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P O K R A Č O V Á N Í 
 

19. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 
                        které bylo zahájeno dne 10. 9. 2020 od 8,30 hod. 

 
S C H V Á L E N Ý 

P R O G R A M   J E D N Á N Í 

 
 
  

  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-8452 k "Petici proti zahrnutí ulic Těšíkova, Imrychova, Dobevská a 
jejich okolí do zadání urbanistických studií" 
 
Tisk schválen  

JUDr. Jaroslava 
Janderová, 
předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP 

* Z-8535 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se vymezují podmínky 
provozování hazardních her na území hlavního města Prahy 
 
Tisk schválen  

radní JUDr. Hana               
Kordová Marvanová 

1 Z-8663 k řešení problematické situace průvodců v hlavním městě Praze 
Tisk schválen 

zastupitel Benda 

2 Z-8668 k návrhu novely Jednacího řádu Zastupitelstva hlavního města 
Prahy 
Tisk schválen 

primátor  
hl.m. Prahy 

3 Z-8667 k návrhu Jednacího řádu výborů Zastupitelstva hlavního města 
Prahy 
Tisk schválen 

primátor  
hl.m. Prahy 

4 Z-8588 k výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u 
hlavního města Prahy 
Tisk schválen 

primátor  
hl.m. Prahy 

5 Z-8455 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2020 
Tisk schválen 

primátor  
hl.m. Prahy 

6 Z-8584 ke schválení projektů v rámci 46. Výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
Tisk schválen 

primátor  
hl.m. Prahy 

7 Z-8564 ke schválení projektů v rámci 54. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
Tisk schválen 

primátor  
hl.m. Prahy 

8 Z-8557 ke schválení projektu v rámci 56. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
Tisk schválen 

primátor  
hl.m. Prahy 
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9 Z-8671 k návrhu na změnu nájemní smlouvy č. 2/20/1901/038 uzavřené 
dne 19. 2. 2020 mezi Hlavním městem Prahou zastoupeným 
Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. a Společností 
pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v 
Praze na smlouvu o výpůjčce, a to s ohledem na nekomerční 
charakter investiční akce stavby Mariánského sloupu 
Tisk schválen 

zastupitel Pospíšil 
zastupitel Chabr 
zastupitel Maruštík 
zastupitel Wolf 

10 Z-8433 k návrhům změn/úprav ÚP a jejich vydání (fáze „návrh“ + „OOP“, 
vlna 05) 
Tisk schválen 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

11 Z-8439 k návrhu změny ÚP a jejímu vydání - Z 2781/00 (fáze „návrh“+ 
„OOP“, vlna CZV IV) 
Tisk schválen 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

12 Z-8456 k návrhu změny ÚP a jejímu vydání - Z 2854 (fáze „návrh“ + 
„OOP“, vlna CVZ V) 
Tisk schválen 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

13 Z-8434 k návrhům změn/úprav ÚP a jejich vydání (fáze "návrh" + "OOP", 
vlna 01) 
Tisk schválen 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

14 Z-8540 k návrhům změn/úprav ÚP a jejich vydání (fáze"návrh" +"OOP", 
vlna 01) 
Tisk schválen 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

15 Z-8547 k návrhům změn ÚP a jejich vydání - 1. skupina (fáze „návrh“ + 
„OOP“, vlna CVZ IV) 
Tisk schválen 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

16 Z-8545 k návrhům změn/úprav ÚP a jejich vydání (fáze "návrh" + "OOP", 
vlna 03) 
Tisk schválen 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

17 Z-8546 k návrhům změn/úprav ÚP (fáze "návrh" + "OOP", vlna 03) 
Tisk schválen 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

18 Z-8474 k návrhu změny ÚP - Z 3364/00 (fáze „návrh“ + „OOP“, 
samostatně projednávaná změna) 
Tisk schválen 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

19 Z-7823 k návrhům změn ÚP - 2. skupina (fáze "návrh" + "OOP", vlna 01 
úprav) 
Tisk schválen 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

20 Z-8470 k návrhu zadání změn ÚP - 1. skupina (fáze „zadání“, vlna 18) 
Tisk schválen 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

