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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 

 
38. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se konalo dne 14.6. 2018 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 6306 ke stanovení počtu členů Zastupitelstva hlavního města Prahy pro 
volební období 2018 - 2022 a k návrhu, aby území hlavního města 
Prahy pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy v roce 
2018 tvořilo jeden volební obvod

primátorka  
hl.m. Prahy 

U-1310 
5.6. 

2 6513 k návrhu na změnu Statutu fondu zaměstnavatele primátorka  
hl.m. Prahy 

U-1445 
5.6. 

3 6400 k volbě přísedících Městského soudu v Praze primátorka  
hl.m. Prahy 

U-1211 
29.5. 

4 6417 k návrhu na spolupráci mezi hl. m. Prahou, Škodou Auto a 
Českým vysokým učením technickým a společné účasti na 
mezinárodním projektu MOBILUS

primátorka  
hl.m. Prahy 

U-1216 
29.5. 

5 6339 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

primátorka  
hl.m. Prahy 

U-1210 
29.5. 

6 6470 k návrhu schválení záměru veřejné zakázky „Zhotovitel Expozice 
Lapidária pro rekonstrukci a dostavbu budovy Lapidária v areálu 
Výstaviště v Praze 7 - Holešovicích“

primátorka  
hl.m. Prahy 

U-1279 
5.6. 

7/1 6530 k návrhu na poskytnutí jednorázové účelové investiční dotace 
Národnímu muzeu za účelem zajištění revitalizace okolí budov 
Národního muzea 

primátorka  
hl.m. Prahy 

U-1280 
5.6. 

7/2 6490 k návrhu na poskytnutí jednorázové účelové neinvestiční dotace na 
opravu fasády paláce Lucerna z ulice Vodičkova 36 

primátorka  
hl.m. Prahy 

U-1455 
12.6. 

8 5650 ke Zprávě o uplatňování Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy v 
uplynulém období (říjen 2014 - březen 2017)

primátorka  
hl.m. Prahy 

U-1281 
5.6. 

9 6051 k návrhu na vydání celoměstsky významné změny vlny IV ÚP SÚ 
hl.m. Prahy - Z 2823/00 (Praha -Troja; administrativní budova)

primátorka  
hl.m. Prahy 

U-1117 
22.5. 

10/1 2893A k návrhu na vydání změn vlny 07 (2.část) ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 
1761/07 (Praha 18; výstavba prodejen a úprava parkové zeleně) 
 
NESCHVÁLEN 

primátorka  
hl.m. Prahy 

U-1383 
7.6.16 

10/2 4533 k návrhu na vydání schválené změny Z-1761/07 ÚP SÚ hl.m. 
Prahy (Praha 18; výstavba prodejen a úprava parkové zeleně) 
 
STAŽEN 

primátorka  
hl.m. Prahy 

U-1285 
5.6. 

11/1 4986 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy na území správního obvodu Prahy 1, 8 
 
+USB Flash disk 

primátorka  
hl.m. Prahy 

U-1112 
22.5. 
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11/2 5134 k návrhu zadání celoměstsky významné změny V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy na území správního obvodu Prahy 4 
 
+USB Flash disk 

primátorka  
hl.m. Prahy 

U-1114 
22.5. 

11/3 5135 k návrhu zadání celoměstsky významné změny V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy na území správního obvodu Prahy 8 
 
+USB Flash disk 

primátorka  
hl.m. Prahy 

U-1113 
22.5. 

11/4 5176 k návrhu zadání celoměstsky významné změny V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy na území správního obvodu Prahy 5 
 
+USB Flash disk 

primátorka  
hl.m. Prahy 

U-1115 
22.5. 

11/5 5261 k návrhu zadání celoměstsky významné změny V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy na území správního obvodu Prahy 6 
 
+USB Flash disk 

primátorka  
hl.m. Prahy 

U-522 
13.3.17 

11/6 5337 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy na území správního obvodu Prahy 8 
 
+USB Flash disk 
 
BOD VYPUŠTĚN 

primátorka  
hl.m. Prahy 

U-797 
11.4.17 

12/1 5945 k návrhu zadání změny vlny 02 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 6 
 
NESCHVÁLEN 

primátorka  
hl.m. Prahy 

U-235 
13.2. 

12/2 5948 k návrhu zadání změny vlny 02 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 12

primátorka  
hl.m. Prahy 

U-1116 
22.5. 

13/1 6341 k návrhu zadání změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 4 

primátorka  
hl.m. Prahy 

U-1282 
5.6. 

13/2 6569 k návrhu zadání změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území více 
správních obvodů hl. m. Prahy 

primátorka  
hl.m. Prahy 

U-1457 
12.6. 

14 6479 k návrhu zadání změny Z 3083/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy (realizace 
přírodě blízkých protipovodňových opatření a zkapacitnění koryta 
toku pro provádění zvýšených vodních stavů, přeložka VTL 
plynovodu) zkráceným způsobem

primátorka  
hl.m. Prahy 

U-1284 
5.6. 

15/1 6248 k návrhům na pořízení změn vlny 14 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 4 

primátorka  
hl.m. Prahy 

U-1283 
5.6. 

15/2 6560 k návrhům na pořízení změn vlny 14 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 4 

primátorka  
hl.m. Prahy 

U-1456 
12.6. 

16 4683 změna předkladatele - bod přeřazen jako bod č. 58/18   

17 4405 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy - 1.část 
 
+USB Flash disk 

primátorka  
hl.m. Prahy 

U-869 
19.4.16 

18 6482 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018

radní Ropková U-1436 
5.6. 

