SCHVÁLENÝ
PROGRAM JEDNÁNÍ
21. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy,
které se koná dne 12. 11. 2020 od 8,30 hod.
(v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 13. 11. 2020)

Pravidelný bod v pevném čase 12,30 – 13,15
Návrhy, připomínky a podněty občanů hl.m. Prahy
Pravidelný bod v pevném čase 13,15 – 14,00
Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP
1

Z-8611 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z primátor
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2020
hl.m. Prahy

2

Z-8788 ke schválení projektu v rámci 56. výzvy Operačního programu
Praha - pól růstu ČR

3

Z-8763 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná primátor
vyhláška č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hlavního města
hl.m. Prahy
Prahy, ve znění pozdějších předpisů, v rámci poskytování dat o
územním a stavebním řízení do datové platformy hl. m. Prahy

4

Z-8836 k volbě přísedících Městského soudu v Praze

5

primátor
hl.m. Prahy

radní JUDr. Hana
Kordová Marvanová
Z-8583 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná radní JUDr. Hana
vyhláška č. 4/2017 Sb. hl. m. Prahy, o používání pyrotechnických Kordová Marvanová
výrobků v hlavním městě Praze

6

Z-8740 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná I. náměstek primátora
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.
Hlaváček
m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů

7

Z-8649 k návrhu změny ÚP a jejímu vydání - Z 2829 (fáze „návrh“ +
„OOP“, vlna CVZ IV)

I. náměstek primátora
Hlaváček

8

Z-8672 k návrhu změny ÚP - Z 2792 (fáze „návrh“ + „OOP“, vlna CVZ
IV)

I. náměstek primátora
Hlaváček

9

Z-8673 k návrhům změn ÚP a jejich vydání - Z 2789 a Z 2820 (fáze
„návrh“ + „OOP“, vlna CVZ IV)

I. náměstek primátora
Hlaváček

10

Z-7391 k návrhu na pořízení změny/úpravy ÚP - 16/2018 (fáze „podnět“,
vlna 07)

I. náměstek primátora
Hlaváček

11

Z-8431 k návrhu na pořízení změny ÚP - 582/2019 (fáze "podnět",
samostatně projednávaná)

I. náměstek primátora
Hlaváček

12

Z-8826 k návrhu na pořízení změny ÚP - 46/2016 (fáze "podnět", vlna 26)

I. náměstek primátora
Hlaváček

1

13

Z-8462 k návrhu na pořízení změny ÚP - 101/2019 (fáze "podnět", vlna
26)

I. náměstek primátora
Hlaváček

14

Z-8463 k návrhu na pořízení změny ÚP - 102/2019 (fáze "podnět", vlna
26)

I. náměstek primátora
Hlaváček

15

Z-8466 k návrhu na pořízení změny ÚP - 216/2019 (fáze "podnět", vlna
26)

I. náměstek primátora
Hlaváček

16

Z-8706 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace SH ČMS Městskému sdružení hasičů hl. m. Prahy v roce 2020 z rozpočtu
kap. 07 – BEZPEČNOST

náměstek
Hlubuček

primátora

17

Z-8695 k návrhu na úplatné nabytí pozemků č. parc. 431/41, 449/17,
450/14, 450/16, 450/23, 450/27, 468/11, 468/13, 479/213, 530/2,
531/3, 531/6, 531/7, 540/2, 549/3 a 549/5 v kat.ú. Třeboradice do
vlastnictví hl. m. Prahy

náměstek
Hlubuček

primátora

18

Z-8761 k návrhu na úplatné nabytí pozemku č. parc. 1457 v kat. ú. Dolní
Počernice do vlastnictví hl. m. Prahy

náměstek
Hlubuček

primátora

19

Z-8655 k návrhu OCP MHMP na změnu zřizovací listiny příspěvkové
organizace Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U trojského zámku
120/3, 171 00 Praha 7, IČO: 00064459

náměstek primátora
Hlubuček

20

Z-8853 k návrhu na uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy č. 110/2020 o
poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury na rok 2020

náměstek primátora
Scheinherr

21

Z-8805 k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky náměstek primátora
"Stavba č. 42822 Lávka Holešovice - Karlín“
Scheinherr