21 Z-8541 k návrhu zadání změny ÚP - Z 3291 (fáze "zadání", vlna 18) 
Tisk schválen 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

22 Z-8544 k návrhu zadání změn ÚP - Z 3395, Z 3396, Z 3397 (fáze "zadání", 
vlna 21) 
Tisk schválen 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

23 Z-8294 k návrhu zadání změny ÚP - U 1366 (fáze "zadání“, vlna 08 úprav) 
Tisk schválen 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

24 Z-8461 k návrhu na pořízení změny ÚP - 142/2018 (fáze "podnět", vlna 
26) 
Tisk schválen 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

25 Z-8542 k návrhům na pořízení změn ÚP - 1. skupina (fáze "podnět", vlna 
29) 
Tisk schválen 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

26 Z-8543 k návrhům na pořízení změn ÚP - 1. skupina (fáze "podnět", vlna 
30) 
Tisk schválen 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

27 Z-8539 k návrhu na ukončení pořizování změny ÚP - Z 3211 (fáze"návrh", 
vlna 14) 
Tisk schválen 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 
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28 Z-8548 k návrhu na úpravu vl. hl. m. Prahy v kap. 07 - Bezpečnost a k 
poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ hl. m. Prahy na 
činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů pro rok 2020 
Tisk schválen 

náměstek primátora 
Hlubuček 

29 Z-8570 k návrhu na poskytnutí účelové dotace Oblastnímu spolku Českého 
červeného kříže Praha 1 v roce 2020 z rozpočtu kap. 07 – 
BEZPEČNOST 
Tisk schválen 

náměstek primátora 
Hlubuček 

30 Z-8617 k návrhu na uvolnění rezervy pro městské části hl. m. Prahy na 
provedení rekonstrukcí a výstaveb služeben Městské policie hl. m. 
Prahy a Policie ČR v roce 2020 z kap. 07 – BEZPEČNOST 
Tisk schválen 

náměstek primátora 
Hlubuček 

31 Z-8638 k návrhu na poskytnutí účelových dotací městským částem hl.m. 
Prahy na projekty související s naplňováním cílů hl. m. Prahy v 
rámci "Adaptační strategie na změnu klimatu" 
Tisk schválen 

náměstek primátora 
Hlubuček 

 32 Z-8531 k návrhu na změnu účelu a charakteru finančních prostředků 
ponechaných městské části Praha 21 k čerpání v roce 2020 
Tisk schválen 

náměstek primátora 
Hlubuček 

33 Z-8425 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Toulcův 
dvůr, z.s. pro rok 2021 
Tisk schválen 

náměstek primátora 
Hlubuček 

34 Z-8309 k návrhu na úplatné nabytí pozemku č. parc. 159/116 v kat. ú. 
Benice do vlastnictví hl. m. Prahy 
Tisk schválen 

náměstek primátora 
Hlubuček 

35 Z-8314 k návrhu na úplatné nabytí pozemku č. parc. 312/23 v kat. ú. 
Benice do vlastnictví hl. m. Prahy 
Tisk schválen 

náměstek primátora 
Hlubuček 

36 Z-8326 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 313/2 k.ú. Holyně do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
Tisk schválen 

náměstek primátora 
Hlubuček 

37 Z-8576 k návrhu na úplatné nabytí pozemků č. parc. 1260, 1261, 1263, 
1264, 1265/1 a 1265/3 v kat. ú. Čakovice do vlastnictví hl. m. 
Prahy 
Tisk schválen 

náměstek primátora 
Hlubuček 

38 Z-8017 k návrhu na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě o převodu 
vlastnictví k nemovité věci - části  pozemku par.č. 1810/90  k.ú. 
Dubeč 
Tisk schválen 

náměstek primátora 
Hlubuček 

39 Z-8522 k návrhu na uzavření dodatku číslo 1 smlouvy č. 110/2020/1 o 
poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury na rok 2020 
Tisk schválen 

náměstek primátora  
Scheinherr 

40 Z-8402 k poskytnutí účelových dotací na projektovou přípravu a realizaci 
komunikací pro bezmotorovou dopravu 
Tisk schválen 

náměstek primátora  
Scheinherr 

41 Z-8603 k poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - 
Běchovice na projektovou přípravu rozšíření železniční zastávky 
Praha - Běchovice střed 
Tisk schválen 

náměstek primátora  
Scheinherr 
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Materiály zařazené na pokračování  
19. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy,  

které se koná dne 17. září 2020 od 8.30 hod. 
 
