
                         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 24.4. 2014 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 
 

  

1/1 2562 informace o současném právním i faktickém stavu budování 
„Souboru staveb městského okruhu v úseku Myslbekova – 
Pelc/Tyrolka“ 

náměstek primátora 
Nouza 

 

1/2 2444 k návrhu na účelovou neinvestiční dotaci městským částem 
hlavního města Prahy - na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 

primátor hl.m. Prahy  

2/1 2461 k návrhu zadání celoměstsky významné změny Z 2837/00 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy (Praha 16, Praha-Zbraslav - nové řešení území, 
vytvoření sportovně rekreačního areálu, vyjmutí z VRÚ) 

primátor hl.m. Prahy  
 

2/2 2466 k návrhu zadání změny Z-1902/07 Územního plánu sídelního 
útvaru hl.m. Prahy (výstavba rodinných domů Lysolaje) 

primátor hl.m. Prahy  

2/3 2458 k návrhu zadání celoměstsky významné změny Z 2834/00 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy - vymezení dvou traťových spojek metra C-D a D-C, 
příp. korekce vymezení úseku trasy metra D Pankrác - Nádraží Krč 
a stanice Olbrachtova v k.ú. Krč a k.ú. Nusle (MČ Praha 4) 

primátor hl.m. Prahy  

2/4 2459 k návrhu zadání celoměstsky významné změny Z 2835/00 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy - komunikační propojení Pražský okruh-
Přátelství/Kutnohorská - změna časového horizontu a upřesnění 
vymezení koridoru trasy v k.ú. Uhříněves (MČ Praha 22) 

primátor hl.m. Prahy  

2/5  BOD PŘEŘAZEN JAKO BOD Č. 11/2   

2/6 1958 k návrhu zadání celoměstsky významné změny IV ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 2810/00 (Praha - Lipence - Vybudování občanské 
vybavenosti) 

primátor hl.m. Prahy  

3/1 2476 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Muzeum hlavního města Prahy 

náměstek 
primátora 
Novotný 

 

3/2 2456 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Galerie hlavního města Prahy 

náměstek 
primátora 
Novotný 

 

3/3 2507 k návrhu na udělení grantů v rámci  "Celoměstských programů 
podpory aktivit národnostních menšin na území hl.m. Prahy pro 
rok 2014" a "Programů podpory aktivit integrace cizinců na území 
hl. m. Prahy pro rok 2014",  uvolnění finančních prostředků z 
kapitoly 0666 formou účelové neinvestiční dotace MČ Praha 14 

náměstek 
primátora 
Novotný 

 

   3/4 2471 k návrhu na zajištění spolufinancování projektu Integrační centrum 
Praha III. 
 

náměstek 
primátora 
Novotný 

 

4 2553 k návrhu dodatku Akcionářské smlouvy mezi hl. m. Prahou a 
Českou republikou ve věci společnosti Kongresové centrum Praha, 
a.s. ze dne 2. 12. 2013 

náměstek 
primátora 
Novotný 

 



 
 
 
 
5/1 2365 k návrhu usnesení Zastupitelstva HMP ke schválení originárního 

nabytí vlastnického práva k nemovitosti do majetku hl. m. Prahy 
náměstek 
primátora 
Nouza 

 
 

5/2 2261 k návrhu usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy ke schválení 
originárního nabytí vlastnického práva k nemovitosti do majetku 
hl.m. Prahy 

náměstek 
primátora 
Nouza 

 

5/3 2322 k návrhu na schválení originárního nabytí vlastnického práva k 
nemovitosti do majetku hl.m. Prahy na základě veřejné zakázky na 
stavební práce - stavba č. 3145 TV Vinoř, etapa 0011 Sběrná 

náměstek 
primátora 
Nouza 

 

5/4 2497 k návrhu na schválení originárního nabytí vlastnického práva k 
nemovitosti do majetku hl. m. Prahy 

náměstek 
primátora 
Nouza 

 

5/5 2534 k návrhu na přidělení grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu 
životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2014 

náměstek 
primátora 
Nouza 

 

6 2536 k návrhu na udělení ceny hlavního města Prahy prof. PhDr. Ivanu 
Vyskočilovi 

radní Manhart  

7 2479 k návrhu na přidělení grantů pro oblast sportu a tělovýchovy na 
rok 2014 v programech I.-VII. + zápis z Výboru pro výchovu a 
vzdělávání ZHMP ze dne 22.4. 2014 

radní Manhart  

8 2433 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 
2014 u škol, jejichž zřizovatelem jsou městské části hlavního 
města Prahy 

radní Štvánová  

9 2409 k návrhu na přidělení grantů v oblasti volného času dětí a mládeže 
na rok 2014 

radní Štvánová  
 

10 2424 k návrhu na úpravu rozpočtu a poskytnutí finančních prostředků 
z kap. 1016 a kap. 0504 formou účelové investiční dotace MČ 
Praha 8 v roce 2014 

