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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 

 
30. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 14. 10. 2021 od 8,30 hod. 
(v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 15. 10. 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-9763 k "Petici proti plánované naddimenzované výstavbě a zahuštění ve 
stabilizovaném území sídliště Kamýk a Lhotka v ulici Vosátkova" 
 
Tisk bude projednán v pevném čase 14.00 
 

předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP 

 

   * Z-9764 k "Petici za záchranu zahradní plochy a zachování vzrostlé zeleně 
u parku Zahrádky - Vysočany" 
 
Tisk bude projednán v pevném čase 14.30 
 

předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP 

 

1  Z-8189 k návrhu na udělení stříbrné medaile hlavního města Prahy prof. 
Ing. arch. Martinu Rajnišovi 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

U-2256 
20.9.21 

2  Z-9351 k záměru odboru informatických aplikací MHMP na realizaci 
veřejné zakázky „Zajištění maintenance programového vybavení 
spisové služby a jejich modulů pro HMP“ 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

U-1940 
30.8.21 

3  Z-9707 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2021 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

R-41692 
4.10.21 

4  Z-9674 ke schválení projektů v rámci 46. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

R-41588 
4.10.21 

5  Z-9684 ke schválení projektů v rámci 58. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

R-41686 
4.10.21 

6  Z-9655 ke schválení projektů v rámci 60. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

R-41604 
4.10.21 

7  Z-9678 k návrhu Dodatku č. 1 k "Memorandu o vzájemné spolupráci" 
mezi hlavním městem Prahou a městskou částí Praha 10 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

U-2257 
20.9.21 

8  Z-9669 k návrhu na ukončení pořizování změny ÚP – Z 3826 (fáze 
"návrh", samostatně projednávaná změna) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-41651 
4.10.21 

9  Z-9572 k návrhům změn ÚP a jejich vydání (fáze "návrh" + "OOP", vlna 
17) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-41207 
4.10.21 
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10  Z-9728 k návrhu změny ÚP a jejího vydání  - Z 3354 (fáze „návrh“ + 
„OOP“, vlna 19) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-41863 
4.10.21 

11  Z-9729 k návrhům změn ÚP a jejich vydání - 1. skupina (fáze "návrh" + 
"OOP", vlna 09) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-41867 
4.10.21 

12  Z-9715 k návrhům změn ÚP a jejich vydání (fáze „návrh" + "OOP", vlna 
24) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-41820 
4.10.21 

13  Z-9675 k návrhu na vydání Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje hl. 
m. Prahy 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-41664 
4.10.21 

14  Z-9709 k návrhu na ukončení pořizování změn ÚP - skupina změn 
 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-41777 
4.10.21 

15  Z-9704 k návrhu na poskytnutí dotací v rámci Programu Čistá energie 
Praha 2021 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-41719 
4.10.21 

16  Z-9665 k návrhu na změnu charakteru účelové investiční dotace 
poskytnuté MČ Praha - Nebušice v roce 2021 z rozpočtu hl. m. 
Prahy na dotaci neinvestiční 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

U-2286 
20.9.21 

17  Z-9680 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové 
účelové individuální dotace na údržbu areálu Botanické zahrady 
Univerzity Karlovy v Praze v roce 2021 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-41632 
11.10.21 

18  Z-9498 k návrhu Koncepce plánu financování dovybavení jednotek sborů 
dobrovolných hasičů na území hl. m. Prahy požární technikou a 
věcnými prostředky na období 2022 – 2026 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-40824 
4.10.21 

19  Z-9611 k poskytnutí účelových investičních dotací městským částem na 
projektovou přípravu a realizaci dopravní infrastruktury pro MČ 
Praha 16, MČ Praha 22 a MČ Praha-Čakovice a ke změně účelu 
investiční dotace poskytnuté MČ Praha-Čakovice 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

R-41410 
11.10.21 

20  Z-9705 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parcelní čísla 1205/41, 
1205/95, 1205/96, 1205/94, 1078/2, 1205/61, 1205/38 a 1205/42 
vše v katastrálním území Běchovice do vlastnictví hlavního města 
Prahy a související úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy pro rok 
2021 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

R-41753 
4.10.21 

21  Z-9546 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 255 v k.ú. Jinonice do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