22

Z-8753 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy a poskytnutí
účelové investiční dotace MČ Praha 8 a MČ Praha 14

náměstek primátora
Scheinherr

23

Z-8848 k návrhu na uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí dotace uzavřené na základě „Grantového programu
hlavního města Prahy na podporu projektů v oblasti přístupnosti a
odstraňování bariér na území hl. m. Prahy 2019“

náměstek primátora
Scheinherr

24

Z-8801 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na dílčí úhradu
ztrát dopravců PID v souvislosti s pandemií COVID-19 v roce
2020

náměstek primátora
Scheinherr

25

Z-8767 k žádosti Pardubického kraje o udělení souhlasu s vedením vlaků v náměstek primátora
závazku veřejné služby na území hlavního města Prahy
Scheinherr

26

Z-8829 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parcelní číslo 1348/7 v
katastrálním území Hloubětín do vlastnictví hlavního města Prahy

náměstek primátora
Scheinherr

27

Z-8893 Stanovisko náměstka primátora Adama Scheinherra k návrhu na
vydání opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu
na pozemních komunikacích spočívající ve zrušení časového
omezení ve vyhrazených jízdních pruzích
Z-8885 k podpoře podnikání na území hl. m. Prahy

zastupitel Koubek

28

2

zastupitel Pilný

29

Z-8837 k návrhu na změnu charakteru a účelu dotací poskytnutých
městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vl. hl. m. Prahy na
výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového
typu koronaviru

náměstek primátora
Vyhnánek

30

Z-8690 k návrhu na změnu charakteru účelových investičních dotací
poskytnutých MČ Praha - Nedvězí v roce 2020 z rezervy pro MČ

náměstek primátora
Vyhnánek

31

Z-8684 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 2020

náměstek primátora
Vyhnánek

32

Z-8846 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy a poskytnutí
účelové investiční dotace MČ Praha 17

náměstek primátora
Vyhnánek

33

Z-8866 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy a poskytnutí
účelové neinvestiční dotace MČ Praha – Petrovice

náměstek primátora
Vyhnánek

34

Z-8748 k návrhu na změnu názvu investiční akce při zachování účelu
dotace poskytnuté MČ Praha 8 v roce 2017 a ponechané k využití
v roce 2020

náměstek primátora
Vyhnánek

35

Z-8809 k žádosti MČ Praha - Šeberov o změnu účelu finančních
prostředků obdržených v předchozích letech jako podíl MČ na
odvodu z loterií dle § 41i zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a
jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., a na
dani z hazardních her podle § 7 zákona č. 187/2016 Sb., o dani z
hazardních her

náměstek primátora
Vyhnánek

36

Z-8612 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace Městské části
Praha 12

radní Chabr

37

Z-8350 k návrhu majetkoprávního vypořádání pozemků pro realizaci
projektu „Smíchov City, část Smíchov South“

radní Chabr

38

Z-8766 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP č. 1230 ze dne 5.6.2020,
k návrhu směny pozemků v k.ú. Vinohrady, v k.ú. Holešovice a v
k. Vršovice mezi hl.m. Prahou, ČR-Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových ČR-Fakultní nemocnicí Královské
Vinohrady, k návrhu na budoucí zřízení služebnosti a k návrhu na
úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy

radní Chabr

39

Z-8698 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke směnné smlouvě č.
SME/35/05/008720/2020 ze dne 10.3.2020

radní Chabr

40

Z-8263 k návrhu směny pozemku parc.č. 59 v k.ú. Podolí ve vlastnictví
radní Chabr
České republiky, právo hospodaření s majetkem státu má Ústav
pro péči o matku a dítě, za pozemek parc.č. 2025/2 v k.ú. Podolí ve
vlastnictví hl.m. Prahy a výpůjčky pozemku parc.č. 2025/1 v k.ú.
Podolí Ústavu pro péči o matku a dítě

41

Z-7865 k návrhu směny pozemku parc.č. 4423/51 a částí pozemku parc.č. radní Chabr
4423/58 v k.ú. Modřany ve vlastnictví fyzické osoby za část
pozemku parc.č. 873/162 v k.ú. Kamýk, část pozemku parc.č.
2051/1, část pozemku parc.č. 2051/2, část pozemku parc.č. 2370/4,
pozemek parc.č. 4254/15 a část pozemku parc.č. 4400/65 v k.ú.
Modřany ve vlastnictví hl.m. Prahy

3

42

Z-8656 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1378/37 k.ú. Řepy do
vlastnictví hlavního města Prahy

43

Z-6901 k návrhu na úplatný převod částí pozemku parc.č. 891/1 v k.ú. Krč radní Chabr

