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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 

 
31. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se konalo dne 30.11. 2017 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 5833 k návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2018, finančních 
vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2018, 
rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na 
rok 2018 městským částem hl. m. Prahy a střednědobého výhledu 
rozpočtu vlastního hl. m. Prahy do roku 2023

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-2759 
13.11. 

2 5858 k návrhu na udělení čestného občanství Ing. Marcelu Grünovi primátorka  
hl.m. Prahy 

U-2848 
21.11. 

3 5729 k volbě přísedících Městského soudu v Praze primátorka  
hl.m. Prahy 

U-2617 
31.10. 

4/1 5773 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, ve věci 
poskytování požadované informace o případu hodném zvláštního 
zřetele krajské pobočce Úřadu práce

primátorka  
hl.m. Prahy 

U-2756 
13.11. 

4/2 5741 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví systém 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy 
a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech)

primátorka  
hl.m. Prahy 

U-2927 
28.11. 

5 5747 k návrhu na prodloužení termínu realizace a vyúčtování projektů 
podpořených v rámci grantového řízení na podporu projektů v 
oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy na 
rok 2017 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2852 
21.11. 

6 5709 k návrhu dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění stabilního 
financování regionální železniční osobní dopravy

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2686 
7.11. 

7 5781 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v MČ Praha 5 v roce 
2016 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2757 
13.11. 

8 5787 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kapitole 04 a 
přidělení mimořádné finanční podpory v oblasti sportu na 
odstranění havarijních stavů a rekonstrukce sportovišť

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2856 
21.11. 

9/1 5600 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 2370/75, parc.č. 
2370/76, parc.č. 2477/3 v k.ú. Kunratice a parc.č. 844/12 v k.ú. 
Písnice do vlastnictví hlavního města Prahy (pro výstavbu trasy 
metra I.D)

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2687 
7.11. 

9/2 5715 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 906/3, parc.č. 907/14 a 
parc.č. 907/15 v k.ú. Písnice do vlastnictví hlavního města Praha 
(pro výstavbu trasy metra I.D)

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2758 
13.11. 
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9/3 5738 k návrhu na úplatné nabytí id. 1/3 pozemků parc.č. 659/2, parc.č. 

837/26, parc.č. 842/1,  parc.č. 880/5, parc.č. 1015/13 a části 
pozemku parc.č. 878/14 v k.ú. Písnice, do vlastnictví hlavního 
města Prahy (pro výstavbu trasy metra  I.D)

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2853 
21.11. 

10/1 5140 k návrhu na uzavření darovací smlouvy na bezúplatný převod 
stavby účelové komunikace (dočasné stavby), která obsahuje 
napojení účelové komunikace 153/4 Lochkov - Radotín - Pražský 
okruh 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2776 
13.11. 

10/2 5864 k návrhu na přidělení mimořádné finanční podpory v oblasti sportu 
při pořádání sportovní akce Young Guns GBA Invitational

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2929 
28.11. 

10/3 5897 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP - RFD 
SK v kapitole 03 - Doprava

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2942 
28.11. 

11 5726 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2017 a 
poskytnutí účelových dotací MČ Praha 14, MČ Praha - Běchovice, 
MČ Praha - Koloděje, MČ Praha - Řeporyje a MČ Praha - Zličín

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-2883 
21.11. 

12 5786 k návrhu na změnu účelu a charakteru neinvestiční dotace 
poskytnuté MČ Praha 14 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016 a 
ponechané k využití v roce 2017

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-2651 
31.10. 

13/1 5798 k návrhu na změnu charakteru části účelové investiční dotace 
poskytnuté MČ Praha - Dolní Měcholupy z rozpočtu hl. m. Prahy 
v roce 2017 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-2707 
7.11. 

13/2 5811 k návrhu na změnu charakteru části účelové investiční dotace 
poskytnuté MČ Praha 11 na Rekonstrukci objektu Schulhoffova 
844/2 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-2781 
13.11. 

13/3 5832 k návrhu na změnu účelu a charakteru části investiční dotace 
poskytnuté MČ Praha - Dubeč z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016 
a ponechané k využití v roce 2017

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-2652 
31.10. 

13/4 5839 k návrhu na změnu charakteru části účelové investiční dotace 
poskytnuté MČ Praha - Koloděje z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 
2017 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-2783 
13.11. 

13/5 5855 k návrhu na změnu charakteru části účelové investiční dotace 
poskytnuté MČ Praha 17 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2017 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-2885 
21.11. 

14/1 5792 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční a investiční dotace 
městské části Praha - Újezd na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města 
Prahy 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-2706 
7.11. 

14/2 5870 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - 
Suchdol na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-2886 
21.11. 

