkrétně v úseku km 0,0 - 
km 5,2, a to včetně všech pozemků a stavebních objektů 
příslušného úseku dálnice D1 v rámci vzájemného 
majetkoprávního vypořádání staveb pozemních komunikací, 
silničních pozemků a dalších nemovitostí souvisejících se stavbou 
dálnice D0 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

U-2856 
22.11.21 

81  Z-9905 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-42532 
6.12.21 
 

82  Z-9922 k návrhu na poskytnutí účelových dotací městským částem hl. m. 
Prahy obdržených jako výnos daně z hazardních her v období od 
1.6.2021 do 30.11.2021 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-42594 
6.12.21 
 

83  Z-9820 k návrhu na změnu charakteru a účelu části dotací poskytnutých 
městským částem hl.m. Prahy na opatření v souvislosti se šířením 
nového typu koronaviru a na zachování, obnovu a rozvoj činností 
v souvislosti s pandemií COVID 19 v roce 2020 a ponechaných k 
využití v roce 2021 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-42230 
6.12.21 
 

84  Z-9835 k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 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 2021 v 
souvislosti s přijetím mimořádné splátky návratné finanční 
výpomoci od městské části Praha 18 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

U-2893 
22.11.21 

85  Z-9847 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 18 z 
rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 a k úpravě rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-42284 
6.12.21 
 

86  Z-9911 k návrhu na změnu charakteru části investiční dotace poskytnuté 
městské části Praha 14 na opatření v souvislosti se šířením nového 
typu koronaviru v roce 2020 a ponechané k využití v roce 2021 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-42550 
6.12.21 
 

87  Z-9910 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 21 
na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů 
EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-42546 
6.12.21 
 

88  Z-9915 k návrhu na poskytnutí účelových dotací MČ Praha - Kolovraty na 
vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů 
EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-42563 
6.12.21 
 

89   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  Z-9914 o prováděných činnostech v nejbližším období na komunikacích v 
hl. m. Praze s významným dopadem na dopravu  

náměstek primátora 
Scheinherr 

 

2  Z-9855 informace o stavu implementace Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 

primátor  
hl.m. Prahy 
 

 

3  Z-9856 k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního 
města Prahy 

primátor  
hl.m. Prahy 
 

 

4  Z-9925 k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního 
města Prahy 

primátor  
hl.m. Prahy 
 

 

5  Z-9895 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 U-2763 
8.11.21 
U-2972 
29.11.21 
R-42389 
R-42427 
R-42498 
6.12.21 
 

6  Z-9938 ke změnám osobních údajů členů výborů ZHMP předsedkyně Výboru 
pro sociální politiku 
ZHMP 

 

7  Z-9947 k tzv. Milostivému létu v podmínkách hl. m. Prahy 
 

radní JUDr. Hana               
Kordová Marvanová 
radní Chabr 
 

R-42696 
13.12.21 
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