19 6481 k návrhu na poskytnutí dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na 
rok 2018 z kapitoly 04 pro MČ

radní Ropková U-1442 
5.6. 

20 6444 ke schválení projektu v rámci 16. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 

radní Ropková U-1292 
5.6. 

21 6465 ke schválení projektů v rámci 28. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 

radní Ropková U-1293 
5.6. 

22 6445 ke schválení projektu v rámci 30. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 

radní Ropková U-1295 
5.6. 

23 6466 ke schválení projektů v rámci 41. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 

radní Ropková U-1294 
5.6. 

24/1 6175 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední odborné učiliště Praha - Radotín

radní Ropková U-1203 
22.5. 
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24/2 6408 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská 
škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

radní Ropková U-1437 
5.6. 

24/3 6410 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5

radní Ropková U-1438 
5.6. 

24/4 6422 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola, Praha 10, Práčská 37

radní Ropková U-1439 
5.6. 

  24/5 6368 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 Ropková U-1541 
12.06. 

 

25/1 6439 k návrhu na přidělení jednoletých grantů v oblasti podpory sportu a 
tělovýchovy na rok 2018 v programech I.,III.A/2,III.B/2

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-1309 
5.6. 

25/2 6497 k návrhu na přidělení grantů pro oblast podpory v oblasti 
přístupnosti a odstraňování bariér na území hl.m. Prahy na rok 
2018 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-1460 
12.6. 

26 6297 k návrhu na uzavření dodatků k Veřejnoprávním smlouvám o 
poskytnutí účelové dotace s příjemcem Tělovýchovná jednota 
Bohemians Praha a ÚAMK Bikrosclub Řepy

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-1121 
22.5. 

27 6380 k návrhu na uzavření dodatků k Veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí účelové dotace s příjemcem dotace SK Uhelné sklady 
Praha, z.s.

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-1224 
29.5. 

28 6423 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí účelové dotace s příjemcem Sportovní klub Motorlet 
Praha, spolek 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-1225 
29.5. 

29 6375 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí účelové dotace - víceletého grantu č. 
DOT/64/01/005447/2017 uzavřené s příjemcem dotace TJ ABC 
Braník, z. s. 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-1394 
5.6. 

30 6428 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 03 - doprava na stavby 
Městského okruhu v úseku Malovanka - Pelc/Tyrolka k zajištění 
financování jejich dokončení v r. 2018

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-1307 
5.6. 

31 6437 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů 
MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-1299 
5.6. 

32 6501 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP RFD-
SK a Dopravní podnik HMP a.s. v kapitole 03 Doprava

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-1304 
5.6. 

33/1 6491 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů MHMP RFD-SK v 
kapitole 03 Doprava 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-1303 
5.6. 

33/2 6495 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů MHMP RFD-SK v 
kapitole 03 Doprava 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-1302 
5.6. 

34 6441 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2018 v kap. 
03 - doprava na základě prověření skutečné potřeby z hlediska 
stavu investorské, projektové přípravy a výběru zhotovitele

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-1256 
29.5. 

35 6021 k návrhu na uzavření darovací smlouvy na bezúplatný převod 
pozemků pod stavbami dálnice D0 st. 510 a st. 515 a mostního 
objektu X049 v rámci vzájemného majetkoprávního vypořádání 
staveb pozemních komunikací, silničních pozemků a dalších 
nemovitostí souvisejících se stavbou dálnice D0

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-1305 
5.6. 

36/1 6386 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Písnice parc.č. 837/21, 
parc.č. 837/55, parc.č. 837/56 a parc.č. 835/9 a staveb v k.ú. 
Písnice č.p. 617 a č.p. 618, na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. 
Prahy a na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o výpůjčce a 
smlouvy o výpůjčce (pro výstavbu trasy I.D metra)

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-1308 
5.6. 

36/2 6357 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Zoologická zahrada hl. m. Prahy v působnosti odboru SVC 
MHMP 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-1462 
12.6. 
 

37 6425 k Účetní závěrce hl.m. Prahy za rok 2017 náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-1312 
5.6. 
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38 6227 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování 
výsledků hospodaření hlavního města Prahy za rok 2017 – 
závěrečný účet 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-1227 
U-1229 
29.5. 

39/1 6320 k návrhu rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2018 a 
střednědobého výhledu rozpočtu hlavního města Prahy do roku 
2023 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-1228 
29.5. 

39/2 6550 k financování nákupu akcií společnosti Pražské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová  
a 
radní  
Grabein Procházka 

U-1467 
12.6. 
 

40 6464 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy v souvislosti 
s dodatečným přiznáním k dani z příjmů právnických osob za rok 
2015 hl. m.Prahy a k vratkám podílů na dodatečné daňové 
povinnosti hl.m.Prahy městským částem hl.m.Prahy

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-1314 
5.6. 

41 6503 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v souvislosti 
s vratkou nevyčerpaných účelových prostředků od MČ Praha 12 a 
na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 12 
z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018

náměstkyně 
primátorky  
Kislingerová 

U-1322 
5.6. 

42 6469 k návrhu na úpravu rozpočtu výdajů vlastního hl. m. Prahy a 
poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy MČ 
Praha 8 

náměstkyně 
primátorky  
Kislingerová 

U-1321 
5.6. 