14/3 5829 k návrhu na poskytnutí účelových dotací městským částem hl.m. 
Prahy obdržených jako odvod 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, do 30.9.2017

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-2931 
28.11. 

15 5808 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - 
Koloděje z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 a k úpravě 
rozpočtu vlastního hl. m. Prahy

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-2780 
13.11. 

16 5762 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 
INO/16/06/000315/2016 o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
poskytnuté MČ Praha - Štěrboholy z rozpočtu hlavního města 
Prahy v roce 2016 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-2704 
7.11. 

17 5812 k návrhu na uzavření dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě č. 
INO/16/06/000323/2017 o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
MČ Praha 22 z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 a k 
úpravě rozpočtu vl. hl. m. Prahy

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-2782 
13.11. 
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18/1 5472 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 18 
 
+USB Flash disk 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

U-1859 
15.8. 

18/2 5478 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 22 
 
+USB Flash disk 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

U-2041 
29.8. 

19 5076 k pořízení návrhu zadaní úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy zrušených 
rozhodnutím soudu (MČ Praha 6) 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

U-1421 
13.6. 

20 5880 k návrhu na koupi 19,32 % akcií společnosti Pražské služby, a.s. 
hl. m. Prahou od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství 
s.r.o. za současného prodeje 51 % akcií společnosti Pražská 
teplárenská Holding a.s. ve vlastnictví hl. m. Prahy  společnosti 
PT-Holding Investment B.V.

radní  
Grabein Procházka 

U-2844 
21.11. 

21 5869 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut 
hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření 
správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem 
Praha 11, Praha 14, Praha - Kolovraty, Praha 16, Praha - 
Štěrboholy a odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního 
města Prahy městským částem Praha - Dolní Počernice a Praha 21 
 
MČ Praha 11 (pozemky v k.ú. Háje a Chodov) 
MČ Praha 14 (pozemky v k.ú. Černý Most) 
MČ Praha 16 (pozemek v k.ú. Radotín) 
MČ Praha – Kolovraty (pozemky v k.ú. Kolovraty) 
MČ Praha – Štěrboholy (pozemky v k.ú. Štěrboholy) 
MČ Praha 21 (pozemek v k.ú. Újezd nad Lesy) 
MČ Praha – Dolní Počernice (pozemky v k.ú. Dolní Počernice)

radní  
Grabein Procházka 

U-2718 
U-2719 
7.11. 
U-2793 
U-2794 
U-2795 
U-2796 
U-2797 
13.11. 

22/1 5713 k návrhu na majetkoprávní vypořádání  pozemku parc. č.300/7 v 
k.ú.Hradčany 

radní  
Grabein Procházka 

U-2570 
24.10. 

22/2 5755 k návrhu na majetkoprávní vypořádání pozemku parc. č. 73/2 k.ú. 
Černý Most 

radní  
Grabein Procházka 

U-2899 
21.11. 

23 5714 k návrhu směny části pozemku parc.č. 567/2 v k.ú. Velká Chuchle 
ve společném jmění manželů Chotěborských (id. 2/3) a ve 
vlastnictví pana Jiřího Chotěborského (id. 1/3) za část pozemku 
parc.č. 567/1 v k.ú. Velká Chuchle ve vlastnictví hl.m. Prahy

radní  
Grabein Procházka 

U-2805 
13.11. 

24/1 4993 k návrhu na úplatné nabytí vlastnického práva k pozemkům parc.č. 
3126/6, parc.č. 3152/4 a k části pozemku parc.č. 201/2 v k.ú. 
Chodov 

radní  
Grabein Procházka 

U-2724 
7.11. 

24/2 5681 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 2671/1 v k.ú. Břevnov 
do vlastnictví hlavního města Prahy

radní  
Grabein Procházka 

U-2721 
7.11. 

24/3 5721 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k. ú. Strašnice z vlastnictví 
České republiky s právem hospodařit s majetkem pro Správu 
železniční dopravní cesty, státní organizace do vlastnictví hlavního 
města Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-2722 
7.11. 

24/4 5739 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Háje radní  
Grabein Procházka 

U-2659 
31.10. 

24/5 5749 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 819/5, k.ú. Dolní 
Počernice do vlastnictví hlavního města Prahy

radní  
Grabein Procházka 

U-2723 
7.11. 

24/6 5775 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 2178/16 v k.ú. 
Ruzyně do vlastnictví hlavního města Prahy

radní  
Grabein Procházka 

U-2803 
13.11. 

25/1 5676 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parcelní číslo 26/51, 
417/18, 973/75, 973/76 a 973/77 v k.ú. Liboc 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-2894 
21.11. 
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25/2 5744 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 201 v k.ú. 
Cholupice 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

radní  
Grabein Procházka 

U-2799 
13.11. 

