
1 

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 

 
 

29. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 
které se koná dne 9. 9. 2021 od 8,30 hod. 

(v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 10. 9. 2021) 
 
  

  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-9557 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v 
kap. 06 a poskytnutí účelové neivestiční dotace městské části 
Praha 5 v roce 2021 
 

radní Třeštíková R-41101 
30.8.21 

2  Z-9614 k návrhu peněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti 
Prague City Tourism a.s. a úpravě rozpočtu 
 

radní Třeštíková R-41417 
6.9.21 

3  Z-9469 k návrhu na schválení nového znění Stanov Dobrovolného svazku 
obcí České dědictví UNESCO 
 

radní Třeštíková R-40715 
30.8.21 

4  Z-9520 k návrhu na udělení bronzové medaile hlavního města Prahy Ing. 
Vladislavu Součkovi 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

U-1724 
12.7.21 

5  Z-9528 k návrhu na udělení bronzové medaile hlavního města Prahy MgA. 
Zdeňce Součkové 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

U-1725 
12.7.21 

6  Z-9587 k pokračování realizace mezinárodního projektu STEPHANIE 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

R-41199 
30.8.21 

7  Z-9610 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2021 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

R-41408 
30.8.21 

8  Z-9573 ke schválení projektů v rámci 33. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

R-41216 
30.8.21 

9  Z-9600 ke schválení projektů v rámci 57. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

R-41360 
30.8.21 

10  Z-9522 k návrhu zadání změny ÚP - Z 3231 (fáze „zadání“, vlna 15) I. náměstek primátora  
Hlaváček 

U-1801 
2.8.21 

11  Z-8709 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - U 1352 (fáze „návrh“ + 
„OOP“, vlna 05 úprav) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

U-1802 
2.8.21 

12  Z-8630 k návrhu změny ÚP a jejímu vydání - Z 2795 (fáze „návrh“ + 
„OOP“, vlna CVZ IV) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

U-1803 
2.8.21 

13  Z-9444 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3147 (fáze "návrh" + 
"OOP", vlna 12) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

U-1804 
2.8.21 
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14  Z-9527 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3157 (fáze "návrh" + 
"OOP", vlna 12) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

U-1805 
2.8.21 

15  Z-9450 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3327 (fáze "návrh" + 
"OOP", vlna 19) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

U-1806 
2.8.21 

16  Z-9524 k návrhům změn ÚP a jejich vydání (fáze „návrh“ + „OOP“, vlna 
11) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

U-1807 
2.8.21 

17  Z-9530 k návrhu na vydání Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje hl. 
m. Prahy 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

U-1808 
2.8.21 

18  Z-9344 k návrhu na ukončení pořizování změny ÚP – Z 3284 (fáze 
„návrh“, vlna 18) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

U-1809 
2.8.21 

19  Z-9531 k návrhu na ukončení pořizování změny ÚP – Z 3511 (fáze 
"návrh", vlna 27) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

U-1810 
2.8.21 

20  Z-9601 k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky 
Stavba č. 0100 TV Zbraslav, etapa 0015 Žabovřeská 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-41224 
30.8.21 

21  Z-9500 k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky 
na stavební práce "Stavba č. 8548 Kanalizační sběrač H - 
prodloužení do Běchovic, etapa 0002 - stoka H2 Běchovická" 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-40827 
30.8.21 

22  Z-7716 k záměru veřejné zakázky „stavba č. 0093 TV Kbely, etapa 0029 
Jilemnická; stavební práce“ 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-34651 
30.8.21 

23  Z-9554 k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky 
"Stavba č. 45109 záchranná stanice pro volně žijící živočichy; 
zhotovitel" a k návrhu usnesení Rady HMP předložit 
Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schválení budoucí originární nabytí 
vlastnického práva k nemovitostem do vlastnictví hl. m. Prahy na 
základě této veřejné zakázky 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-40641 
30.8.21 

