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U P R A V E N Ý 
N Á V R H    P R O G R A M U   J E D N Á N Í 

 
38. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 16. 6. 2022 od 8,30 hod. 
(v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 17. 6. 2022 od 8,30 hod) 

 
  

  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-10415 ke vstupu hl. m. Prahy do spolku Otevřená města z.s. a k úpravě 
rozpočtu vlastního HMP na rok 2022 
 
* Tisk bude projednán v pevném čase 14.00 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

R-44595 
6.6.22 

  * Z-10584 k návrhu na realizaci opatření pro pražské domácnosti ohrožené 
inflací 
 
* Tisk bude projednán v pevném čase 17.00 
 

zastupitel Čižinský 
zastupitelka Čapková 
zastupitelka Gellová 
zastupitelka Horáková 
zastupitelka Johnová 
zastupitel Nacher 
zastupitel Portlík 
zastupitel Pospíšil 
zastupitel Vondra 
zastupitel Zelenka 

 

1  Z-10381 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů 
odborů MHMP z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v 
roce 2022 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

U-1292 
30.5.22 

2  Z-10466 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2022 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

R-44156 
6.6.22 

3  Z-10544 k záměru na realizaci navazujícího jednacího řízení bez 
uveřejnění k mezinárodní architektonické soutěži "Vltavská 
filharmonie / Vltava Philharmonic Hall" 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-44439 
13.6.22 

4  Z-7453 k návrhu na pořízení změny ÚP - 161/2018 (fáze "podnět", vlna 
18) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

U-714 
23.4.19 

5  Z-8239 k návrhu na pořízení změny ÚP - 473/2019 (fáze "podnět", vlna 
26) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

U-628 
6.4.20 

6  Z-8237 k návrhu na pořízení změny ÚP - 317/2019 (fáze "podnět", vlna 
26) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

U-628 
6.4.20 

7  Z-8236 k návrhu na pořízení změny ÚP - 230/2019 (fáze "podnět", vlna 
26) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

U-628 
6.4.20 
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8  Z-8511 k návrhu na pořízení změny ÚP - 169/2017 (fáze "podnět", vlna 
26) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

U-1119 
8.6.20 

9  Z-8824 k návrhu na pořízení změny ÚP - 163/2019 (fáze "podnět", vlna 
30) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

U-1707 
24.8.20 

10  Z-9571 k návrhu na pořízení změny ÚP - 579/2019 (fáze "podnět", vlna 
37) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

U-1332 
7.6.21 

11  Z-7310 k návrhu na pořízení změny ÚP - 18/2018 (fáze "podnět", vlna 
18) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

U-1798 
2.8.21 

12  Z-9039 k návrhu na pořízení změny ÚP - 43/2019 (fáze "podnět", vlna 
25) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

U-1799 
2.8.21 

13  Z-8855 k návrhu na pořízení změny ÚP - 349/2019 (fáze "podnět", vlna 
30) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

U-1800 
2.8.21 

14  Z-7674 k návrhu zadání změn ÚP - 3. skupina (fáze „zadání“, vlna 15) 
 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

U-2116 
7.10.19 

15  Z-7946 k návrhu zadání změny ÚP - U 1331 (fáze "zadání", vlna 04 
úprav) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

U-2634 
2.12.19 

16  Z-7947 k návrhu zadání změny ÚP - U 1332 (fáze "zadání", vlna 04 
úprav) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

U-2634 
2.12.19 

17  Z-10445 k návrhům na pořízení změn ÚP (fáze „podnět“, vlna 41) 
 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-44373 
6.6.22 

18  Z-10332 k návrhu změny ÚP a jejímu vydání - Z 2797 (fáze „návrh“ + 
„OOP“, vlna CVZ IV) a k návrhu smlouvy o spolupráci k dané 
změně dle Metodiky spoluúčasti investorů na rozvoji území hl. 
m. Prahy 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-44020 
13.6.22 

19  Z-10446 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3239 (fáze "návrh" + 
"OOP", vlna 15) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-44374 
6.6.22 

20  Z-10455 k návrhům změn ÚP a jejich vydání - 1. skupina (fáze "návrh" + 
"OOP", vlna 29) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-44400 
6.6.22 

21  Z-10458 k návrhu změny ÚP - Z 3357 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 19) 
 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-44411 
6.6.22 

22  Z-10461 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3365 (fáze "návrh" + 
"OOP", vlna 19) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-44417 
6.6.22 

23  Z-10484 k návrhu na přerušení pořizování změny ÚP – Z 3199 (fáze 
"návrh", vlna 14) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-44420 
6.6.22 