 
 

* Z-8601 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 10 z 
rozpočtu hlavního města Prahy 
 
Tisk přerušen  
 
*Tisk bude projednán v pevném čase od 10.30 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

*  Informace o epidemiologické situaci v hl. m. Praze 
 
*Tisk bude projednán v pevném čase od 12.30 
 

radní Johnová 

42 Z-8432 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 a poskytnutí 
individuální účelové dotace v oblasti sportu spolku Český svaz 
kanoistů, z.s. 
 

radní Šimral 

43 Z-8337 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace pro MČ Praha - 
Lysolaje na vybudování dětského dopravního hřiště 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

44 Z-8600 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
neinvestiční dotace na organizaci akce ETM - Den bez aut 2020 
MČ Praha 3, MČ Praha - Dolní Měcholupy, MČ Praha - Suchdol a 
MČ Praha - Újezd a k související úpravě rozpočtu vlastního hl.m. 
Prahy 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

45 Z-8582 k závěrečné zprávě a finančnímu vypořádání k ukončení činnosti 
příspěvkové organizace Technická správa komunikací hl. m. Prahy 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

46 Z-8593 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 948/54 a 948/68 vše v 
k.ú. Satalice, obec Praha, do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

47  Informace k dopravní stavbě „Silniční okruh kolem Prahy“ – 
stavba 511 
 

zastupitel Martan 
 

48 Z-8555 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. pololetí 
2020 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

49 Z-8417 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 
INO/16/06/000382/2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
poskytnuté MČ Praha 18 z rozpočtu hlavního města Prahy 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

50 Z-8521 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace  MČ Praha - 
Klánovice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

51 Z-8505 k návrhu na změnu charakteru účelové investiční dotace 
poskytnuté MČ Praha - Benice z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2020 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

52 Z-8476 k návrhu na změnu charakteru finančních prostředků ponechaných 
MČ Praha 6 k čerpání v roce 2020 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 
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53 Z-8573 k návrhu na změnu charakteru části účelové investiční dotace 
poskytnuté MČ Praha 20 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2020 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

54 Z-8479 k návrhu na změnu charakteru dotace poskytnuté městské části 
Praha - Lipence z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2019 a ponechané k 
využití ke stejnému účelu v roce 2020 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

55 Z-8560 k návrhu na změnu účelu investiční dotace poskytnuté MČ Praha 8 
v roce 2019 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

56 Z-8347 k návrhu na majetkoprávní řešení - pozemek parc.č. 964/22 k.ú. 
Hlubočepy 
 

radní Chabr 

57 Z-8512 k návrhu na majetkoprávní řešení - část pozemku parc.č. 578/4 k.ú. 
Horní Počernice 
 

radní Chabr 

58 Z-8209 k návrhu na uzavření dohod o narovnání 
 

radní Chabr 

59 Z-8316 k návrhu na uznání vlastnického práva k pozemku parc.č. 528/5 
k.ú. Radlice 
 

radní Chabr 

60 Z-8269 k návrhu na zřízení práva stavby k pozemku parc.č. 2009/3 a k 
části pozemku parc.č. 2009/1, k.ú. Dejvice 
 

radní Chabr 

61 Z-8533 k návrhu na zrušení usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 39/138 
ze dne 36.9.2018 ve věci směny pozemků v k.ú. Michle a Chodov 
mezi ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství 
silnic a dálnic ČR a hl.m. Prahou 
 

radní Chabr 

62 Z-8318 k návrhu směny pozemku parc.č. 433 a dílu "b"pozemku parc.č. 
419 v k.ú. Čimice ve spoluvlastnictví fyzických osob za část 
pozemku parc.č. 404/1 a dílu "a" pozemku parc.č. 404/1 v k.ú. 
Čimice ve vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr 