24  Z-9626 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 

R-41489 
30.8.21 

25  Z-9594 k návrhu na změnu charakteru účelových investičních dotací 
poskytnutých MČ Praha - Nedvězí a MČ Praha - Dolní Počernice 
v roce 2021 z rozpočtu hl. m. Prahy na dotace neinvestiční 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-41333 
30.8.21 

26  Z-9184 k návrhu na poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace 
SH ČMS - Městskému sdružení hasičů hl. m. Prahy v roce 2021 z 
rozpočtu kap. 07 – BEZPEČNOST 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

U-1626 
28.6.21 

27  Z-9607 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení práva stavby mezi 
obchodní společností Letiště Praha, a.s. a hlavním městem Prahou 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-40428 
30.8.21 

28  Z-9608 k návrhu na zřízení příspěvkové organizace Pražské společenství 
obnovitelné energie 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-41321 
30.8.21 

29  Z-9282 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku č. parc. 70 v kat. ú. Řepy 
do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-40036 
30.8.21 
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30  Z-9442 k návrhu na úplatné nabytí pozemků č. parc. 1502/25, 1807/1, 
1807/3, 1810/5, 1810/31, 1810/53, 1810/84, 1811/4, 1870/1 a 
1870/3 v kat. ú. Dubeč do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-40627 
30.8.21 

31  Z-9628 k poskytnutí účelových dotací městským částem na majetkoprávní 
vypořádání při přípravě komunikací a k úpravě rozpočtu v kap. 03 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

R-41486 
30.8.21 

32  Z-9470 k poskytnutí účelové investiční dotace Městské části Praha-
Klánovice na projektovou přípravu bezbariérové úpravy zastávek 
MHD 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

R-40722 
30.8.21 

33  Z-9590 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
neinvestiční dotace na organizaci akce Den bez aut v rámci 
Evropského týdne mobility 2021 MČ Praha 13, Praha-Suchdol a 
Praha-Újezd 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

R-41204 
30.8.21 

34  Z-9649 k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy č. 110/2021 o 
poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury na rok 2021 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

R-41577 
30.8.21 

35  Z-9556 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 3168/75 v k.ú. 
Zbraslav, obec Praha, do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

R-41088 
30.8.21 

36  Z-9569 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 2430 v k.ú. Zbraslav, 
obec Praha, do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

R-41176 
30.8.21 

37  Z-9465 k návrhu na bezúplatné nabytí zárubní zdi v k.ú. Žižkov a 14 ks 
stožárů veřejného osvětlení včetně kabelového vedení v k.ú. 
Žižkov a k.ú. Nové Město z vlastnictví Správa železnic, státní 
organizace do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

U-1648 
28.6.21 

38  Z-9635 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. pololetí 
2021 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-41291 
30.8.21 

39  Z-9521 k návrhu na změnu účelu části investiční dotace ponechané MČ 
Praha 12 k využití v roce 2021 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

U-1739 
12.7.21 

40  Z-9562 k návrhu na změnu účelu investiční dotace ponechané MČ Praha - 
Vinoř k využití v roce 2021 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-41110 
30.8.21 

41  Z-9639 k návrhu na změnu účelu části finančních prostředků poskytnutých 
MČ Praha 3 v roce 2021 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-41530 
30.8.21 

42  Z-9633 k návrhu na rozšíření účelu dotace ponechané MČ Praha - Troja k 
využití v roce 2021 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-41506 
30.8.21 

43  Z-9576 k návrhu na poskytnutí účelové investiční a neinvestiční dotace 
městské části Praha - Řeporyje na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města 
Prahy 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-41228 
30.8.21 

44  Z-9595 k návrhu na poskytnutí účelových investičních dotací městské části 
Praha 14 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-41339 
30.8.21 
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45  Z-9643 k návrhu nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti 
TRADE CENTRE PRAHA a.s., IČO: 00409316 
 

radní Chabr R-41563 
6.9.21 

46  Z-8895 k návrhu na majetkoprávní řešení - pozemek parc. č. 2248/5 a část 
pozemku parc. č. 2248/4, k. ú. Ruzyně, obec Praha 
 