24  Z-10463 k návrhům změn ÚP - Z 2900, Z 2931 a Z 2960 (fáze "návrh" + 
"OOP", vlna CVZ V) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-44421 
6.6.22 

25  Z-10470 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3502 (fáze "návrh" + 
"OOP", vlna 26) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-44440 
6.6.22 

26  Z-10482 k návrhům změn ÚP a jejich vydání - Z 3037 a Z 3080 (fáze 
"návrh" + "OOP", vlna 10) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-44458 
6.6.22 
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27  Z-10486 k návrhu změny ÚP – Z 3112  (fáze "návrh" + "OOP", vlna 10) 
 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-44465 
6.6.22 

28  Z-10424 k návrhu peněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti 
Pražské služby, a.s. a k návrhu úpravy rozpočtu vlastního HMP 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-44274 
6.6.22 

29  Z-10351 k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 
a poskytnutí účelových dotací městským částem Praha - Ďáblice 
a Praha – Březiněves 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

U-1206 
23.5.22 

30  Z-10492 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace pro MČ Praha - 
Kunratice z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2022 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-44487 
6.6.22 

31  Z-10410 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2022 
a poskytnutí účelové investiční dotace Městské části Praha – 
Libuš 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-44229 
6.6.22 

32  Z-10476 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2022 
a k návrhu na poskytnutí investičních účelových dotací pro 
městské části Praha-Klánovice a Libuš 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-44451 
6.6.22 

33  Z-10401 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 2022 z kap. 07 – BEZPEČNOST 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-44028 
6.6.22 

34  Z-10409 k návrhu na změnu charakteru finančních prostředků 
ponechaných MČ Praha 4 k čerpání v roce 2022 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-44231 
6.6.22 

35  Z-10390 k záměru odboru ochrany prostředí MHMP na realizaci veřejné 
zakázky s názvem "Realizace obnovy parku na Vítkově I. etapa“ 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

U-1271 
30.5.22 

36  Z-10223 k návrhu na úplatné nabytí pozemků nebo částí pozemků v k.ú. 
Kolovraty a v k.ú. Lipany 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

U-1295 
30.5.22 

37  Z-10367 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnických podílů na části 
pozemku č. parc. 1481/2 v kat ú. Běchovice, dle geometrického 
plánu č. 1270-115/2021 ze dne 25. 1. 2022 oddělené a nově 
označené jako pozemek č. parc. 1481/7 v kat. ú. Běchovice, do 
vlastnictví hl. m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-43381 
6.6.22 

38  Z-10549 ke Zprávě o prvním roce naplňování Klimatického plánu hl. m. 
Prahy do roku 2030 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-44611 
6.6.22 

39  Z-10315 ke schválení dohody o narovnání s insolvenčním správcem 
společnosti ČKD PRAHA DIZ, a.s. k souboru staveb tunelového 
komplexu Blanka 
stažen dne 26.5.22 

náměstek primátora  
Scheinherr 

U-1039 
9.5.22 

40  Z-10467 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na 
dofinancování roku 2021 pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciovou společnost, ztrát dopravců PID v souvislosti s pandemií 
COVID-19 v roce 2022 a dílčí dofinancování roku 2022 
(vícenáklady za 1. čtvrtletí) 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

R-44432 
6.6.22 

41  Z-10524 k poskytnutí účelových investičních dotací městským částem 
Praha-Koloděje, Praha-Nedvězí a Praha-Klánovice na realizaci 
dopravní infrastruktury a pořízení studií a úpravu rozpočtu vl. hl. 
m. Prahy v kap.03 v roce 2022 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

R-44568 
13.6.22 
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42  Z-10376 k  záměru odboru ODO MHMP na realizaci veřejných zakázek 
„Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v 
přepravě cestujících v rámci PID - oblast A1 - Kladensko“, 
„Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v 
přepravě cestujících v rámci PID - oblast A2 - Hostivicko“, 
„Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v 
přepravě cestujících v rámci PID - oblast A3 - Rakovnicko“; 
„Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v 
přepravě cestujících v rámci PID - oblast A4 - Mníšecko“, 
„Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v 
přepravě cestujících v rámci PID - oblast A5 - 
Mnichovohradištsko“, „Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o 
veřejných službách v přepravě cestujících v rámci PID - oblast 
A6 - Líbeznicko“, „Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o 
veřejných službách v přepravě cestujících v rámci PID - oblast 
B1 - Stochovsko“ „Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o 
veřejných službách v přepravě cestujících v rámci PID - oblast 
B2 - Štěchovicko“, „Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o 
veřejných službách v přepravě cestujících v rámci PID - oblast 
B3 - Jílovsko“; „Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o 
veřejných službách v přepravě cestujících v rámci PID - oblast 
B4 - Voticko“, „Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o 
veřejných službách v přepravě cestujících v rámci PID - oblast 
B5 - Brandýsko“ 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