63 Z-8246 k návrhu na směnu pozemků v k.ú. Žižkov ve vlastnictví hl.m. 
Prahy za pozemky v k.ú. Dolní Počernice a v k.ú. Libeň ve 
vlastnictví Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s. 
 

radní Chabr 

64 Z-8288 k návrhu na směnu pozemků v k.ú. Slivenec mezi hlavním městem 
Prahou a fyzickými osobami 
 

radní Chabr 

65 Z-8364 k návrhu na zrušení usnesení Zastupitelstva HMP č. 32/50 ze dne 
14.12.2017 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 
3956/2 a částí pozemku parc.č. 3958/1 v k. ú. Modřany 
 

radní Chabr 

66 Z-7178 k návrhu na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 
641/122 k.ú. Satalice 
 

radní Chabr 

67 Z-8041 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 386/23 v k.ú. Motol 
 
 

radní Chabr 

68 Z-8259 návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 2413/40 o výměře 
48 m2 v k.ú. Hostivař 
 

radní Chabr 

69 Z-8069 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 2869/203 a parc. č. 
2869/204, k.ú. Krč 
 

radní Chabr 

70 Z-8268 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1638/3,k.ú. Stodůlky 
 

radní Chabr 
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71 Z-8282 k návrhu úplatného převodu pozemku parc.č. 1569/72 o výměře 1 
m2 v k.ú. Bubeneč 
 

radní Chabr 

72 Z-8366 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 3710/1 o výměře 4 
m2 a parc. č. 3710/2 o výměře 28 m2 v  k.ú. Libeň 
 

radní Chabr 

73 Z-8472 k návrhu úplatného převodu části pozemku parc.č. 3690/1 o 
výměře 2 m2 v k.ú. Břevnov 
 

radní Chabr 

74 Z-8385 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 1148/12, k.ú. 
Vokovice 
 

radní Chabr 

75 Z-8457 Návrh na úplatný převod části pozemku parc. č. 827/3 o výměře 
372 m2 dle GP nově oddělen jako parc. č. 827/3 o výměře 206 m2 
v k. ú. Bohnice 
 

radní Chabr 

76 Z-8374 návrh na úplatný převod pozemku parc. č. 827/2 o výměře 142 m2 
v k.ú. Bohnice a části pozemku parc. č. 827/3 o výměře 372 m2 
dle GP nově oddělen jako parc. č. 827/364 o výměře 166 m2 v k. 
ú. Bohnice 
 

radní Chabr 

77 Z-8459 k návrhu úplatného převodu pozemku parc.č. 3100/27 o výměře 12 
m2 v k.ú. Braník 
 

radní Chabr 

78 Z-7526 k návrhu na úplatné nabytí budovy č.p. 944 na pozemku parc.č. 
1213 v k. ú. Holešovice 
 

radní Chabr 

79 Z-8430 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.16/45 ze dne 16.4.2020 
k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Zbraslav 
 

radní Chabr 

80 Z-8264 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 2184/59 v k.ú. 
Uhříněves z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Chabr 

81 Z-8320 návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 383/47 v k.ú. Štěrboholy 
 

radní Chabr 

82 Z-8353 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 440/6, parc.č. 441/2, 
parc.č. 607/4, parc.č. 607/5, parc.č. 2146/2 a parc.č. 2162/3 v k. ú. 
Ruzyně ze spoluvlastnictví fyzických osob do vlastnictví hlavního 
města Prahy 
 

radní Chabr 

83 Z-7379 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 4468/11 a parc. č. 
4468/12 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Chabr 

84 Z-8258 k návrhu na úplatné nabytí komunikace, chodníků, komunikační 
zeleně, vodorovného a svislého dopravního značení, 12 ks uličních 
vpustí a 11 ks veřejného osvětlení včetně kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 980/20, 980/53/, 977/57, 978/22, 977/129 a 
977/130 v k.ú. Jinonice, obec Praha a pozemků parc. č. 980/20, 
980/53/, 977/57, 978/22, 977/129 a 977/130 v k.ú. Jinonice do 
vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr 