U-2269 
20.9.21 

22  Z-9407 k návrhu principu řešení finanční kompenzace městským částem 
hlavního města Prahy za snížené inkaso jejich podílu na dani z 
technických hazardních her z rozpočtu hlavního města Prahy 
 
Tisk přerušen dne 27. 5. 2021 a 17. 6. 2021 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

U-1124 
17.5.21 

23  Z-9645 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě  č. 
INO/16/06/000378/2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
MČ Praha 14 uzavřené v roce 2019 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

U-2311 
20.9.21 

24  Z-9657 k návrhu na poskytnutí účelové 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 

U-2196 
6.9.21 
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25  Z-9738 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 21 na 
vrub kapitoly 1016 - neúčelová rezerva v souvislosti se zajištěním 
opatření na ÚMČ proti šíření COVID – 19 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-41889 
4.10.21 

26  Z-8421 k návrhu na majetkoprávní řešení- část pozemku parc. č. 4104/1 v 
k.ú. Strašnice, obec Praha 
 

radní Chabr R-38940 
4.10.21 

27  Z-9540 k návrhu na majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 4278/4  o 
výměře 48 m2 v k.ú. Vinohrady, obec Praha 
 

radní Chabr R-41008 
4.10.21 

28  Z-9618 k návrhu na majetkoprávní vypořádání pozemků parc. č. 4261/274 
a parc. č. 4261/275 vše v k. ú. Smíchov 
 

radní Chabr R-41457 
4.10.21 

29  Z-9659 k žádosti o uznání vlastnického práva k pozemkům parc.č. 1590/4 
a 1590/5 v k.ú. Smíchov, zapsaným v režimu duplicitního 
vlastnictví na LV č. 13478 pro k.ú. Smíchov, obec Praha 
 

radní Chabr U-2316 
20.9.21 

30  Z-9043 k návrhu na směnu části pozemku parc.č. 1333/5 za část pozemku 
1932/1, vše v k.ú. Podolí 
 

radní Chabr U-2312 
20.9.21 

31  Z-9627 k návrhu na směnu pozemku v k.ú. Nusle ve vlastnictví fyzické 
osoby za část pozemku v k,ú. Nusle ve vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr R-41491 
4.10.21 

32  Z-9555 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 873/305 o výměře 
119 m2, k.ú. Kamýk 
 

radní Chabr R-41089 
4.10.21 

33  Z-9641 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemků parc.č. 549/2 
k.ú Prosek a parc.č. 1160/2 k.ú. Prosek 
 

radní Chabr R-41539 
4.10.21 

34  Z-6941 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemků parc. č. 671/10 
o výměře 33 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 4/5 
pozemku  parc. č. 671/2 o výměře  716 m2 k.ú. Libeň 
 

radní Chabr R-41583 
4.10.21 

35  Z-9654 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 689/8 a 
spoluvlastnických podílů o velikosti id. 4/5 na pozemcích parc. 
č.689/3 a parc. č. 689/9 k.ú. Libeň 
 

radní Chabr R-41586 
4.10.21 

36  Z-9548 k návrhu na bezúplatný převod pozemku parc. č. 217/7 o výměře 
40 m2 v k.ú. Sedlec, obec Praha 
 

radní Chabr R-40972 
4.10.21 

37  Z-9593 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k. ú. Radotín 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-2313 
20.9.21 

38  Z-9658 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 3715/2 v k. ú. 
Smíchov z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774 do 
vlastnictví hlavního města Prahy dle § 11 odst. 1 zákona č. 
503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění účinném ke dni 31. 7. 2016 
 

radní Chabr R-41606 
4.10.21 

39  Z-9499 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č.1281/567  o výměře 
40 m2 v k.ú. Vokovice 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 U-2318 
20.9.21 
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40  Z-9586 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Horní Počernice, 
Nebušice, Ruzyně a Střešovice 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 U-2319 
20.9.21 

41  Z-9588 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Braník, Břevnov, 
Bubeneč, Hloubětín, Hlubočepy, Hodkovičky a Vinohrady 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 U-2320 
20.9.21 

42  Z-9589 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Liboc, Lipence a 
Slivenec 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-2321 
20.9.21 