R-44130 
6.6.22 

43  Z-10518 k záměru odboru dopravy MHMP na realizaci veřejné zakázky 
"Mobilní systém liniového řízení a provozních dopravních 
informací" 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

R-44562 
6.6.22 

44  Z-10400 k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné 
zakázky "Stavba č. 43498 Parkovací dům Dědina; stavební 
práce" a návrhu na úpravu celkových investičních nákladů 
odboru INV MHMP v kap. 03 – Doprava 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

R-44201 
13.6.22 

45  Z-10493 k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci pro zajištění 
pozemků pro stavbu č. 44544:Terminál Smíchovské nádraží 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

R-44347 
6.6.22 

46  Z-10443 ke schválení Smlouvy o spolupráci na stavbu č.42821 Dvorecký 
most 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

R-44279 
13.6.22 

47  Z-10440 ke zprávě o průběhu implementace Plánu udržitelné mobility 
Prahy a okolí 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 
 

R-44024 
6.6.22 

48  Z-10416 k návrhu na úplatné nabytí nemovitých věcí v k. ú. Malešice 
vlastníka ISO Praha spol. s r. o., IČO: 60199962, do vlastnictví 
hl. m. Prahy v souvislosti se stavbou městského okruhu č. 0094 
MO Balabenka – Štěrboholská radiála 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 
 

R-43925 
6.6.22 

49  Z-9942 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 106/4, parc. č. 
108/4, parc. č. 108/5 a parc. č. 109/6 v k.ú. Hlubočepy do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 
 

R-42675 
6.6.22 

50  Z-10369 k návrhu na uzavření kupních smluv k úplatnému nabytí 
pozemků v k.ú. Koloděje do vlastnictví hl. m. Prahy a související 
úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy pro rok 2022 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 
 

R-42117 
13.6.22 

51  Z-10297 k návrhu na uzavření  kupních smluv k pozemkům v k.ú. 
Stodůlky do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 
 

R-43907 
13.6.22 
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52  Z-10496 k závěrečnému účtu a zprávě o výsledcích přezkoumání 
hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO 
za rok 2021 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 
 

R-44504 
6.6.22 

53  Z-10495 k návrhu na schválení nového znění Stanov Dobrovolného 
svazku obcí České dědictví UNESCO 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 
 

R-44502 
6.6.22 

54  Z-10335 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování 
výsledků hospodaření hlavního města Prahy za rok 2021 - 
závěrečný účet 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

U-1278 
30.5.22 

55  Z-10454 k návrhu rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2022 a 
střednědobého výhledu rozpočtu hlavního města Prahy do roku 
2027 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

U-1312 
30.5.22 

56  Z-10392 k Účetní závěrce hl. m. Prahy 
 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-44181 
6.6.22 

57  Z-10488 k záměru na přijetí úvěrového rámce od Evropské investiční 
banky ve výši 22,763 mld. Kč, určeného na spolufinancování 
výstavby projektu I. provozního úseku trasy metra D - projekt 
EIB - "PRAGUE METRO LINE D1 PHASE I - GREEN LOAN 
(2021-0597)" 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-44216 
6.6.22 

58  Z-10542 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků městským částem 
hl. m. Prahy jako doplatku na jejich podílu na finančních 
prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her od 
1.12.2021 do 31.12.2021 a k návrhu na poskytnutí účelových 
dotací městským částem hl. m. Prahy obdržených jako výnos 
daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období od 
1.1.2022 do 31.5.2022 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-44619 
6.6.22 

59  Z-10473 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy v souvislosti s 
dodatečným přiznáním k dani z příjmů právnických osob hl. m. 
Prahy za rok 2019 a k vratkám podílů na dodatečné daňové 
povinnosti hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-44443 
6.6.22 

60  Z-10477 k návrhu na rozpočtová opatření související s daní z příjmů 
právnických osob za zdaňovací období roku 2021 a k vratkám 
podílů na daňové povinnosti městským částem hl.m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-44450 
6.6.22 

61  Z-10489 k návrhu na poskytnutí investiční dotace a návratné finanční 
výpomoci MČ Praha - Zbraslav z rozpočtu hlavního města Prahy 
v roce 2022 a k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 
2022 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-44406 
13.6.22 