43 6528 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Praha 
v roce 2018 a poskytnutí účelové neinvestiční dotace Městské části 
Praha 1 z rozpočtu hlavního města Prahy

náměstkyně 
primátorky  
Kislingerová 

U-1326 
5.6. 

44 6475 k přiznání hl.m. Prahy k dani z příjmů právnických osob za 
zdaňovací období roku 2017 a k vratkám podílů na daňové 
povinnosti městským částem hl.m. Prahy

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-1315 
5.6. 

45/1 6418 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha – 
Újezd z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 a k úpravě 
rozpočtu vl. Hl.m. Prahy 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-1317 
5.6. 

45/2 6472 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha – 
Dolní Měcholupy z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 a 
k úpravě rozpočtu vlastního hl. m. Prahy

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-1320 
5.6. 

45/3 6524 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha – 
Čakovice z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 a k úpravě 
rozpočtu vl. Hl. m. Prahy 

náměstkyně 
primátorky  
Kislingerová 

U-1318 
5.6. 

45/4 6496 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha – 
Vinoř z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 a k úpravě 
rozpočtu vlastního hl.m. Prahy

náměstkyně 
primátorky  
Kislingerová 

U-1319 
5.6. 

46/1 6461 k návrhu na poskytnutí účelové investiční a neinvestiční dotace 
MČ Praha – Čakovice na vrub kapitoly 1016 – rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města 
Prahy 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-1397 
5.6. 

46/2 6468 k návrhu na poskytnutí účelové dotace městské části Praha – 
Řeporyje na vrub kapitoly 1016 – rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-1396 
5.6. 

47 6340 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
hl.m. Prahy v roce 2018 MČ Praha – Nedvězí na úhradu restituční 
náhrady v katastrálním území Nedvězí

náměstkyně 
primátorky  
Kislingerová 

U-1323 
5.6. 

48/1 6516 k návrhu na poskytnutí jednorázové účelové neinvestiční dotace 
společnosti BUC-FILM, s.r.o. za účelem natáčení celovečerního 
filmu „Zlatý podraz“ 

náměstkyně 
primátorky  
Kislingerová 

U-1324 
5.6. 
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48/2 6529 k žádosti MČ Praha 10 o změnu účelu finančních prostředků 
obdržených v roce 2017 z podílu MČ na odvodu z loterií dle § 41i 
odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., a daně z 
hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních 
her 

náměstkyně 
primátorky  
Kislingerová 

U-1463 
12.6. 
 

49 6448 k návrhu na změnu názvu akce a rozšíření účelu investiční účelové 
dotace poskytnuté městské části Praha 13 z rozpočtu hl.m. Prahy 
v roce 2018 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-1398 
5.6. 

50 6226 k návrhu na vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje hl.m. 
Prahy (územní rezerva pro železniční trati Praha – Bystřice u 
Benešova/Benešov) 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1230 
29.5. 

51 6218 k návrhu na výběr nejvhodnější varianty návrhu celoměstsky 
významné změny Z 2797/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy (MČ Praha 11; 
Polyfunkční objekt, park pro volný čas, úprava plochy VPS) pro 
další fázi pořizování 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1331 
5.6. 

52 6049 návrhu na vydání celoměstsky významných změn vlny IV ÚP SÚ 
hl.m. Prahy – Z 2766/00 (Praha 5; polyfunkční dům, upravení 
VPS), Z 2767/00 (Praha 5, polyfunkční stavba), Z 2768/00 (Praha 
5; polyfunkční výstavba), Z 2816/00 (Praha – Slivenec; rozšíření 
hřbitova) a Z 2817/00 (Praha – Slivenec; sportovní plocha)

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1123 
22.5. 

53 6377 k soudem zrušené změně Z-1424/07 ÚP SÚ hl.m. Prahy 
(Praha 12, Komořany; výstavba obytných domů) 
 
PŘERUŠEN 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1332 
5.6. 

54 6146 k návrhu na vydání celoměstsky významných změn vlny IV (1. 
Část) ÚP SÚ hl.m. Prahy 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1328 
5.6. 

55/1 5113 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy na území správního obvodu Prahy 4 
 
+USB Flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1124 
22.5. 

55/2 5036 k návrhu zadání celoměstsky významné změny V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy na území správního obvodu Prahy 5 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-521 
13.3.17 

55/3 4978 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy na území správního obvodu Prahy 16 
 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-199 
7.2.17 

55/4 5260 k návrhu zadání celoměstsky významné změny V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy na území správního obvodu Prahy 5 
 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-520 
13.3.17 

55/5 5262 k návrhu zadání celoměstsky významné změny V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy na území správního obvodu Prahy 10 
 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-347 
21.2.17 

56 4695 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy zrušených 
rozhodnutím soudu 
 
NESCHVÁLEN 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-40 
17.1.17 

57 6463 k návrhu na pořízení změny ÚP SÚ hl.m. Prahy (lávka v oblasti 
Císařského ostrova – Trojská lávka) zkráceným způsobem 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1327 
5.6. 

58/1 6278 k návrhu na pořízení změny/úpravy vlny 03 ÚP SÚ hl.m. Prahy na 
území správního obvodu Prahy 3 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1134 
22.5. 

58/2 6279 k návrhům na pořízení změn/úprav vlny 03 ÚP SÚ hl.m. Prahy na 
území správního obvodu Prahy 4 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1135 
22.5. 
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58/3 6280 k návrhům na pořízení změn/úprav vlny 03 ÚP SÚ hl.m. Prahy na 
území správního obvodu Prahy 5 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1136 
22.5. 