radní Chabr U-1580 
21.6.21 

47  Z-9532 k návrhu na majetkoprávní vypořádání pozemků parc. č. 491/141 a 
parc. č. 43/3 k.ú. Veleslavín 
 

radní Chabr R-40975 
30.8.21 

48  Z-9579 k žádosti o uznání vlastnického práva společnosti CardCare s.r.o. 
ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 2/20 na pozemku parc.č. 
4175/10 v k.ú. Modřany, zapsanému v režimu duplicitního 
vlastnictví na LV č. 10926 pro k.ú. Modřany, obec Praha u 
Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, KP Praha 

radní Chabr R-41233 
30.8.21 

49  Z-9512 k návrhu na částečné postoupení práv a povinností ze směnné 
smlouvy č. SME/35/05/008587/2020 
 

radní Chabr U-1757 
12.7.21 

50  Z-8939 k návrhu směny částí pozemku parc.č. 1179/14 v k.ú. Krč ve 
vlastnictví fyzických osob za pozemek parc.č. 3181/6 v k.ú. Krč, 
části pozemku parc.č. 3182/1 v k.ú. Krč, pozemek parc.č. 3182/15 
v k.ú. Krč a část pozemku parc.č. 3188 v k.ú. Krč ve vlastnictví 
hl.m. Prahy 
 

radní Chabr R-38859 
30.8.21 

51  Z-9370 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3494/8 včetně 
zpevněné stavby o výměře 34 m2 v k.ú. Strašnice 
tisk stažen dne 17. 6. 2021 

radní Chabr  

52  Z-9410 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 232/101, 232/102, 
232/103, 232/104, 232/105, 232/106, 232/107, a 232/108, vše v 
k.ú. Černý Most z vlastnictví hl. m. Prahy do podílového 
spoluvlastnictví všech vlastníků bytů a podílových spoluvlastníků 
společných částí budov č.p. 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 
963, vše v k.ú. Černý Most, kteří jsou zapsáni na LV č. 182 
vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrálním 
pracovištěm Praha pro k.ú. Černý Most, obec Praha 
tisk stažen dne 17. 6. 2021 

radní Chabr  

53  Z-9414 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 232/109, 232/110, 
232/111, 232/112, 232/113, 232/114, 232/115, 232/16, 232/117 a 
232/118, vše v k.ú. Černý Most z vlastnictví hl. m. Prahy do 
podílového spoluvlastnictví všech vlastníků bytů a podílových 
spoluvlastníků společných částí budov č.p. 977, 978, 979, 980, 
981, 982, 983, 984, 985 a 986, vše v k.ú. Černý Most, kteří jsou 
zapsáni na LV č. 2065 vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m. 
Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha pro k.ú. Černý Most, obec 
Praha 
tisk stažen dne 17. 6. 2021 

radní Chabr  

54  Z-9415 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 232/133, 232/134, 
232/135, 232/136, 232/137, 232/138, 232/139, 453 a 454, vše v 
k.ú. Černý Most z vlastnictví hl. m. Prahy do podílového 
spoluvlastnictví všech vlastníků bytů a podílových spoluvlastníků 
společných částí budov č.p. 970, 971, 972, 973, 974, 975 a 976, 
vše v k.ú. Černý Most, kteří jsou zapsáni na LV č. 168 vedeném 
Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrálním pracovištěm 
Praha pro k.ú. Černý Most, obec Praha 
tisk stažen dne 17. 6. 2021 

radní Chabr  

55  Z-9440 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 1300/7, k.ú. Ruzyně 
 
tisk stažen dne 17. 6. 2021 

radní Chabr  

56  Z-8171 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 4074/1, k.ú. 
Dejvice 
 

radní Chabr U-1581 
21.6.21 
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57  Z-6943 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemků parc. č. 671/13, 
parc. č. 672 a spoluvlastnických podílů o velikosti  id. 4/5 na 
pozemcích parc. č. 671/5 a parc. č. 671/12, vše  k.ú. Libeň 
 

radní Chabr U-1582 
21.6.21 

58  Z-9447 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 4362/6, k.ú. Dejvice 
 

radní Chabr U-1583 
21.6.21 

59  Z-9406 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 674/2 a 
spoluvlastnických podílů o velikosti id. 4/5 na pozemcích parc. č. 
674/3 a parc. č. 674/4 k.ú. Libeň 
 