62  Z-10508 k návrhu na poskytnutí účelové dotace MČ Praha 12 na vrub 
kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z 
rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2022 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-44534 
6.6.22 

63  Z-10555 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 7 na 
vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů 
EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2022 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-44660 
13.6.22 

64  Z-10427 k návrhu na poskytnutí ručení společnosti Pražská plynárenská 
Holding a.s. 
 

radní Chabr 
náměstek primátora 
Vyhnánek 
 

R-44277 
6.6.22 
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65  Z-10490 k fúzi společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. do 
společnosti Pražská plynárenská, a.s. 
 

radní Chabr R-44460 
6.6.22 

66  Z-10527 k vložení souboru teplárenského majetku ve vlastnictví HMP do 
společnosti Teplo pro Prahu, a.s. a vytvoření společného podniku 
(tzv. joint venture) Teplo pro Prahu, a.s. 
 

radní Chabr R-44426 
13.6.22 

67  Z-10513 k Inventarizační zprávě o inventarizaci majetku a závazků hl.m. 
Prahy za rok 2021 
 

radní Chabr R-44447 
6.6.22 

68  Z-10008 k návrhu na úpravu smluvních vztahů mezi hl. m. Prahou a spol. 
AKROTERION s.r.o. 
stažen dne 24.2.22 

radní Chabr U-224 
14.2.22 

69  Z-10432 k návrhu na uznání vlastnického práva k pozemku parc.č. 
2510/12 v k.ú. Radotín 
 

radní Chabr U-1313 
30.5.22 

70  Z-10568 k návrhu na možný způsob řešení majetkoprávních vztahů 
 

radní Chabr R-44702 
13.6.22 
 

71  Z-10006 k návrhu na uzavření dohod o uznání dluhu a splátkovém 
kalendáři se lhůtou splatnosti na 36 měsíců s nájemci nebytových 
prostor ve vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr R-43797 
13.6.22 
 

72  Z-10322 k návrhu směny pozemků v k.ú. Troja mezi fyz. osobou a hl.m. 
Prahou 
 

radní Chabr U-1231 
23.5.22 

73  Z-10224 k návrhu na směnu pozemků v k.ú. Malešice, k.ú. Chodov, k.ú. 
Lhotka a k.ú. Krč ve vlastnictví právnické osoby za pozemky v 
k.ú. Malešice ve vlastnictví hl.m. Prahy, úpravu rozpočtu hl.m. 
Prahy na r. 2022 
 

radní Chabr R-43643 
6.6.22 

74  Z-9779 k návrhu na směnu pozemků v k.ú. Štěrboholy mezi hlavním 
městem Prahou a společností NOBUR s.r.o. 
 

radní Chabr R-42041 
6.6.22 

75  Z-10247 k návrhu na směnu pozemků v k.ú. Háje, Hostivař a Dejvice 
mezi hlavním městem Prahou a fyzickou osobou 
 

radní Chabr R-43721 
6.6.22 

76  Z-10328 k návrhu směny pozemků parc.č. 3550/1, 3550/2, 3565/1, 
3565/2, 3573, 3578, 3587/1, 3616/3, 3617/1 a 3617/3 v k.ú. 
Břevnov, obec Praha, ve vlastnictví hl.m. Prahy, za pozemky 
parc.č. 3022/13, 3498, 3542/3, 3544/1, 3544/4 a 3566/3 v k.ú. 
Břevnov, obec Praha, ve vlastnictví Univerzity Karlovy, IČO: 
00216208, zřízení služebností a postoupení části smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
 

radní Chabr R-43984 
6.6.22 

77  Z-10354 k návrhu na směnu pozemků v k.ú. Dolní Měcholupy a Říčany u 
Prahy 
 

radní Chabr R-44092 
6.6.22 

78  Z-10541 k návrhu na směnu pozemků v k.ú. Kyje ve spoluvlastnictví 
fyzických osob za část pozemku v k.ú. Vysočany ve vlastnictví 
hl.m. Prahy 
 

radní Chabr R-44593 
13.6.22 
 

79  Z-10127 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemků parc. č. 
2612/277 o výměře 313 m2, parc. č. 2612/290 o výměře 13 m2 a 
parc č. 3033/4 o výměře 20 m2 vše v k.ú. Braník 
 

radní Chabr U-1232 
23.5.22 

80  Z-10225 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc. č. 339/9 
o výměře  95 m2 v k. ú. Braník 
 

radní Chabr U-1233 
23.5.22 
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81  Z-10308 k návrhu o úplatný převod části pozemku parc. č. 782/26 v k. ú. 
Hloubětín, oddělena a nově označena část tohoto pozemku jako 
pozemek parc.č. 782/70 o výměře 4 m2 v k. ú. Hloubětín 
 