44

Z-8662 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 341/17 o výměře 197 radní Chabr
m2 k.ú. Braník

45

Z-8598 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 2359/7 o výměře 107 radní Chabr
m2 a parc. č. 3047/12 o výměře 32 m2 k.ú. Braník

46

Z-8516 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 898/2 o výměře 4 m2 radní Chabr
v k.ú. Michle

47

Z-8495 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2647/8 o výměře 32 radní Chabr
m2 a úplatný převod pozemku parc. č. 2647/9 o výměře 13 m2 vše
v k.ú. Michle

48

Z-8526 k návrhu na úplatný převod částí pozemku parc.č. 500/23 v k.ú.
Střížkov

49

Z-8618 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3228/10 o výměře 37 radní Chabr
m2 v k.ú. Michle

50

Z-8746 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 4864 v k. ú. Smíchov radní Chabr

51

Z-8497 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1823 o výměře 111
m2 v k.ú. Strašnice společně s mimosoudním vyrovnáním

radní Chabr

52

Z-6938 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 902/1 o výměře 237
m2 v k.ú. Michle

radní Chabr

53

Z-8643 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č.973/19 o výměře
radní Chabr
1566 m2 v k.ú. Liboc 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

54

Z-8679 k návrhu na bezúplatné nabytí ideálního podílu 1/4 pozemku parc.
č. 2375/5 o výměře 156 m2 v k.ú. Lipence, obec Praha, s
omezujícími podmínkami na dobu 10 let, 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

55

Z-8691 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parcelní číslo 3170/1 v
k.ú. Michle

radní Chabr

56

Z-8720 k návrhu na bezúplatné nabytí 5 ks sloupů veřejného osvětlení
radní Chabr
včetně kabelového vedení v k. ú. Koloděje z vlastnictví společnosti
Rebustav investiční s. r. o. do vlastnictví hl. m. Prahy

4

radní Chabr

radní Chabr

57

Z-8745 k návrhu na bezúplatné nabytí 7 ks sloupů veřejného osvětlení, 2
ks přeložených sloupů veřejného osvětlení a kabelového vedení v
k. ú. Suchdol z vlastnictví společnosti EKOSPOL a.s. do
vlastnictví hl. m. Prahy

58

Z-8633 k návrhu na bezúplatné nabytí chodníků v ulicích Janského a
radní Chabr
Klausova, chodníkového přejezdu, 6 ks parkovacích stání v
komunikaci Janského, 14 ks parkovacích stání v komunikaci
Klausova, dopravního značení, komunikační zeleně a 1 ks uliční
vpusti a pozemků parc. č. 2342/58, 2339/306, 2339/312, 2339/313,
2339/311, 2339/309 a 2339/314 v k.ú. Stodůlky, obec Praha z
vlastnictví CENTRAL GROUP 15. investiční a.s. do vlastnictví hl.
m. Prahy

59

Z-8771 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná radní Chabr
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

radní Chabr

Svěření:
Praha 6 (pozemky v k.ú. Bubeneč, Ruzyně, Střešovice a
Veleslavín)
Praha 15 a Praha 16 (pozemky v k.ú. Hostivař a pozemky v k.ú.
Radotín)
Praha - Lipence (vodohospodářská stavba v k.ú. Lipence)
Praha - Křeslice a Praha - Dubeč (pozemky v k.ú. Křeslice a
pozemek v k.ú. Dubeč)
Odejmutí:
Praha 5 (pozemky v k.ú. Motol)
Praha 6 (pozemky v k.ú. Bubeneč, Ruzyně, Střešovice a
Veleslavín)
Praha - Přední Kopanina (veřejné osvětlení v k.ú. Přední
Kopanina)
Praha 12 (nemovitosti v k.ú. Kamýk a nemovitosti v k.ú.
Modřany)
Praha 4 (nemovitosti areálu Dominikánského dvora v k.ú. Braník)
Praha 12 (pozemky v k.ú. Modřany)
60

Z-8629 k poskytnutí účelových neinvestičních dotací městským částem hl.
m. Prahy na podporu aktivit v oblasti řešení bezdomovectví na
lokální úrovni a úpravu rozpočtu v roce 2020

radní Johnová

61

Z-8634 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové
účelové individuální dotace a úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce
2020

radní Johnová

62

Z-8636 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové
účelové individuální dotace a úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce
2020

radní Johnová

63

Z-8646 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové
účelové individuální dotace a úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce
2020

radní Johnová

5

64

Z-8686 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná radní Johnová
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut
hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, změny příloh
2, 3, a 4 vyhlášky v oblasti právních předpisů týkajících se sociální
oblasti