58/4 6281 k návrhům na pořízení změn/úprav vlny 03 ÚP SÚ hl.m. Prahy na 
území správního obvodu Prahy 6 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1341 
5.6. 

58/5 6282 k návrhu na pořízení změny/úpravy vlny 03 ÚP SÚ hl.m. Prahy na 
území správního obvodu Prahy 7 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1342 
5.6. 

58/6 6283 k návrhům na pořízení změn/úprav vlny 03 ÚP SÚ hl.m. Prahy na 
území správního obvodu Prahy 8 
 
NESCHVÁLEN 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1343 
5.6. 

58/7 6284 k návrhu na pořízení změny/úpravy vlny 03 ÚP SÚ hl.m. Prahy na 
území správního obvodu Prahy 10 
 
NESCHVÁLEN 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1344 
5.6. 

58/8 6285 k návrhům na pořízení změn/úprav vlny 03 ÚP SÚ hl.m. Prahy na 
území správního obvodu Prahy 11 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1137 
22.5. 

58/9 6286 k návrhům na pořízení změn/úprav vlny 03 ÚP SÚ hl.m. Prahy na 
území správního obvodu Prahy 12 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1138 
22.5. 

58/10 6287 k návrhu na pořízení změny/úpravy vlny 03 ÚP SÚ hl.m. Prahy na 
území správního obvodu Prahy 13 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1139 
22.5. 

58/11 6288 k návrhu na pořízení změny/úpravy vlny 03 ÚP SÚ hl.m. Prahy na 
území správního obvodu Prahy 16 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1140 
22.5. 

58/12 6289 k návrhu na pořízení změny/úpravy vlny 03 ÚP SÚ hl.m. Prahy na 
území správního obvodu Prahy 17 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1141 
22.5. 

58/13 6290 k návrhu na pořízení změny/úpravy vlny 03 ÚP SÚ hl.m. Prahy na 
území správního obvodu Prahy 18 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1142 
22.5. 

58/14 6291 k návrhu na pořízení změny/úpravy vlny 03 ÚP SÚ hl.m. Prahy na 
území správního obvodu Prahy 19 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1143 
22.5. 

58/15 6292 k návrhům na pořízení změn/úprav vlny 03 ÚP SÚ hl.m. Prahy na 
území správního obvodu Prahy 21 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1144 
22.5. 

58/16 6293 k návrhům na pořízení změn/úprav vlny 03 ÚP SÚ hl.m. Prahy na 
území správního obvodu Prahy 22 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1345 
5.6. 

58/17 6294 k návrhům na pořízení změn/úprav vlny 03 ÚP SÚ hl.m. Prahy na 
území více správních obvodů hl.m. Prahy 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1145 
22.5. 

58/18 4683 k návrhu na pořízení změny/úpravy ÚP SÚ hl. m. Prahy  - 2. část, 
na území správního obvodu Prahy 5 
 
bod původně zařazen jako bod č. 16

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1330 
5.6. 

59 5927 k návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 5 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1329 
5.6. 

60/1 4735 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 22 
 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-2590 
25.10.16 
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60/2 5068 k návrhu na pořízení změny vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 8 
 
NESCHVÁLEN 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-2796 
15.11.16 
U-41 
17.1.17 

61/1 6343 k návrhu zadání změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 6 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1232 
29.5. 

61/2 6344 k návrhu zadání změny vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 7 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1233 
29.5. 

61/3 6345 k návrhu zadání změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 8 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1234 
29.5. 

61/4 6348 k návrhu zadání změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 12 
 
PŘERUŠEN 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1346 
5.6. 

61/5 6349 k návrhu zadání změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 13 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1235 
29.5. 

61/6 6350 k návrhu zadání změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 14 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1236 
29.5. 

61/7 6351 k návrhu zadání změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 15 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1347 
5.6. 

61/8 6352 k návrhu zadání změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 16 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1237 
29.5. 

61/9 6353 k návrhu zadání změny vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 17 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1238 
29.5. 

61/10  6354 k návrhu zadání změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 18 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1348 
5.6. 

61/11 6355 k návrhu zadání změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 19 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1239 
29.5. 

61/12 6356 k návrhu zadání změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 21 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1240 
29.5. 

61/13 6342 k návrhu zadání změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 5 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1466 
12.6. 
 

62/1 6245 k návrhům na pořízení změn vlny 14 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 1 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1125 
22.5. 

62/2 6246 k návrhu na pořízení změny vlny 14 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 2 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1126 
22.5. 

62/3 6247 k návrhům na pořízení změn vlny 14 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 3 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1333 
5.6. 

62/4 6249 k návrhům na pořízení změn vlny 14 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 5 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1334 
5.6. 

62/5 6250 k návrhům na pořízení změn vlny 14 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 6 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1127 
22.5. 
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62/6 6251 k návrhům na pořízení změn vlny 14 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 7 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1128 
22.5. 

62/7 6252 k návrhům na pořízení změn vlny 14 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 8 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1335 
5.6. 

62/8 6253 k návrhům na pořízení změn vlny 14 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 9 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1336 
5.6. 

62/9 6254 k návrhům na pořízení změn vlny 14 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 11 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1129 
22.5. 

62/10 6255 k návrhům na pořízení změn vlny 14 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 12 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1130 
22.5. 