radní Chabr U-1235 
23.5.22 

82  Z-10313 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2226/3 o výměře 
14 m2 v k.ú. Vršovice 
 

radní Chabr U-1236 
23.5.22 

83  Z-10333 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 1020/4, k.ú. Košíře 
 

radní Chabr U-1237 
23.5.22 

84  Z-10349 k návrhu úplatného převodu pozemků parc. č. 4471/17 o výměře 
35 m2 a parc. č. 4471/18 o výměře 40 m2 v k.ú. Strašnice 
 

radní Chabr  U-1238 
23.5.22 

85  Z-10374 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 1975/67, k.ú. 
Košíře Bytovému družstvu Slavická 1153, IČO: 021 45 014 
 

radní Chabr U-1239 
23.5.22 

86  Z-10186 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.25/36 ze dne 
18.3.2021 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku 
parc. č. 1227/35 o výměře 2 m2 k.ú. Libeň 
 

radní Chabr U-1314 
30.5.22 

87  Z-10227 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 221/39, parc. č. 
221/40 a parc. č. 221/41 v k.ú. Černý Most z vlastnictví hl.m. 
Prahy do podílového spoluvlastnictví všech vlastníků bytů a 
podílových spoluvlastníků společných částí budov č.p. 1047, 
1048, 1049, 1050, 1051, 1052  a 1053 vše v k.ú. Černý Most, 
kteří jsou zapsáni na LV č. 3647 vedeném Katastrálním úřadem 
pro hl. m. Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha pro k.ú. Černý 
Most, obec Praha 
 

radní Chabr U-1315 
30.5.22 

88  Z-10377 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 2513/215, k.ú. 
Dejvice 
 

radní Chabr U-1316 
30.5.22 

89  Z-10397 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 2513/220, 
2513/222, 2513/223, 2513/224, 2513/225, 2513/226 a 2513/228, 
k.ú. Dejvice 
 

radní Chabr U-1317 
30.5.22 

90  Z-9953 k návrhu na úplatný převod dvou částí pozemku parc.č. 2086/1, 
k.ú. Dejvice 
 

radní Chabr R-42761 
6.6.22 

91  Z-9994 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc. č. 1701 
k. ú. Nové Město z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví Pražské 
energetiky, a.s. 
 

radní Chabr R-42889 
6.6.22 

92  Z-10307 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 285 k.ú. 
Střešovice o výměře 166 m2 
 

radní Chabr R-43933 
6.6.22 

93  Z-10342 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2591/30 o výměře 
528 m2 k.ú. Kobylisy 
 

radní Chabr R-44053 
6.6.22 

94  Z-10487 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 2741/28 včetně 
objektu bez č.p. v k.ú. Hostivař 
 

radní Chabr R-44471 
6.6.22 

95  Z-10469 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Lhotka z vlastnictví 
ČR-České pošty s.p. do vlastnictví hl.m. Prahy a uzavření 
nájemní smlouvy mezi hl.m. Prahou a ČR-Českou poštou s.p. a 
na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 08 na rok 2022 
 

radní Chabr R-44412 
6.6.22 

96  Z-9290 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 639/10 a 642 v k.ú. 
Běchovice do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr R-40064 
6.6.22 
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97  Z-10498 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc.č. 614/8 v k.ú. 
Košíře z vlastnictví společnosti Na Stárce, s.r.o. do vlastnictví 
hl.m. Prahy 
 

radní Chabr R-44478 
6.6.22 

98  Z-10373 k návrhu na úplatné nabytí ideálních podílů pozemků v k.ú. 
Jinonice - Lokalita Vidoule - Stolová hora do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Chabr R-43954 
6.6.22 

99  Z-10329 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.16/29 ze dne 
24.4.2008 k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemků v 
k.ú. Hrdlořezy a k. ú. Vokovice z vlastnictví České republiky do 
vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr U-1244 
23.5.22 

100  Z-10389 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 19/6, 81/11, 
752/2, 764/1 a 764/5, vše v k.ú. Zličín, obec Praha 
 

radní Chabr U-1319 
30.5.22 

101  Z-10149 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků  parc.č. 920/65, 2051/3, 
2051/4, 2051/5 a 2053/9 v k.ú. Košíře, obec Praha, dále a 
pozemků parc. č. 4849/4,  5084/1, 5084/3, 5084/4, 5084/5 a 
5084/6 vše v k.ú. Smíchov, obec Praha a spoluvlastnického 
podílu o velikosti id. 1/2  na pozemku parc. č. 4983/2  v k. ú.  
Smíchov, obec Praha z vlastnictví ČR -  právo hospodaření s 
majetkem státu Bytový podnik v Praze 5, státní podnik „v 
likvidaci“, do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr R-43386 
6.6.22 