radní Chabr U-1758 
12.7.21 

60  Z-8780 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 3198 o 
výměře 135 m2 v k.ú. Chodov 
 

radní Chabr U-1893 
2.8.21 

61  Z-9419 k návrhu úplatného převodu zastavěných pozemků parc. č. 424/30, 
432/15 a 432/16, vše v k.ú. Petrovice v rámci legislativy 
družstevní bytové zástavby platné do r. 1991 
 

radní Chabr U-1895 
2.8.21 

62  Z-9422 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2860/252 o výměře 
4m2, k.ú. Stodůlky 
 

radní Chabr U-1896 
2.8.21 

63  Z-9426 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 162/4, parc. č. 
162/15 včetně stavby garáže bez čp./če., parc. č. 162/16 a parc. č. 
162/17, vše v k.ú. Stodůlky 
 

radní Chabr U-1897 
2.8.21 

64  Z-9448 k návrhu na úplatný převod pozemku prc. č. 2937/2 o výměře 155 
m2, v k.ú. Stodůlky 
 

radní Chabr U-1899 
2.8.21 

65  Z-9491 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 640/1 k.ú. 
Prosek o výměře 27 m2 
 

radní Chabr U-1900 
2.8.21 

66  Z-9513 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 4412/4 v k.ú. Žižkov 
 

radní Chabr U-1901 
2.8.21 

67  Z-9549 k návrhu na schválení úplatného převodu spoluvlastnického podílu 
o velikosti id. 2630/224258 na pozemku parc.č. 1083/9 k.ú. Troja 
 

radní Chabr U-1902 
2.8.21 

68  Z-9510 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2983/1, 2983/3, 
2983/4, 2983/5, 2983/6, 2983/7, 2983/9, 2983/13, 2983/14, 
2983/15, 2983/16, 2983/17, 2983/18, 2983/21, 2983/24, 2983/28, 
2983/29, 2983/32, 2983/33, 2983/34, 2983/35, 2983/36, 2983/37, 
2983/38, 2983/41, 2983/42, 2983/45, 2983/48, 2983/49, 2983/53, 
2983/54, 2983/55 o celkové výměře16.357 m2, vše k.ú. Libeň a k 
návrhu na schválení zřízení služebností stesky a cesty 
 

radní Chabr R-39574 
30.8.21 

69  Z-9538 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 2982/35, parc. č. 
2982/39 a parc. č. 2982/36 k.ú. Libeň 
 

radní Chabr R-39576 
30.8.21 

70  Z-9389 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 618/4, 619/3, 619/5 v 
k.ú. Malešice 
 

radní Chabr R-40423 
30.8.21 

71  Z-9517 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 232/61, 232/62, 
232/63, 232/64, 232/65, 232/66, 232/67,232/68, 232/69 a 460, vše 
v k.ú. Černý Most z vlastnictví hl. m. Prahy do podílového 
spoluvlastnictví všech vlastníků bytů a podílových spoluvlastníků 
společných částí budov č.p. 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937 
a 938, vše v k.ú. Černý Most, kteří jsou zapsáni na LV č. 172 
vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrálním 
pracovištěm Praha pro k.ú. Černý Most, obec Praha 
 

radní Chabr R-40903 
30.8.21 
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72  Z-9564 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3186/4 o výměře 59 
m2 v k.ú. Michle 
 

radní Chabr R-40910 
30.8.21 

73  Z-9544 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 1748/98 o 
výměře 36 m2 v k.ú. Michle 
 

radní Chabr R-41015 
30.8.21 

74  Z-9551 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 781 v k.ú. Káraný 
 

radní Chabr R-41058 
30.8.21 

75  Z-9567 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 767/174 o výměře 74 
m2, k.ú. Karlín 
 

radní Chabr R-41155 
30.8.21 

76  Z-9582 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 2627/8 o 
výměře 5 m2 v k.ú. Kunratice 
 

radní Chabr R-41276 
30.8.21 

77  Z-9560 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.26/68 ze dne 22.4.2021 
k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 10/5 v k.ú. Hrdlořezy 
 