62/11 6256 k návrhům na pořízení změn vlny 14 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 13 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1131 
22.5. 

62/12 6257 k návrhům na pořízení změn vlny 14 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 14 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1132 
22.5. 

62/13 6258 k návrhům na pořízení změn vlny 14 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 15 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1337 
5.6. 

62/14 6259 k návrhům na pořízení změn vlny 14 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 16 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1133 
22.5. 

62/15 6260 k návrhům na pořízení změn vlny 14 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 18 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1338 
5.6. 

62/16 6261 k návrhům na pořízení změn vlny 14 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 21 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1339 
5.6. 

62/17 6263 k návrhům na pořízení změn vlny 14 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
více správních obvodů 
 
ODLOŽEN 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1340 
5.6. 

62/18 6262 k návrhům na pořízení změn vlny 14 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 22 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1465 
12.6. 
 

63 6203 k návrhu na vydání změny Z-2819/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy 
(Praha - Šeberov; novostavba základní školy) 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1231 
29.5. 

64 6480 k Invantarizační zprávě o inventarizaci majetku a závazků hl.m. 
Prahy za rok 2017 

radní  
Grabein Procházka 

U-1241 
29.5. 

65 6474 k návrhu záměru veřejné zakázky Rekonstrukce objektu bývalého 
hotelu Opatov – zhotovitel stavby „Dům pro nový začátek“

radní  
Grabein Procházka 

U-1350 
5.6. 

66 6358 k návrhu schválení záměru veřejné zakázky "Lávka pro pěší 
Radotín" 

radní  
Grabein Procházka 

U-1351 
5.6. 

67 6531 k záměru odboru HOM MHMP realizovat veřejnou zakázku 
"Dodávka elektrické energie a zemního plynu pro veřejné 
osvětlení na území hl.m. Prahy na roky 2019 až 2022''

radní  
Grabein Procházka 

U-1242 
29.5. 
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68 6487 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, v části 
týkající se svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy 
městským částem Praha 3, Praha 6, Praha 8, Praha 9, Praha 12, 
Praha 13,  Praha - Kunratice, Praha 18, Praha - Libuš, Praha - 
Přední Kopanina a odejmutí ze svěřené správy městským částem 
Praha 3, Praha 5 a Praha – Královice 
 
MČ Praha 3 (pozemky a nemovitosti v k.ú. Žižkov) 
MČ Praha 6 (pozemky veřejné zeleně v k.ú. Břevnov) 
MČ Praha 8 (pozemek v k.ú. Střížkov) 
MČ Praha 9 (pozemky v k.ú. Prosek a Vysočany) 
MČ Praha 12 (pozemek v k.ú. Točná) 
MČ Praha 13 (pozemky v k.ú. Stodůlky) 
MČ Praha – Kunratice (pozemky v k.ú. Kunratice) 
MČ Praha 18 (pozemky v k.ú. Letňany) 
MČ Praha – Libuš (pozemek v k.ú. Písnice) 
MČ Praha – Přední Kopanina (pozemky v k.ú. Přední  
                      Kopanina) 
MČ Praha 3 (pozemky v k.ú. Žižkov) 
MČ Praha 5 (pozemek v k.ú. Motol) 
MČ Praha – Královice (pozemek v k.ú. Královice)

radní  
Grabein Procházka 

U-1147 
U-1178 
U-1179 
U-1180 
U-1181 
U-1182 
22.5. 
U-1262 
U-1263 
29.5. 
U-1414 
U-1415 
U-1416 
5.6. 

69/1 6467 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parcelní číslo 1429/4 v k.ú. 
Běchovice, obec Praha, z vlastnictví společnosti AGROTRADE, 
a.s, do vlastnictví hlavního města Prahy

radní  
Grabein Procházka 

U-1353 
5.6. 

69/2 6404 k návrhu na úplatné nabytí podílu o velikosti id. 1/2 k pozemkům 
parc. č. 22, 2726, 2727/2, 2727/5 v k.ú. Hloubětín, obec Praha, do 
vlastnictví hlavního města Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-1518 
12.6. 
 

69/3 6415 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc.č. 8/5 k.ú. 
Hodkovičky do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-1519 
12.6. 

70/1 6046 k návrhu na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla a veřejného 
osvětlení v k.ú. Dolní Počernice z vlastnictví Sekyra Group, a.s. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-1421 
5.6. 

70/2 6195 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku  parc.č. 3766/10  ost. 
plocha, ost. komunikace v k.ú. Libeň z vlastnictví ČR -  příslušnost 
hospodařit s majetkem státu má BENZINA, státní podnik „v 
likvidaci“, do vlastnictví hlavního města Prahy

radní  
Grabein Procházka 

U-1183 
22.5. 

70/3 6274 k návrhu na bezúplatné nabytí zeleně, komunikace vč. parkovacích 
stání a chodníků, dopravních značení, vpustí v k.ú. Stodůlky, obec 
Praha z vlastnictví společnosti Trigema Smart byty s.r.o. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-1420 
5.6. 

70/4 6381 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Žižkov 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  
Grabein Procházka 

U-1423 
5.6. 

70/5 6399 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků nebo jejich částí v k. ú. 
Ďáblice, Dolní Počernice, Hloubětín, Horní Počernice, Vinoř 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  
Grabein Procházka 

U-1424 
5.6. 