102  Z-10530 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 1261/4, parc.č. 
1807/27, parc.č. 1807/51 a parc.č. 1807/52, vše v k.ú. Ruzyně, s 
omezujícími podmínkami na dobu 20 let z vlastnictví České 
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hl.m. 
Prahy 
 

radní Chabr R-44585 
13.6.22 
 

103  Z-9770 k návrhu na bezúplatné nabytí schodiště ve svahu a nově 
vzniklých pozemků parc. č. 43/6 a parc. č. 50/4 vše v k. ú. 
Radlice, obec Praha, z vlastnictví společnosti Radlice Rozvojová, 
a.s. a společnosti Československá obchodní banka, a.s. do 
vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr U-1242 
23.5.22 

104  Z-10252 k návrhu na bezúplatné nabytí vodního díla "Prvky pro osazení 
mobilního protipovodňového hrazení" z vlastnictví společnosti 
Belárie Real Estate, s.r.o., do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr U-1243 
23.5.22 

105  Z-10388 k návrhu na bezúplatné nabytí chodníku vč. liniových žlabů, 
schodiště vč. opěrné stěny a rampy, 6 ks stromů v betonových 
květináčích, městské zeleně (travnaté plochy u chodníků), 4 ks 
sloupů veřejného osvětlení, kabelového vedení a pozemku parc. 
č. 1342/818 v k. ú. Jinonice, obec Praha, vše v k. ú. Jinonice z 
vlastnictví společnosti Skanska Reality a.s. do vlastnictví hl. m. 
Prahy 
 

radní Chabr U-1318 
30.5.22 
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106  Z-10525 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: 
Praha 2 a Praha 3 (pozemek v k.ú. Nové Město, pozemky v k.ú. 
Vinohrady a pozemky v k.ú. Žižkov) 
Praha 11 (pozemky v k.ú. Háje a pozemek v k.ú. Chodov) 
Praha 8 a Praha - Nebušice (pozemky, opěrné zdi, terénní a 
sadové úpravy v k.ú. Libeň, pozemky v k.ú. Nebušice) 
 
Odejmutí: 
Praha 3 (stavby veřejného osvětlení v k.ú. Žižkov) 
 

radní Chabr U-1320 
U-1321 
30.5.22 
R-43362 
6.6.22 
 
 
U-1322 
30.5.22 
 

107  Z-10558 k oznámení záměru městské části Praha - Březiněves na prodej 
věcí z vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených do správy 
městské části Praha - Březiněves, pozemky v k.ú. Březiněves, 
předloženého 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 Chabr R-44088 
6.6.22 
 

108  Z-10435 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 svěřené věci z vlastnictví hlavního města Prahy 
městské části Praha 13 (pozemek v k.ú.Stodůlky) a k návrhu 
změny zřizovací listiny příspěvkové organizace hlavního města 
Prahy Základní škola Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 
 

radní Chabr R-43893 
6.6.22 
 

109  Z-10348 uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
dotace č. DOT/81/03/001420/2022 ze dne 6. 4. 2022 se 
subjektem Domov Sue Ryder, z. ú., se sídlem Michelská 1/7, 140 
00 Praha 4, IČO: 26204673 a úprava rozpočtu vlastního hlavního 
města Prahy pro rok 2022 v kap. 0581 
 

radní Johnová U-1281 
30.5.22 

110  Z-10430 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí účelové individuální neinvestiční dotace č. 
DOT/81/01/001351/2022 s příjemcem dotace Dům tří přání, z.ú. 
 

radní Johnová R-44285 
6.6.22 

111  Z-10312 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou 
jednorázové účelové individuální dotace organizaci Nadační 
fond Vrba a úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce 2022 
 

radní Johnová R-43946 
6.6.22 

112  Z-10460 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou 
jednorázové účelové individuální dotace organizacím Středisko 
prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s. a 
SANANIM z. ú. a úpravu rozpočtu kap. 0582 a kap. 1016 v roce 
2022 
 

radní Johnová R-44350 
6.6.22 

113  Z-10468 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou 
jednorázové účelové individuální dotace organizaci NADĚJE a 
úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce 2022 
 

radní Johnová R-44434 
6.6.22 

114  Z-10475 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou 
jednorázové účelové individuální dotace organizaci 
PROGRESSIVE, o.p.s. a úpravu rozpočtu kap. 0582 a kap. 1016 
v roce 2022 
 