25/3 5785 k návrhu na bezúplatné nabytí komunikace vč. příslušenství, lávky 
pro pěší, vpustí, dopravního značení, veřejného osvětlení a 
pozemků v k.ú. Stodůlky a k.ú. Řeporyje z vlastnictví společnosti 
Vivus Luka, s r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy

radní  
Grabein Procházka 

U-2800 
13.11. 

25/4 5795 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 814/18  v k.ú. 
Dolní Měcholupy vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-2801 
13.11. 

25/5 5799 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 2206/2  v k.ú. 
Suchdol vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit: Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se 
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví hl.m. 
Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-2895 
21.11. 

25/6 5802 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 375/9  v k.ú. 
Miškovice vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 
69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-2896 
21.11. 

25/7 5803 k návrhu na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 1/5 
pozemku parc. č. 3766/14 v k.ú. Libeň z vlastnictví České 
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 
390/42, Praha 2, IČO: 697 97 111, do vlastnictví hl.m. Prahy

radní  
Grabein Procházka 

U-2802 
13.11. 

26/1 5128 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3456/1 v k.ú. 
Smíchov 

radní  
Grabein Procházka 

U-2725 
7.11. 

26/2 5567 k návrhu na úplatný převod částí pozemku parc.č. 424/22 v k. ú. 
Říčany u Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-2804 
13.11. 

26/3 5670 k návrhu na úplatný převod části pozemků parc.č. 782/21, parc.č. 
782/26 a parc.č. 782/27 o celkové výměře 88 m2 vše v k.ú. 
Hloubětín

radní  
Grabein Procházka 

U-2501 
17.10. 

26/4 5776 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 932 v k. ú. Libuš radní  
Grabein Procházka 

U-2897 
21.11. 

26/5 5797 k návrhu úplatného převodu pozemku parc. č. 1055/4 k.ú. 
Vysočany

radní  
Grabein Procházka 

U-2898 
21.11. 

27 5818 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v 
kapitole 0811 a k návrhu na poskytnutí dotace Městské části Praha 
7 

radní Lacko U-2862 
21.11. 

28 5501 návrh na udělení souhlasu prodeje 1/3 bytové jednotky na adrese 
Chmelová 2814/9, Záběhlice, 106 00 Praha

radní Lacko U-2902 
21.11. 

29/1 5734 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 2760/6-11 z 
vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků 
bytů a spoluvlastníků společných částí domu č.p. 1773-1778 v 
ulici Radimovická, Praha 4, a části souvisejícího pozemku parc. č. 
2760/2, z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Společenství 
vlastníků Radimovická č.p. 1773-1778, Praha 4, vše v k.ú. Chodov

radní Lacko U-2904 
21.11. 

29/2 5735 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 2131/224-229 z 
vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků 
bytů a spoluvlastníků společných částí domu č.p. 1916-1921 v 
ulici Brdičkova, Praha 5, a části souvisejícího pozemku parc. č. 
2131/340, z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Společenství 
vlastníků Brdičkova 1916 až 1921, Praha 5, vše v k.ú. Stodůlky

radní Lacko U-2905 
21.11. 
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29/3 5742 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 1293/886-892 z 
vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků 
bytů a spoluvlastníků společných částí domu č.p. 1306-1312 v 
ulici Španielova, Praha 6 a souvisejících pozemků parc. č. 
1234/113-114, 1995-1998, z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
Společenství vlastníků jednotek Španielova 1306-1312, Praha 6 - 
Řepy, vše v k.ú. Řepy 

radní Lacko U-2906 
21.11. 

30/1 5701 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové 
účelové neinvestiční dotace organizaci Česká asociace streetwork, 
z.s. 

radní Hadrava U-2688 
7.11. 

30/2 5723 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové 
účelové neinvestiční dotace organizaci "1. Sportovní občanské 
sdružení"

radní Hadrava U-2813 
13.11. 

30/3 5746 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace na pořízení 
mobilního asistenčního centra Oblastnímu spolku Českého 
červeného kříže Praha 1 

radní Hadrava U-2689 
7.11. 

31/1 5822 k návrhu na poskytnutí účelové individuální investiční dotace 
České republice - Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy z 
rozpočtu kap. 07 - BEZPEČNOST

radní Hadrava U-2761 
13.11. 

31/2 5838 k návrhu na poskytnutí účelové dotace městským částem Praha - 
Dolní Měcholupy, Praha - Ďáblice a Praha - Velká Chuchle z 
rozpočtu kap. 07 - BEZPEČNOST

radní Hadrava U-2762 
13.11. 

32 5164 k záměru odboru technické vybavenosti MHMP na realizaci 
veřejné zakázky -stavba č. 42473 „Botanická zahrada - areál 
západ, dostavba“ 

radní Plamínková U-2633 
31.10. 