70/6 6454 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parcelní číslo 159/48, 
159/56, 159/60, 159/83, 159/84, 159/85, 159/86, 159/94, 159/95 a 
320/18, v k.ú. Benice, obec Praha, z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-1520 
12.6. 
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70/7 6539 k návrhu na bezúplatný převod pozemků parc.č. 1018 k.ú. Malá 
Strana a 781 k.ú. Hradčany se stavbou komunikace Na Opyši a 
komunikace K Prašnému Mostu na pozemku parc.č. 754/1 k.ú. 
Hradčany 

radní  
Grabein Procházka 

U-1478 
12.6. 
 

71/1 6328 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2106 o výměře 379 
m2 v k.ú. Hostivař 

radní  
Grabein Procházka 

U-1418 
5.6. 

71/2 6335 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 4261/261 v k.ú. 
Smíchov 

radní  
Grabein Procházka 

U-1419 
5.6. 

71/3 6337 k návrhu na úplatný převod částí pozemků parc. č. 1234/112 a 
parc. č. 1234/198  o celkové výměře 103 m2 v k.ú Řepy

radní  
Grabein Procházka 

U-1417 
5.6. 

71/4 5983 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 909/1, k.ú. 
Dejvice 

radní  
Grabein Procházka 

U-1471 
12.6. 

71/5 6117 k návrhu úplatného převodu souboru nemovitostí v k.ú. Kostelec 
nad Orlicí, obec Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou 

radní  
Grabein Procházka 

U-1472 
12.6. 

71/6 6329 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 1597/2 v k.ú. 
Smíchov 
 
NESCHVÁLEN 

radní  
Grabein Procházka 

U-1473 
12.6. 

71/7 5981 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 612/7, k.ú. Ruzyně radní  
Grabein Procházka 

U-1514 
12.6. 

71/8 6141 
 

k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 1492/5, parc. č. 
1492/54, parc. č. 1492/55, parc. č. 1508/2 a parc. č. 1508/7 o 
celkové výměře 161 m2 v k.ú. Strašnice do vlastnictví fyzických 
osob 

radní  
Grabein Procházka 

U-1515 
12.6. 
 

71/9 6148 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 3857/4 o 
výměře 54 m2 k.ú. Libeň 

radní  
Grabein Procházka 

U-1516 
12.6. 

71/10 6304 k návrhu na majetkoprávní řešení – pozemek parc.č. 1308/3 k.ú. 
Vokovice 

radní  
Grabein Procházka 

U-1474 
12.6. 

71/11 6373 k návrhu na majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 2119/2, 
k.ú. Ruzyně 

radní  
Grabein Procházka 

U-1517 
12.6. 

71/12 6330 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.13/34 ze dne 28.1.2016 
k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 2336/248 k.ú. Chodov 

radní  
Grabein Procházka 

U-1475 
12.6. 

71/13 6564 k oznámení záměrů MČ Praha 2 na prodej věcí z vlastnictví 
hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 2, 
bytových domů s pozemky v k.ú. Nové Město, předložených 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  
Grabein Procházka 

U-1477 
12.6. 

72 6338 k návrhu na financování akcí z Fondu rozvoje dostupného bydlení radní Lacko U-1152 
22.5. 

73 6266 k návrhu prodeje bytových jednotek, bytových domů, zastavěných 
a funkčně příslušných pozemků ve vlastnictví Hlavního města 
Prahy 

radní Lacko U-1360 
5.6. 

74 6322 k návrhu prodeje bytových domů, zastavěných a funkčně 
příslušných pozemků ve vlastnictví Hlavního města Prahy

radní Lacko U-1361 
5.6. 

75 6477 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v 
kapitole 0811 a k návrhu na poskytnutí dotace Městské části Praha 
3, Městské části Praha 8, Městské části Praha 11, Městské části 
Praha 15, Městské části Praha-Běchovice, Městské části Praha-
Lysolaje, Městské části Praha-Ďáblice a Městské části Praha - 
Březiněves

radní Lacko U-1362 
5.6. 

76/1 6458 k návrhu na uvolnění finančních prostředků z kap. 0504 - 
Zdravotnictví a sociální oblast formou účelové neinvestiční dotace 
MČ Praha 1 (Nemocnice Na Františku) a úpravu rozpočtu v kap. 
05 v roce 2018 

radní Lacko U-1363 
5.6. 

76/2 6471 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové 
účelové individuální investiční dotace z kap. 0504 v roce 2018 

radní Lacko U-1479 
12.6. 
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77 6295 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace Městské části 
Praha-Zličín z rozpočtu kap. 07 BEZPEČNOST

radní Hadrava U-1186 
22.5. 

78 6376 k návrhu na poskytnutí účelové individuální investiční dotace 
České republice - Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy z 
rozpočtu kap. 07 - BEZPEČNOST

radní Hadrava U-1244 
29.5. 

79 6333 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Oblastnímu 
spolku Českého červeného kříže Praha 1 v roce 2018 z rozpočtu 
kap. 07 - BEZPEČNOST 

radní Hadrava U-1367 
5.6. 

80/1 6500 k návrhu na poskytnutí finančního daru České republice - 
Krajskému ředitelství policie hl.m. Prahy z rozpočtu hl.m. Prahy 
kap. 07 - BEZPEČNOST 

radní Hadrava U-1369 
5.6. 

80/2 6502 k návrhu na poskytnutí finančního daru České republice - 
Krajskému ředitelství policie hl.m. Prahy z rozpočtu hl.m. Prahy 
kap. 07 - BEZPEČNOST 

radní Hadrava U-1429 
5.6. 