radní Dlouhý  

11/1 2443 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. 
m. Prahy na rok 2014 z kapitoly 05 – Zdravotnictví a sociální 
oblast MČ Praha 1 

radní Dlouhý  

11/2 2440 k návrhu na 2. vydání změny Z-1187/07 Územního plánu sídelního 
útvaru hl.m. Prahy (výstavba obytných domů Klamovka) 

primátor hl.m. Prahy +CD 

12 2513 k návrhu na schválení koncepce SMART Prague 2014 – 2020 radní Vorlíčková  

13 2546 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektu 
z Operačního programu Praha – Adaptabilita v roce 2014 

radní Vorlíčková  

14/1 2172 k prominutí penále za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů 

radní Vorlíčková  

14/2 2512 ke schválení vyjmutí projektu CZ.2.16/3.3.00/22585 z financování 
v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost 

radní Vorlíčková  

15 2554 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, odejmutí správy svěřených 
věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem Praha 
11, Praha 14, Praha – Kunratice a Praha – Řeporyje 

radní Vorlíčková  
 

16 2287 k návrhu na vypořádání podílového spoluvlastnictví formou 
reálného rozdělení pozemku parc. č. 1450/1 v k. ú. Smíchov mezi 
INTREA-PIKO spol. s r.o. a hlavním městem Prahou 

radní Vorlíčková  
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17/1 1887 k návrhu na směnu části pozemku parc.č. 2419/20 o výměře 117 
m2 v k.ú. Hostivař ve vlastnictví Mgr. Šárky Němečkové, 
za část pozemku parc.č. 2417/9 o výměře 18 m2 a část pozemku 
parc.č. 2419/19 o výměře 27 m2 v k.ú. Hostivař ve vlastnictví 
hl.m. Prahy 

radní Vorlíčková  

17/2 2329 k návrhu směny pozemku parc.č. 694/6, pozemku parc.č. 694/7  a 
části pozemku parc.č. 695  k.ú. Troja, ve vlastnictví Ing. Tomáše 
Balouna za část pozemku parc.č. 1664/1  k. ú. Troja ve vlastnictví 
hl. m. Prahy 

radní Vorlíčková  

17/3 1372 k návrhu směny pozemku parc.č. 707/2 o výměře 2 m2 v k.ú. Malá 
Strana ve vlastnictví společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. za 
pozemek parc.č. 1039/3 o výměře 8 m2 v k.ú. Malá Strana ve 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vorlíčková  
 

17/4 1741 k návrhu směny pozemků v k.ú. Malešice ve spoluvlastnictví pana 
Ing. Jana Hlaváče, pana Václava Hlaváče a paní Věry Váchové za 
pozemky  v k.ú. Malešice a část pozemku v k.ú. Strašnice ve 
vlastnictví hl.m. Prahy a darování pozemku v k.ú. Malešice ve 
spoluvlastnictví pana Ing. Jana Hlaváče, pana Václava Hlaváče a 
paní Věry Váchové, do vlastnictví hl.m.Prahy 

radní Vorlíčková  
 

17/5 2268 k návrhu na směnu pozemků parc.č. 1853/1,1853/7, 1853/8, 
1853/9, 1853/10, 1853/11, 1853/14, 1853/15, 1853/16, 1853/17, 
1853/18, 1853/19, 1853/20, 1853/102 a 1857/12 v k.ú. Podolí ve 
vlastnictví společnosti AMÁDEUS REAL, a.s., za pozemek 
parc.č. 2860/127 v k.ú. Stodůlky ve vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vorlíčková  

18/1 2373 k návrhu na úplatné nabytí úpravy komunikace V Mezihoří včetně 
chodníku podél komunikace, 15 veřejných parkovacích stání 
včetně dopravního značení, gabionové zdi a 6 ks stromů veřejné 
zeleně na pozemcích parc. č. 4030/44 a parc. č. 4033 v k.ú. Libeň a 
bezplatné nabytí těchto pozemků, z vlastnictví společnosti 
V Mezihoří a.s. se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1047/26 IČO: 
24197157 do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Vorlíčková  

18/2 2380 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k. ú. Smíchov z vlastnictví 
Bytového podniku v Praze 5, s.p. v likvidaci do vlastnictví 
hlavního města Prahy 

radní Vorlíčková  

18/3 2182 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 991/7, parc. č. 991/8 a 
parc. č. 991/18 v k. ú. Velká Chuchle z vlastnictví Vily Chuchle 
a.s. do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Vorlíčková  

19/1 2240 k návrhu na úplatný převod tří částí pozemku parc. č. 424/22 v k. 
ú. Říčany u Prahy z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví Mgr. 
Aleny Dvořákové, Petra Olmra a Ing. Miroslava Vávry 

radní Vorlíčková  

19/2 1691 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 392/4, 392/5, 392/6, 
392/7, 392/8, 392/9, 392/10, 392/11 a 392/12 vše v k. ú. Prosek, 
obec Praha z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví Stavebního 
bytového družstva Praha 

radní Vorlíčková  

19/3 2326 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 2100/1 v k. ú. 
Bubeneč, obec Praha o výměře 62 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do 
vlastnictví společnosti Alkham, a. s. 