radní Johnová R-44448 
6.6.22 
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115  Z-10576 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou 
jednorázové individuální dotace a úpravu rozpočtu kap. 0582 v 
roce 2022 
 

radní Johnová R-44698 
13.6.22 
 

116  Z-10471 1. aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na 
území HMP na období 2022 - 2024, Pověření k poskytování 
služby obecného hospodářského zájmu a jeho aktualizace 
 

radní Johnová R-44441 
13.6.22 
 

117  Z-10448 k návrhu na poskytnutí grantů formou dotace hlavního města 
Prahy pro rok 2022 v oblasti sociálních služeb na základě 
"Programu podpory registrovaných sociálních služeb 
poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2022 - 
Doplňková síť - II." 
 

radní Johnová R-44384 
13.6.22 
 

118  Z-10442 k návrhu koncepčního materiálu "Optimální síť adiktologických 
služeb v Praze" 
 

radní Johnová R-44349 
6.6.22 

119  Z-10450 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
hlavního města Prahy Domov Maxov 
 

radní Johnová R-42442 
6.6.22 

120  Z-9619 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl. 
m. Prahy Správa pražských hřbitovů 
 

radní Johnová R-41403 
6.6.22 

121  Z-10532 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl. 
m. Prahy Centrum sociálních služeb Praha 
 

radní Johnová R-44363 
13.6.22 
 

122  Z-10512 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
hlavního města Prahy Domov pro seniory Chodov 
 

radní Johnová R-44320 
13.6.22 
 

123  Z-10522 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2022 
a poskytnutí účelových investičních dotací městským částem hl. 
m. Prahy na rozvoj sportovní infrastruktury 
 

radní Šimral R-44497 
6.6.22 

124  Z-10559 k návrhu na poskytnutí dotací v Programu podpory provozu 
sportovních zařízení v souvislosti se zvýšením cen energií pro 
rok 2022 
 

radní Šimral R-44496 
13.6.22 
 

125  Z-10560 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kap. 04 na 
rok 2022 a poskytnutí účelových neinvestičních dotací městským 
částem hl. m. Prahy v rámci Programu zkvalitnění výuky tělesné 
výchovy na základních školách v hlavním městě Praze pro rok 
2022 II 
 

radní Šimral R-44493 
13.6.22 
 

126  Z-10305 k návrhu na poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace 
Kampusu Hybernská z.ú. pro rok 2022 a na úpravu rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy pro rok 2022 
 

radní Šimral U-1284 
30.5.22 

127  Z-10412 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové 
organizaci zřizované hlavním městem Prahou - Střední odborná 
škola Jarov v roce 2022 
 

radní Šimral R-44235 
6.6.22 

128  Z-10557 k revokaci usnesení Rady HMP č. 929 ze dne 25.4.2022 k návrhu 
Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi hl.m. 
Prahou a partnerem projektu financovaného z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Krajský akční plán III 
Praha (KAP III) 
 

radní Šimral R-44654 
13.6.22 
 



11 
 

129  Z-10408 ke schválení dokumentu Regionální akční plán hl. m. Prahy 
(RAP) 
 

radní Šimral R-44226 
6.6.22 

130  Z-10073 k návrhu Smlouvy o postoupení smlouvy o partnerství s 
finančním příspěvkem uzavřené mezi hl. m. Prahou a Základní 
školou německo-českého porozumění a Gymnáziem Thomase 
Manna, o.p.s. v rámci realizace projektu Implementace 
Krajského akčního plánu 2 - Inovace ve vzdělávání 
 

radní Šimral R-43124 
6.6.22 

131  Z-10356 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11 
 

radní Šimral U-1260 
23.5.22 

132  Z-10359 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední škola elektrotechniky a strojírenství, se sídlem Jesenická 
3067/1, 106 00 Praha 10 
 

radní Šimral U-1332 
30.5.22 

133  Z-10336 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100 
 

radní Šimral U-1333 
30.5.22 

134  Z-10368 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Akademie řemesel Praha - Střední škola technická, se sídlem 
Zelený pruh 1294/52, Krč, 147 08 Praha 4 
 

radní Šimral U-1334 
30.5.22 

135  Z-10259 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, 
Praha 9, Poděbradská 1/179 
 

radní Šimral R-43782 
6.6.22 

136  Z-10375 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1 
 

radní Šimral R-44146 
6.6.22 

137  Z-10436 k návrhu na změnu zřizovacích listin Domů dětí a mládeže, 
příspěvkových organizací hl. m. Prahy, v působnosti odboru 
školství, mládeže a sportu MHMP 
 