radní Chabr R-41006 
30.8.21 

78  Z-9249 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 700/165, parc.č. 
700/210, parc.č. 700/214, parc.č. 785/61, parc.č. 785/65, parc.č. 
785/66, parc.č. 785/79, parc.č. 854/7,parc.č. 855/2, parc.č. 855/3, 
parc.č. 855/4, parc.č. 855/5, parc.č. 3192/8, parc.č. 3192/52, parc.č. 
700/211 v k.ú. Michle z vlastnictví  České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu: Ministerstvo obrany, IČO 60162694, 
se sídlem Tychonova 221/1, Hradčany, Praha 6 do vlastnictví hl. 
m. Prahy 
tisk stažen dne 17. 6. 2021 

radní Chabr  

79  Z-9430 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 30/17 ze dne 2.11.2017 
k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 17/6 k.ú. Žižkov a k 
návrhu na zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 17/6 k.ú. Žižkov 
jako alternativnímu způsobu majetkoprávního vypořádání, ve 
znění usnesení Zastupitelstva HMP č.14/16 ze dne 13.2.2020 
tisk stažen dne 17. 6. 2021 

radní Chabr  

80  Z-8590 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 391/24, 645/59 a 
645/62 k.ú. Třebonice do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr U-1892 
2.8.21 

81  Z-9272 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 1529/2, 1529/6, 
1529/22 a 1530/42 k.ú. Řeporyje do vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 

radní Chabr U-1894 
2.8.21 

82  Z-9454 k návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 18/21 ze dne 
2. 7. 2020 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 432/5 a 
pozemku parc. č. 438/2, oba v k. ú. Radlice, obec Praha, a dále 
pozemku parc. č. 4941/6 v k. ú. Smíchov, obec Praha, do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr U-1898 
2.8.21 

83  Z-8929 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům 
v k.ú.Ďáblice 
 

radní Chabr R-40023 
30.8.21 

84  Z-9526 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 97/6 k.ú. Lipany 
 
 

radní Chabr R-40947 
30.8.21 

85  Z-9577 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k. ú. Ďáblice z vlastnictví 
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro 
Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774 do vlastnictví hlavního 
města Prahy dle § 10 odst. 5 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 
 

radní Chabr R-41232 
30.8.21 
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86  Z-9578 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 252/95 v k. ú. Benice 
z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem 
státu pro Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774 do vlastnictví 
hlavního města Prahy dle § 11 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb., o 
Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění účinném ke dni 31. 7. 2016 
 

radní Chabr R-41243 
30.8.21 

87  Z-9559 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 633 včetně budovy 
č.p. 517 (bydlení), která je jeho součástí, pozemku parc.č. 634 
včetně budovy č.p. 522 (bydlení), která je jeho součástí, pozemku 
parc.č. 635 včetně budovy č.p. 518 (bydlení), která je jeho 
součástí, pozemku parc.č. 636 včetně budovy č.p. 519 (bydlení), 
která je jeho součástí, pozemku parc.č. 638  včetně budovy č.p. 
516 (bydlení), která je jeho součástí, pozemku parc.č. 639 včetně 
budovy č.p. 515 (bydlení), která je jeho součástí a pozemku parc.č. 
641/6 včetně budovy č.p. 329 (obč. vyb.), která je jeho součástí, 
nazývané též Areál Skloněná, to vše v kat. území Vysočany, z 
vlastnictví Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciová 
společnost, IČO: 00005886, se sídlem Sokolovská 42/217, 190 00 
Praha 9 - Vysočany, do vlastnictví HMP a k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 08 - HOSPODÁŘSTVÍ vč. 
úpravy celkových nákladů akce č. 45184 - Výkupy pozemků 
budov a staveb – HOM 
 

radní Chabr 
radní Zábranský 

R-40446 
30.8.21 

88  Z-8657 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č.1716/20  o výměře 
88 m2 v k.ú. Troja 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 Chabr U-1510 
14.6.21 