85 Z-8278 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 2564/1, parc.č. 
2564/2, parc.č. 2564/3 a parc.č. 2564/4 v k.ú. Břevnov z vlastnictví 
fyzické osoby do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr 
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86 Z-8486 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1490/1 k. ú. Desná III 
z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem 
státu pro Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774 do vlastnictví 
hlavního města Prahy dle § 10 odst. 5 zákona č. 503/2012 Sb., o 
Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

radní Chabr 

87 Z-8418 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 2537/143 v k.ú. Nové 
Město z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Chabr 

88 Z-8536 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k. ú. Březiněves a Ďáblice z 
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem 
státu pro Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774 do vlastnictví 
hlavního města Prahy dle § 10 odst. 5 zákona č. 503/2012 Sb., o 
Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

radní Chabr 

89 Z-8538 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k. ú. Ďáblice z vlastnictví 
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro 
Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774 do vlastnictví hlavního 
města Prahy dle § 10 odst. 5 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 
 

radní Chabr 

90 Z-8106 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 2419/18 k.ú. Hostivař 
do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr 

91 Z-8562 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 3295/21, 2785 a 
2869/403 v k.ú. Krč 
 

radní Chabr 

92 Z-8379 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům 
v k.ú. Hlubočepy 
 

radní Chabr 

93 Z-8510 k návrhu na úplatné nabytí 8 ks stožárů veřejného osvětlení včetně 
kabelového vedení na pozemcích parc. č. 412/1, 417/1 a 558/1 v 
k.ú. Lysolaje, obec Praha do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr 

94 Z-8285 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 659/75 v k.ú. 
Písnice z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr 

95 Z-8387 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parcelní číslo 1929/10 v 
k.ú. Košíře 
 

radní Chabr 

96 Z-8381 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parcelní číslo 679/1 v k.ú. 
Šeberov 
 

radní Chabr 

97 Z-8491 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parcelní číslo 1562/27 a 
1717/4 v k.ú. Hlubočepy 
 

radní Chabr 

98 Z-8487 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Jinonice, Karlín, 
Kyje a Vysočany 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 
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99 Z-8499 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Ďáblice, Jinonice, 
Křeslice 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 

100 Z-8501 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 3915 o výměře 
1330 m2 v k.ú. Horní Počernice, 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 

101 Z-8493 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku s omezujícími 
podmínkami po dobu 10-ti let parcelní číslo 2971/1, v k.ú. 
Strašnice, 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 

102 Z-8527 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parcelní číslo 1438/1 a 
1438/6 v k.ú. Dolní Chabry 
 

radní Chabr 

103 Z-8525 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Nusle, Střížkov a 
Pitkovice 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 

104 Z-8559 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. 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 

105 Z-8529 k návrhu na bezúplatné nabytí 8 ks sloupů veřejného osvětlení 
včetně kabelového vedení v k.  ú. Slivenec z vlastnictví společnosti 
MARSILEAN a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr 

106 Z-8323 k návrhu na bezúplatné nabytí komunikací, chodníků, parkovacích 
stání, kontejnerových stání, schodiště, vodorovného i svislého  
dopravního značení, zeleně,  8 ks uličních vpusti, přechodu pro 
chodce a pozemků par. č. 873/274, 873/282, 873/284 a 873/303 v 
k.ú. Kamýk z vlastnictví CENTRAL GROUP Nad Modřanskou 
roklí a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr 

107 Z-8513 k návrhu na bezúplatné nabytí 4 ks sloupů veřejného osvětlení a 
kabelového vedení v k. ú. Troja z vlastnictví společnosti 
KONVIKTSKÁ, s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr 
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108 Z-8454 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 - Křeslice a Praha - Řeporyje 
Praha 6 (pozemky v k.ú. Břevnov, Střešovice a Veleslavín 
Praha 9 a Praha 11 (pozemky v k.ú. Vysočany, Háje a Chodov) 
Praha - Kunratice (pozemky v k.ú. Kunratice) 
Praha 6 (pozemky v k.ú. Veleslavín) 
Praha 4 (pozemky v k.ú. Záběhlice) 
Praha - Dolní Měcholupy, Praha 16, Praha - Slivenec (pozemek v 
k.ú. Dolní Měcholupy, pozemek v k.ú. Radotín a pozemky v k.ú. 
Slivenec) 
Praha 14, Praha - Klánovice, Praha - Satalice, Praha 21 (pozemky 
v k.ú. Kyje, k.ú. Klánovice, k.ú. Satalice, k.ú. Újezd nad Lesy) 
 