radní Vorlíčková  

19/4 2452 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 1868/3  v kat. území 
Kamýk z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví společnosti 
PRONATAL, společnosti s ručením omezeným 

radní Vorlíčková  

19/5 2155 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 669/1 o výměře 
1.694 m2 v k.ú. Libeň z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
společnosti ROLANO s.r.o., IČO: 24205257 

radní Vorlíčková  

19/6 2319 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 558/1 k.ú. 
Kobylisy 

radní Vorlíčková  
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19/7 1751 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 2159/2 o 
výměře 105 m2 v k. ú. Ruzyně, obec Praha z vlastnictví hl. m. 
Prahy do vlastnictví Mgr. Andrey a Ing. Milana Fiľových 

radní Vorlíčková  

20/1 2311 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Malešice, k.ú. 
Petrovice, k.ú. Ruzyně a k.ú. Stodůlky z vlastnictví České 
republiky, právo hospodaření s majetkem státu pro Pražská 
kanalizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaci“ do vlastnictví 
hlavního města Prahy 

radní Vorlíčková  

20/2 2407 k návrhu na bezúplatné nabytí staveb veřejného osvětlení v k.ú. 
Dubeč a v k.ú. Březiněves z vlastnictví CENTRAL GROUP 
technická infrastruktura s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vorlíčková  

20/3 2411 k návrhu na bezúplatné nabytí vodních děl v k.ú. Ďáblice 
z vlastnictví CENTRAL GROUP 23. investiční a.s. do vlastnictví 
hl.m. Prahy 

radní Vorlíčková  

20/4 807 k návrhu na bezúplatné nabytí vodních děl vybudovaných v rámci 
stavby „Obytný soubor Na Kačence“, k.ú. Miškovice, z vlastnictví 
fyzických osob do vlastnictví hl. m. Prahy 

radní Vorlíčková  

20/5 2403 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Jinonice 
z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem 
státu pro Státní statek hl. m. Prahy „v likvidaci“ do vlastnictví 
hlavního města Prahy 

radní Vorlíčková  

20/6 2427 k návrhu na bezúplatné nabytí stavby  4 ks stožárů veřejného 
osvětlení, vybudovaných v k.ú. Dubeč z vlastnictví WEAL spol. 
s r.o., IČO: 00569887 se sídlem Přátelství 370, 104 00  Praha 10 
do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Vorlíčková  

20/7 2414 k návrhu na bezúplatné nabytí části pozemku parcelní číslo 
2031/88 v k.ú. Chodov  z vlastnictví České republiky, právo 
hospodaření s majetkem státu: Tiskárna Ministerstva vnitra, 
Příspěvková organizace do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Vorlíčková  

20/8 2416 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parcelní číslo 1962/12 o 
výměře 18m2 v k.ú. Nusle z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu : Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Vorlíčková  

20/9 2417 k návrhu na bezúplatné nabytí id. 1/4 pozemku parcelní číslo 918/2 
o výměře 861m2 v k.ú. Strašnice z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu : Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Vorlíčková  

21 2549 k petici proti drogám, za přemístění služeb poskytujících 
substituční léčbu a poradenství pro drogově závislé společností 
Remedis, s. r. o. ve Vladimírově ul. v Praze 4 - Nusle a za zákaz 
výskytu podobných pracovišť v minimální vzdálenosti 2 km od 
školek, škol, dětských a mládežnických zařízení, dětských hřišť a 
sportovišť 

předseda výboru 
kontrolního ZHMP 
Dolínek 

 

22  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  BOD PŘEŘAZEN DO PROJEDNÁNÍ JAKO BOD Č. 1/1  
 

 

2 2559 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích v 
Praze 

náměstek primátora 
Nouza 

 

3 2523 o proplácení náhrady mzdy a výdělku ušlého v souvislosti s 
výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva hl. m. Prahy v 
roce 2013 

primátor hl.m. Prahy  

4 2542 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT 

radní Štvánová  

5 2410 o přidělení grantů v oblasti volného času dětí a mládeže na rok 2014 radní Štvánová  

6 2481 o udělení grantů v oblasti sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na 
rok 2014 v programech I. - VII. 

radní Manhart  

7 2572 o přidělení grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu životního 
prostředí hl. m. Prahy pro rok 2014 

náměstek primátora 
Nouza 

 

8 2579 Informace o stavu protipovodňových opatření v hl. m. Praze primátor hl.m. Prahy  

9 2594 Informace k záměru kandidatury Fotbalové asociace České 
republiky na pořádání Mistrovství Evropy ve fotbale 2020 

radní Manhart  

 


	                         S C H V Á L E N Ý
	               P R O G R A M   J E D N Á N Í