radní Šimral R-44302 
6.6.22 

138  Z-10372 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti 
kultury v roce 2022 a k úpravě rozpočtu vlastního města hl. m. 
Prahy kap. 06 a 09 v roce 2022 
 

radní Třeštíková R-44136 
6.6.22 

139  Z-10437 k návrhu na poskytnutí individuální neinvestiční účelové dotace 
v oblasti cestovního ruchu v roce 2022 
 

radní Třeštíková R-44303 
6.6.22 

140  Z-10503 k návrhu na poskytnutí účelových individuálních neinvestičních 
dotací na zajištění humanitární pomoci uprchlíkům z Ukrajiny a 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2022 
 

radní Třeštíková R-44389 
13.6.22 
 

141  Z-10284 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 06 a 
poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 3 v roce 
2022 
 

radní Třeštíková U-1286 
30.5.22 

142  Z-10517 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 06 a 
poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 
Řeporyje v roce 2022 
 

radní Třeštíková R-44528 
13.6.22 
 

143  Z-10545 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a příspěvkové organizace 
Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy v roce 2022 
 

radní Třeštíková 
náměstek primátora 
Vyhnánek 
 

R-44372 
6.6.22 
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144  Z-10395 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 v roce 2022 a na poskytnutí 
daru Nadačnímu fondu Praha ve filmu Prague Film Fund 
 

radní Třeštíková R-43924 
13.6.22 
 

145  Z-10407 k návrhu na schválení Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí jednoleté neinvestiční Programové dotace č. 
DOT/62/05/009629/2022 s příjemcem dotace Památník Šoa 
Praha o.p.s. 
 

radní Třeštíková U-1287 
30.5.22 

146  Z-10516 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Galerie hl. m. Prahy 
 

radní Třeštíková R-44546 
13.6.22 
 

147  Z-10529 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v 
kapitole 816 a k návrhu na poskytnutí účelové dotace Městské 
části Praha – Satalice 
 

radní Zábranský 
 

R-44588 
13.6.22 
 

148  Z-10562 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v 
roce 2022, k návrhu na uzavření dohody o ukončení 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
s městskou částí Praha 10 a k návrhu na poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace v rámci projektu "MHMP - sociální bydlení", 
financovaného z Operačního programu Zaměstnanost, městským 
částem Praha 7 a Praha 17 
 

radní Zábranský 
 

R-44669 
13.6.22 
 

149  Z-10569 k návrhu uzavření Dodatku č. 3 k Veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 
INO/16/06/000383/2019 uzavřené dne 12. 12. 2019 mezi 
hlavním městem Prahou a Městskou částí Praha 11 
 

radní Zábranský 
 

R-44703 
13.6.22 
 

150  Z-10502 k návrhu na uzavření dohody o splátkách dlužného nájemného a 
úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu včetně 
příslušenství se lhůtou splatnosti převyšující 18 měsíců se 
stávajícím uživatelem bytu hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský 
 

R-44512 
13.6.22 
 

151  Z-10534 k uveřejňování informací o odměňování členů Zastupitelstva 
HMP ve formě otevřených dat 
 

radní Zábranský 
 

R-44598 
13.6.22 
 

152   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  Z-10494 o prováděných činnostech v nejbližším období na komunikacích 
v hl. m. Praze s významným dopadem na dopravu 
 

náměstek primátora 
Scheinherr 

 

2  Z-10480 informace o stavu implementace Operačního programu Praha - 
pól růstu ČR 

primátor  
hl.m. Prahy 
 

 

3  Z-10431 k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního 
města Prahy 

primátor  
hl.m. Prahy 
 

 

4  Z-10478 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 
o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT ze zdrojů 
Evropské unie - Next Generation EU a k úpravě rozpočtu 
běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2022 u škol a školských 
zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou a u škol a 
školských zařízení, zřizovaných městskými částmi hlavního 
města Prahy 
 

radní Šimral U-1257 
23.5.22 
R-44260 
R-44479 
R-44484 
6.6.22 

5  Z-10538 ke Zprávě  o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. čtvrtletí 
2022 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-44091 
6.6.22 

6  Z-10540 k návrhu Zásad, Harmonogramu a Metodiky pro sestavování 
rozpočtu (rozpočtového provizoria) hl.m. Prahy na rok 2023, 
střednědobého výhledu rozpočtu hl.m. Prahy do roku 2028 a 
dlouhodobého výhledu 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-44405 
6.6.22 
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