33 5257 návrh na schválení originárního nabytí vlastnického práva k 
nemovitosti do majetku Hlavního města Prahy na základě veřejné 
zakázky na stavební práce - „Stavba č. 42473 „Botanická zahrada 
– areál západ dostavba“ 

radní Plamínková U-2634 
31.10. 

34/1 5758 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů odboru OCP 
MHMP v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2017 a 
poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Zličín

radní Plamínková U-2734 
7.11. 

34/2 5809 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů odboru OCP MHMP 
na rok 2017 a poskytnutí mimořádné účelové investiční dotace 
městské části Praha - Kunratice

radní Plamínková U-2764 
13.11. 

35 5778 k návrhu na snížení kapitálových výdajů OTV MHMP roku 2017 v 
kap. 02 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Šeberov

radní Plamínková U-2815 
13.11. 

36/1 5824 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou individuální 
neinvestiční dotace z kap. 0254 v roce 2017

radní Plamínková U-2911 
21.11. 

36/2 5852 k návrhu na přidělení individuální účelové neinvestiční dotace pro 
r. 2018 pro Toulcův dvůr z.s.

radní Plamínková U-2932 
28.11. 

36/3 5815 k návrhu na snížení kapitálových výdajů OTV MHMP roku 2017 v 
kap. 02 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - 
Nebušice

radní Plamínková U-2967 
28.11. 

36/4 5834 k návrhu na přidělení dotace v rámci Programu Čistá energie Praha 
2017 

radní Plamínková U-2968 
28.11. 

36/5 5132 k návrhu na snížení běžných výdajů OTV MHMP roku 2017 v 
kap. 01 a poskytnutí neinvestiční dotace MČ Praha - Klánovice

radní Plamínková U-2970 
28.11. 

37 5623 k návrhu na změny zakládací listiny Nadačního fondu Praha ve 
filmu Prague Film Fund 

radní Wolf U-2767 
13.11. 

38 5789 k závěrečnému účtu a zprávě o výsledcích přezkoumání 
hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO 
za rok 2016 

radní Wolf U-2740 
7.11. 

39 5772 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.27/59 ze dne 25.5.2017 
k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově 
významných objektů v roce 2017 a návrhu na úpravu rozpočtu 
kap. 06 

radní Wolf U-2770 
13.11. 
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40/1 5745 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 - KUC MHMP a 
poskytnutí individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 
2017 

radní Wolf U-2769 
13.11. 

40/2 5748 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC MHMP a 
poskytnutí jednorázové účelové individuální investiční dotace v 
oblasti kultury v r. 2017 

radní Wolf U-2821 
13.11. 

41 5720 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
individuální neinvestiční dotace Domu národnostních menšin 
o.p.s. 

radní Wolf U-2739 
7.11. 

42 5731 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v působnosti 
odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního 
města Prahy v oblasti podpory registrovaných sociálních služeb 
poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2017 - II. - 
dofinancování 

radní Hodek U-2693 
7.11.  

43 5788 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2017

radní Ropková U-2833 
13.11 

44 5837 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 
2017 u škol, zřizovaných hlavním městem Prahou

radní Ropková U-2915 
21.11. 

45 5823 ke schválení projektů v rámci 20. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 

radní Ropková U-2867 
21.11. 

46/1 5640 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Gymnázium, Praha 10, Omská 1300

radní Ropková U-2597 
24.10. 

46/2 5740 k návrhu na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací 
Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce; 
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 
- Řepy, U Boroviček 1; Základní škola a Střední škola, Praha 10, 
Vachkova 941 

radní Ropková U-2672 
31.10. 

47 5796 k petici proti omezení jízdy na kole v pěších zónách centra Prahy 
 
 
NESCHVÁLEN 

JUDr. Jaroslava 
Janderová 
předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP 

 

48 5841 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP 
 
 
NEPŘEDLOŽEN 

člen ZHMP 
Zábranský a  
člen ZHMP 
Kaucký 
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K     I N F O R M A C I 

 

1 5887 k informativní zprávě o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 
Zastupitelstva hl.m. Prahy 

primátorka  
hl.m. Prahy 

U-2842 
13.11. 

2 5885 ke Zprávě o činnosti Rady hl.m. Prahy primátorka  
hl.m. Prahy 

U-2881 
21.11. 

3 5889 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích v 
Praze 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

4 5874 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT a k návrhu na 
úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2017 u škol a 
školských zařízení kraje Hlavní město Praha 

radní Ropková U-2668 
U-2669 
U-2670 
31.10. 
U-2822 
U-2830 
13.11. 
U-2914 
21.11. 

5 5910 k postupu pořízení Územního plánu hl.m. Prahy (Metropolitního 
plánu) 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

 

6 5902 k pořizované změně Z 2832/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

 

 