 
Odejmutí: 
Praha - Šeberov (stavby veřejného osvětlení v k.ú. Šeberov) 
Praha 5 (pozemky v k.ú. Motol a v k.ú. Hlubočepy) 
Praha - Čakovice (pozemek v k.ú. Čakovice) 
Praha 9, Praha 11, Praha - Řeporyje a Praha 17 (pozemky v k.ú. 
Vysočany, Háje, Řeporyje a Řepy) 
Praha - Slivenec (stavby veřejného osvětlení v k.ú. Slivenec) 
Praha - Libuš (pozemek v k.ú. Libuš) 
Praha - Petrovice (pozemky v k.ú. Petrovice) 
Praha 14 (pozemky v k.ú. Hloubětín, k.ú. Kyje) 

radní Chabr 

109 Z-8606 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 
3 (pozemky v k.ú. Žižkov) 
 

radní Chabr 

110 Z-8574 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, odejmutí 
správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha 1 a k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Galerie hlavního města Prahy, se sídlem Praha 1, 
Staroměstské náměstí 13/606 (parc.č. 745/3, 2387/3 v k.ú. Nové 
Město včetně podstavce k sousoší sv. Jana Nepomuckého) 
 

radní Chabr 

111 Z-8523 k oznámení záměru městské části Praha 4 na prodej věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených do správy městské 
části Praha 4, pozemku v k.ú. Záběhlice, 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 

112 Z-8666 k Dostupnému družstevnímu bydlení v hl. m. Praze 
přerušen 

zastupitel Prokop 

113 Z-8518 vyhlášení Programu podpory registrovaných sociálních služeb pro 
poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby 
zejména na území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. Prahy pro rok 
2021 
 

radní Johnová 
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114 Z-8389 k návrhu na uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace v Programech primární 
prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2019 z důvodu 
minimalizace následků krizové situace související s pandemií  
Covid-19 
 

radní Johnová 

115 Z-8532 úprava rozpočtu v kap. 05 a kap. 04 v roce 2020 a poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací městským částem 
 

radní Johnová 

116 Z-8422 k návrhu na uvolnění finančních prostředků z kap. 0582 - odbor 
věcí MHMP formou účelové neinvestiční dotace MČ Praha 3 
(Integrační centrum Zahrada) a úpravu rozpočtu v kap. 05 v roce 
2020 
 

radní Johnová 

117 Z-8577 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. 
DOT/04/02/007339/2018 - prodloužení doby dosažení účelu 
dotace 
 

radní Johnová 

118 Z-8397 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
hlavního města Prahy Domov pro seniory Elišky Purkyňové 
 

radní Johnová 

119 Z-8247 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl. m. 
Prahy  Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice 
 

radní Johnová 

120 Z-8503 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
hlavního města Prahy Dětské centrum Paprsek 
 

radní Johnová 

121 Z-8520 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
hlavního města Prahy Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Kytlice 
 

radní Johnová 

122 Z-8308 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kapitole 0416 v 
roce 2020 na posílení mzdových prostředků pro pracovníky škol a 
školských zařízení zřizovaných městskými částmi hlavního města 
Prahy 
 

radní Šimral 

123 Z-8509 k návrhu na udělení dotací prostřednictvím projektu 
Specializované vouchery spolufinancované v rámci Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR, výzva č. 2 
 

radní Šimral 

124 Z-8528 k návrhu na udělení dotací prostřednictvím projektu 
Specializované vouchery spolufinancovaného v rámci Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR, výzva č. 2 
 

radní Šimral 

125 Z-8579 k návrhu na udělení dotací prostřednictvím projektu 
Specializované vouchery spolufinancovaného v rámci Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR, výzva č. 2 
 

radní Šimral 

126 Z-8610 k návrhu na udělení dotací prostřednictvím projektu 
Specializované vouchery spolufinancovaného v rámci Operačního 
programu Praha-pól růstu ČR, výzva č. 2 
 