65

Z-8858 k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace hlavního
města Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové

radní Johnová

66

Z-8876 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 20/71 ze dne 15. 10.
2020 k návrhu na zajištění a financování lékařské pohotovostní
služby hlavním městem Prahou v roce 2021

radní Johnová

67

Z-7720 k návrhu na částečné prominutí odvodu za porušení rozpočtové
kázně příjemce dotace Tělocvičná jednota Sokol Vinoř

radní Šimral

68

Z-8726 k návrhu na udělení dotací prostřednictvím projektu
Specializované vouchery spolufinancovaného v rámci Operačního
programu Praha - pól růstu - výzva č. 2

radní Šimral

69

Z-8762 k návrhu na udělení dotací prostřednictvím projektu
Specializované vouchery spolufinancovaného v rámci Operačního
programu Praha - pól růstu ČR, výzva č. 2

radní Šimral

70

Z-8773 k návrhu na udělení dotací prostřednictvím projektu
Specializované vouchery spolufinancovaného v rámci Operačního
programu Praha - pól růstu ČR, výzva č. 2

radní Šimral

71

Z-8798 k návrhu na udělení dotací prostřednictvím projektu Pražský
voucher na inovační projekty spolufinancovaného v rámci
Operačního programu Praha-pól růstu ČR, výzva č. 4

radní Šimral

72

Z-8765 k návrhu na udělení dotací prostřednictvím projektu Pražský
voucher na inovační projekty spolufinancovaného v rámci
Operačního programu Praha - pól růstu, výzva č. 4

radní Šimral

73

Z-8892 Podpora budování nových a obnovy stávajících kapacit základních zastupitel Portlík
a mateřských škol

74

Z-8755 k návrhu na prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové
kázně příjemce dotace Společnost Libri prohibiti

radní Třeštíková

75

Z-8764 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č.
DOT/80/02/001121/2020 - prodloužení doby provedení závěrečné
kontroly prací

radní Třeštíková

76

Z-8759 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti
kultury v roce 2020

radní Třeštíková

77

Z-8712 k návrhu na uzavření dodatků k uzavřeným veřejnoprávním
radní Třeštíková
smlouvám o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu na rok
2020 z důvodu minimalizace následků krizové situace související s
pandemií COVID-19 v oblasti kultury a umění

78

Z-8800 k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy
na rok 2020 městské části Praha 3 a úpravu rozpočtu kap. 06

6

radní Třeštíková

79

Z-8815 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.20/93 ze dne
15.10.2020 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové
organizace Muzeum hlavního města Prahy

radní Třeštíková

80

Z-8884 k návrhu na poskytnutí účelové individuální neinvestiční dotace
městské části Praha 15 na realizaci projektu "Svět v Hostivaři Multikulturní sousedský festival" a úpravu rozpočtu kap. 06

zastupitel Bílek

81

Z-8810 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci
projektu "MHMP - sociální bydlení", financovaného z Operačního
programu Zaměstnanost, městské části Praha 10

radní Zábranský

82

Z-8816 k návrhu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací v rámci
projektu "MHMP - sociální bydlení", financovaného z Operačního
programu Zaměstnanost, městským částem Praha 12 a Praha 22

radní Zábranský

83

Z-8794 k návrhu na změnu charakteru dotace poskytnuté Městské části
Praha 10 a k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy

radní Zábranský

84

Z-8715 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci Městské části
Praha 11 a k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy

radní Zábranský

85

Z-8894 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP

předsedové výborů
ZHMP

K

INFORMACI
Z-8851 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích
v Praze
Z-8808 informace o stavu implementace Operačního programu Praha - pól
růstu ČR

náměstek primátora
Scheinherr
primátor
hl.m. Prahy

3

Z-8812 k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního
města Prahy

primátor
hl.m. Prahy

4

Z-8799 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o radní Šimral
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT
Z-8832 k Informativní zprávě o plnění úkolů vyplývajících z usnesení
primátor
Zastupitelstva hl.m. Prahy
hl.m. Prahy

1
2

5

6

Informace k vyjednávání o možnostech čerpání evropských
Z-8870 finančních prostředků v období 2021+ pro HMP

7

primátor
hl.m. Prahy