81 6512 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace Městské části 
Praha 13 z rozpočtu kap. 07- BEZPEČNOST

radní Hadrava U-1430 
5.6. 

82 6157 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu 
vlastního hl. m. Prahy na rok 2018 MČ Praha 15 - zřízení nové 
služebny Městské policie 

radní Hadrava U-1153 
22.5. 

83 6446 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu 
vlastního hl. m. Prahy na rok 2018 MČ Praha - Libuš - zřízení 
nové služebny Městské policie

radní Hadrava U-1366 
5.6. 

84 6456 k návrhu na snížení kapitálových výdajů odboru OTV MHMP v 
roce 2018 v kap. 02, poskytnutí účelové investiční dotace MČ 
Praha - Dubeč a navýšení CIN u akce č. 41315 Hasičská zbrojnice 
Dubeč II.

radní Hadrava U-1372 
5.6. 

85 6453 k návrhu Koncepce rekonstrukce služeben Městské policie hl. m. 
Prahy a Policie ČR, které se nacházejí v majetku svěřeném 
městským částem hl. m. Prahy ve střednědobém výhledu od roku 
2019 do roku 2021 

radní Hadrava U-1371 
5.6. 

86 6455 k návrhu Koncepce výstavby a rekonstrukcí hasičských zbrojnic a 
dovybavení jednotek SDH požární technikou ve střednědobém 
výhledu na odbobí 2019 - 2021

radní Hadrava U-1370 
5.6. 

87 6493 k Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě č. DAH/66/03/001671/2017 
uzavřené mezi hlavním městem Prahou a Českou republikou - 
Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy

radní Hadrava U-1431 
5.6. 

88 6365 k návrhu dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
dotace č. DOT/66/03/001653/2017 mezi hlavním městem Prahou a 
Českou republikou - Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy, 
dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové 
individuální investiční dotace č. DOT/66/03/001682/2017 mezi 
hlavním městem Prahou a Českou republikou - Hasičským 
záchranným sborem hl. m. Prahy a dodatku č. 2 k veřejnoprávní 
smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. 
DOT/66/03/001670/2017 mezi hlavním městem Prahou a Českou 
republikou - Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy

radní Hadrava U-1368 
5.6. 

89 6102 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Správa služeb hlavního města Prahy

radní Hadrava U-1154 
22.5. 

90 6394 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2018 a 
poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Běchovice

radní Plamínková U-1247 
29.5. 

91 6520 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy a 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace městské části Praha - 
Březiněves z rozpočtu hlavního města Prahy

radní Plamínková U-1378 
5.6. 

92 6476 k návrhu na uzavření dodatku č. 15 ke smlouvě č. 
INO/67/04/001657/2004 ze dne 18.8.2004, ve znění dodatků č. 1 - 
14, o poskytování finančního příspěvku na údržbu areálu 
Botanické zahrady Univerzity Karlovy v Praze

radní Plamínková U-1380 
5.6. 
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93 6459 k návrhu na snížení kapitálových výdajů odboru OTV MHMP v 
roce 2018 v kap. 02 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ 
Praha - Šeberov 

radní Plamínková U-1381 
5.6. 

94 6504 k návrhu na snížení kapitálových výdajů odboru OTV MHMP v 
roce 2018 v kap. 02 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ 
Praha - Klánovice 

radní Plamínková U-1377 
5.6. 

95 6521 k návrhu na snížení kapitálových výdajů odboru OTV MHMP v 
roce 2018 v kap. 02 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ 
Praha 15 

radní Plamínková U-1375 
5.6. 

96/1 6525 k návrhu na snížení kapitálových výdajů odboru OTV MHMP v 
roce 2018 v kap. 02 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ 
Praha - Lysolaje 

radní Plamínková U-1376 
5.6. 

96/2 6527 k návrhu na snížení kapitálových výdajů odboru OTV MHMP v 
roce 2018 v kap. 02 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ 
Praha 21 

radní Plamínková U-1540 
12.6. 

97/1 6318 k návrhu na úplatné nabytí částí pozemků parc. č. 1429/1 a 1429/2 
v k. ú. Dubeč do vlastnictví hl. m. Prahy

radní Plamínková U-1188 
22.5. 

97/2 6209 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 1517/3, 1522/83, 
1524/1, 1526 a 1528, vše k. ú. Vinoř do vlastnictví hl. m. Prahy

radní Plamínková U-1433 
5.6. 

97/3 6440 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnických podílů o velikosti id. 
1/2 na pozemcích parc. č. 1723/2, parc. č. 1728/2 a parc. č. 1729/2 
v k. ú. Slivenec do vlastnictví hl. m. Prahy 

radní Plamínková U-1451 
12.6. 

98 6325 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC 
MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti 
kultury v roce 2018 

radní Wolf U-1245 
29.5. 

99/1 6430 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC 
MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti 
kultury v roce 2018 

radní Wolf U-1385 
5.6. 

99/2 6434 k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. Prahy kapitoly 0680 - OPP 
MHMP a k návrhu na poskytnutí grantů hl. m. Prahy k výročí 100 
let vzniku samostatného československého státu a 25 let České 
republiky v roce 2018 - III. kolo 

radní Wolf U-1485 
12.6. 
 

100 6334 k návrhu na udělení individuální neinvestiční účelové dotace v 
oblasti cestovního ruchu z kap. 06 v roce 2018 a na úpravu 
rozpočtu kapitoly 0662 - KUC MHMP a kapitoly 0134 - IPR hl. 
m. Prahy 

radní Wolf U-1384 
5.6. 