radní Šimral 

127 Z-8595 k návrhu na udělení dotací prostřednictvím projektu 
Specializované vouchery a dalším administrativním procesům 
výzvy č. 2 u projektu Specializované vouchery 
spolufinancovaného z Operačního programu Praha - pól růstu ČR 
 

radní Šimral 
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128 Z-8331 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o 
poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace č. 
DOT/61/05/011053/2020 a DOT/61/05/011054/2020 - z důvodu 
změny účelu dotace a prodloužení doby dosažení účelu dotace 
 

radní Šimral 

129 Z-8581 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové 
organizaci zřizované hlavním městem Prahou - Hotelová škola, 
Praha 10, Vršovická 43 
 

radní Šimral 

130 Z-8616 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové 
organizaci zřizované hlavním městem Prahou - Vyšší odborná 
škola grafická a Střední průmyslová škola grafická 
 

radní Šimral 

131 Z-8394 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší 
odborná škola ekonomických studií, Střední průmyslová škola 
potravinářských technologií a Střední odborná škola přírodovědná 
a veterinární, Praha 2, Podskalská 10 
 

radní Šimral 

132 Z-8460 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola při Thomayerově nemocnici, 
Praha 4, Vídeňská 800 
 

radní Šimral 

133 Z-8477 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi Školami 2475 
 

radní Šimral 

134 Z-8485 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41 
 

radní Šimral 

135 Z-8492 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola a Střední škola, Praha 10, Vachkova 941 
 

radní Šimral 

136 Z-8490 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25 
 

radní Šimral 

137 Z-8482 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Mateřská škola speciální Sluníčko, Praha 5, Deylova 3 
 

radní Šimral 

138 Z-8483 k návrhu na změnu zřizovacích listin Domu dětí a mládeže 
hlavního města Prahy a Domu dětí a mládeže Praha 5, 
příspěvkových organizací hl. m. Prahy, v působnosti odboru 
školství, mládeže a sportu MHMP 
 

radní Šimral 

139 Z-8517 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 
 

radní Šimral 

140 Z-8587 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, 
Družstevní ochoz 3 
 

radní Šimral 

141 Z-8537 k návrhu na dofinancování víceletého projektu organizace ARA 
ART, z.s. 

radní Třeštíková 

142 Z-8367 k závěrečnému účtu a zprávě o výsledcích přezkoumání 
hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO 
za rok 2019 
 

radní Třeštíková 

143 Z-8435 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Muzeum hlavního města Prahy 
 

radní Třeštíková 
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144 Z-8484 k návrhu zřizovací listiny příspěvkové organizace Hudební divadlo 
v Karlíně 
 

radní Třeštíková 

145 Z-8408 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v 
kapitole 0811 a 0816 a k návrhu na poskytnutí dotace Městské 
části Praha 11, Městské části Praha 15 a Městské části Praha – 
Petrovice 
 

radní Zábranský 

146  Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas 
ZHMP 
přerušen 

zastupitel Pospíšil 

147 Z-8556 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP předsedové výborů 
ZHMP 

 
 
 
K     I N F O R M A C I 

 

1 Z-8615 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích 
v Praze  
Tisk vzat na vědomí 

náměstek primátora 
Scheinherr 

2 Z-8561 informace o stavu implementace Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR  
Tisk vzat na vědomí 

primátor  
hl.m. Prahy 
 

3 Z-8549 k Informativní zprávě o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 
Zastupitelstva hl.m. Prahy  
Tisk vzat na vědomí 

primátor  
hl.m. Prahy 
 

4 Z-8586 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT a k návrhu na 
úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2020 u škol a 
školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou a u škol 
a školských zařízení, zřizovaných městskými částmi hlavního 
města Prahy 
Tisk vzat na vědomí 

radní Šimral 

5 Z-8594 k postupu investorské přípravy stavby č. 9567 Radlická radiála 
JZM – Smíchov  
Tisk vzat na vědomí 

náměstek primátora 
Scheinherr 

6 Z-8627 o budoucím fungování Metropolitní nemocnice Na Františku, 
příspěvkové organizace hl. m. Prahy  
Tisk vzat na vědomí 

radní Johnová 
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