43  Z-9613 k návrhu na bezúplatné nabytí 64 ks sloupů veřejného osvětlení, 
kabelového vedení, zapínacího místa, komunikace vč. odvodnění, 
12 ks parkovacích zálivů s 24 ks parkovacích stání a retardérů, 
chodníků vč. obrubníků, 12 ks svislého dopravního značení, 
vodorovného dopravního značení, 18 ks kanalizačních vpustí, 
zeleně (trávníkového porostu), 39 ks stromů, pozemků parc. č. 
88/11 a parc. č. 88/88 vše v k. ú. Hrdlořezy z vlastnictví 
společnosti Daramis Property Management s.r.o. do vlastnictví hl. 
m. Prahy 
 

radní Chabr U-2200 
6.9.21 

44  Z-9247 k návrhu na bezúplatné nabytí 2 ks stožárů veřejného osvětlení a 
kabelového vedení v k.ú. Radlice, obec Praha z vlastnictví Radlice 
Rozvojová, a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr U-2317 
20.9.21 

45  Z-9637 k návrhu na bezúplatné nabytí 6 ks sloupů veřejného osvětlení a 
kabelového vedení v k. ú. Čakovice z vlastnictví společnosti 
Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním 
kapitálem, a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr R-41527 
4.10.21 

46  Z-9712 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 na zákl. 
poža-
davku 
členů 
ZHMP 

47  Z-9693 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 9 a Praha 11 (pozemek v k.ú. Vysočany, pozemek v k.ú. 
Háje, pozemek a přístřešek MHD v k.ú. Chodov) 
Praha - Čakovice (pozemky v k.ú. Čakovice) 
Praha 10 (pozemky v k.ú. Záběhlice) 
Praha - Kolovraty (pozemky v k.ú. Kolovraty) 
Praha 6 (pozemky v k.ú. Břevnov, Dejvice, Střešovice a Vokovice 
včetně sadových úprav v k.ú. Dejvice) 
Praha 19 a Praha - Satalice (nemovitosti v k.ú. Kbely a 
k.ú.Satalice) 

radní Chabr U-2201 
U-2202 
U-2203 
6.9.21 
U-2322 
20.9.21 
R-41215 
R-41343 
4.10.21 
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Odejmutí: 
 
Praha - Kolovraty (pozemky v k.ú. Kolovraty) 
Praha 4, Praha 6 a Praha 8 (podíl pozemku v k.ú. Nusle, pozemky 
v k.ú. Dejvice a stavba bezmotorové komunikace v k.ú.Kobylisy) 
 

 
 
 
U-2322 
U-2323 
20.9.21 

48  Z-9646 k návrhu na poskytnutí individuální jednorázové neinvestiční 
účelové dotace společnostem Hospic Štrasburk o.p.s. a 
Psychiatrická nemocnice Bohnice a schválení úpravy rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v kap. 05 
 

radní Johnová R-41459 
4.10.21 

49  Z-9651 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy 
 

radní Johnová R-41544 
4.10.21 

50  Z-9636 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 
 

radní Šimral U-2249 
13.9.21 
 

51  Z-9683 k návrhu na poskytnutí daru Nadačnímu fondu Praha ve filmu 
Prague Film Fund 
 

radní Třeštíková R-41666 
4.10.21 

52  Z-9742 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v 
kapitole 0811 a k návrhu na poskytnutí dotace Městské části Praha 
14, Městské části Praha - Slivenec v roce 2021 
 

radní Zábranský R-41869 
4.10.21 

53   k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP předsedové výborů 
ZHMP 

 

 
 
 
 
 
 
K     I N F O R M A C I 

 

1  Z-9749 o prováděných činnostech v nejbližším období na komunikacích v 
hl. m. Praze s významným dopadem na dopravu 
 

náměstek primátora 
Scheinherr 

 

2  Z-9667 informace o stavu implementace Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 

primátor  
hl.m. Prahy 
 

 

3  Z-9739 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT 
 

radní Šimral U-2124 
30.8.21 
R-41852 
4.10.21 

4  Z-9743 Informace k plnění úkolů RHMP dle usnesení ZHMP č. 28/41 ze 
dne 17. 6. 2021 

náměstek primátora 
Scheinherr 

R-41970 
11.10.21 
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