101 6494 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace Městské části 
Praha 19 z rozpočtu kap. 06 - Kultura a cestovní ruch

radní Wolf U-1386 
5.6. 

102/1 6523 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace Městské části 
Praha - Běchovice z rozpočtu kap. 06 - Kultura a cestovní ruch

radní Wolf U-1387 
5.6. 

102/2 6426 k návrhu na udělení individuálních neinvestičních účelových 
dotací v oblasti cestovního ruchu z kap. 06 v roce 2018 

radní Wolf U-1482 
12.6. 

103 6429 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové 
individuální neinvestiční dotace z kapitoly 0504 v roce 2018

radní Hodek U-1356 
5.6. 

104 6462 k návrhu na udělení dotace hlavního města Prahy pro rok 2018 v 
působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence 
Magistrátu hlavního města Prahy pro poskytovatele sociálních 
služeb, kteří poskytují sociální služby zejména na území hl. m. 
Prahy nebo občanům hl. m. Prahy - II

radní Hodek U-1357 
5.6. 

105 6498 k návrhu na udělení účelových neinvestičních finančních 
prostředků na podporu aktivit v oblasti plánování sociálních 
služeb, řešení bezdomovectví a mapování bezbariérovosti na 
lokální úrovni městským částem hl. m. Prahy a úpravu rozpočtu v 
roce 2018

radní Hodek U-1358 
5.6. 

106 6499 k aktualizaci Pověření k poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu 

radní Hodek U-1443 
5.6. 

107 6371 k návrhu na uvolnění finančních prostředků z kap. 0504 - 
Zdravotnictví a sociální oblast formou účelové investiční dotace 
MČ Praha - Běchovice a úpravu rozpočtu v kap. 05 v roce 2017

radní Hodek U-1275 
29.5. 
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108 6457 k návrhu na uvolnění finančních prostředků z kap. 0504 - 
Zdravotnictví a sociální oblast formou účelové neinvestiční dotace 
MČ Praha 3 (Integrační centrum Zahrada) a úpravu rozpočtu v 
kap. 05 v roce 2018 

radní Hodek U-1355 
5.6. 

109/1 6433 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové 
účelové individuální neinvestiční dotace z kap. 0546 v roce 2018

radní Hodek U-1354 
5.6. 

109/2 6432 k návrhu na poskytnutí jednorázové účelové neinvestiční dotace 
Nadačnímu fondu pražských olympioniků za účelem humanitární 
podpory bývalých pražských olympioniků - seniorů v roce 2018 

radní Hodek U-1489 
12.6. 

109/3 6526 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Praha v 
roce 2018 a poskytnutí účelových investičních dotací městské části 
Praha 13 z rozpočtu hlavního města Prahy 

radní Hodek U-1464 
12.6. 
 

110 6431 k návrhu schválení budoucího originárního nabytí vlastnického 
práva k nemovitostem do majetku hl. m. Prahy na základě veřejné 
zakázky "stavba č. 44119 Palata II - výstavba budovy; zhotovitel"

radní Hodek U-1359 
5.6. 

111 6301 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
hlavního města Prahy Domov pro seniory Háje

radní Hodek U-1205 
22.5. 

112 
 
 

 

6540 k "Petici proti parkovišti namísto lesa v Praze - Klánovicích" 
 
 
ODLOŽEN 

JUDr. Jaroslava 
Janderová 
předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP 

 

113/1 6542 k "Petici za vykonání rozhodnutí přijatého Zastupitelstvem 
hlavního města Prahy dne 14. 9. 2017 neobnovit Mariánský sloup 
na Staroměstském náměstí v Praze" 
 
ODLOŽEN 

JUDr. Jaroslava 
Janderová 
předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP 

 

113/2 6561 k petici "Interpelace občanů pro obnovu Mariánského sloupu" 
 
ODLOŽEN 

radní Wolf  
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K     I N F O R M A C I 

 

1 6534 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích v 
Praze 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

2 6489 k přidělení účelových neinvestičních transferů ze státního rozpočtu 
školským zařízením, které jsou zřizované hlavním městem Prahou 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-1258 
29.5. 

3 6331 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. čtvrtletí 
2018 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-1313 
5.6. 

4 6369 k návrhu Zásad, Harmonogramu a Metodiky pro sestavení rozpočtu 
(rozpočtového provizoria) hlavního města Prahy na rok 2019, 
střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2024 a dlouhodobého 
výhledu 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-1316 
5.6. 

5 6488 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 
2018 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem 
Prahou a u škol a školských zařízení, zřizovaných městskými 
částmi hlavního města Prahy

radní Ropková U-1169 
U-1197 
U-1202 
22.5. 

6 6545 Zpráva o činnosti Výboru pro sociální politiku ZHMP za rok 
2017/2018 

Ing. Jarmila Bendová 
předsedkyně Výboru 
pro sociální politiku 
ZHMP 

 

7 6549 Zpráva o činnosti Výboru pro sport a volný čas ZHMP za období 
červen 2017 – červen 2018 

Ing. Antonín Lébl 
Předseda Výboru pro 
sport a volný čas 
ZHMP 

 

8 6584 k vyhodnocení návrhu ÚP hl. m. Prahy před společným jednáním náměstkyně 
primátorky Kolínská 

 

 