89  Z-9354 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 1757/16 v k.ú. 
Ruzyně z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČO: 697 97 111, se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42, Praha 2 do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr U-1511 
14.6.21 

90  Z-9402 k návrhu bezúplatného nabytí pozemku parc. č. 2527/34 v k.ú. 
Záběhlice 
 

radní Chabr U-1512 
14.6.21 

91  Z-9433 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2057/19 o výměře 
44 m2 v k.ú. Střešovice, obec Praha, 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 U-1513 
14.6.21 

92  Z-9381 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků  parc.č. 2541/17, parc.č. 
708/42,  parc.č. 722/15 v k.ú. Hloubětín a spoluvlastnického 
podílu o velikosti id. 5/16  na pozemcích parc. č. 187/4, parc. č. 
188, parc. č. 191/14, parc. č. 193,   parc. č. 1132/3,parc. č. 1371/9, 
parc. č. 1372/14, parc. č 1372/15, parc.č. 1372/16 a parc. č. 
1372/17 v k. ú.  Prosek z vlastnictví ČR -  právo hospodaření s 
majetkem státu pro Bytový podnik v Praze 9, státní podnik v 
likvidaci, do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr U-1903 
2.8.21 

93  Z-9403 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 4326 v k.ú. 
Vinohrady 
 

radní Chabr U-1904 
2.8.21 
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94  Z-9523 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 505/40, 505/42, 
505/44, 729/12 a 792/13, vše v k.ú. Břevnov 
 

radní Chabr U-1905 
2.8.21 

95  Z-9563 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 1747/2 o výměře 
339 m2, parc.č. 2946/1 o výměře 1084 m2, parc.č. 2946/3 o 
výměře 301 m2 v k.ú. Braník 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 Chabr R-40533 
30.8.21 

96  Z-9502 k návrhu na bezúplatné nabytí 6 ks sloupů veřejného osvětlení a 
kabelového vedení v k. ú. Hodkovičky z vlastnictví Společenství 
vlastníků domu Šífařská 575, Praha 4 - Hodkovičky do vlastnictví 
hl. m. Prahy 
 

radní Chabr U-1660 
28.6.21 

97  Z-9550 k návrhu na bezúplatné nabytí 5 ks sloupů veřejného osvětlení a 
kabelového vedení v k. ú. Řeporyje z vlastnictví společnosti 
ARKADE Bau s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr U-1906 
2.8.21 

98  Z-9096 k návrhu na bezúplatné nabytí 2 ks sloupů veřejného osvětlení a 
kabelového vedení v k. ú. Dolní Chabry z vlastnictví fyzických 
osob do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr R-39374 
30.8.21 

99  Z-9561 k návrhu na bezúplatné nabytí 2 ks sloupů veřejného osvětlení 
přechodu pro chodce, 6 ks sloupů veřejného osvětlení, kabelového 
vedení a zapínacího místa v k. ú. Horní Počernice z vlastnictví 
společnosti P3 Prague Horní Počernice 1 s.r.o. do vlastnictví hl. m. 
Prahy 
 

radní Chabr R-41111 
30.8.21 

100  Z-9617 k návrhu na bezúplatné nabytí komunikace vč. 8 ks parkovacích 
zálivů (14 ks parkovacích stání), chodníku, zeleně, 5 ks uličních 
vpustí, 15 ks sloupků svislého dopravního značení s 24 ks značek, 
vodorovného dopravního značení (přechodu pro chodce), pozemku 
parc. č. 1560/59 v k. ú. Košíře, obec Praha, 12 ks sloupů veřejného 
osvětlení a kabelového vedení v k. ú. Košíře z vlastnictví 
společnosti JTU Czech, s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr R-41436 
30.8.21 

101  Z-9545 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 správy věcí z 
vlastnictví hl.m. Prahy městským částem  
 
Svěření: 
Praha 3 a v části týkající se odejmutí správy svěřené věci z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 12 (pozemky 
v k.ú. Žižkov a pozemek v k.ú. Modřany) 
Praha - Libuš, Praha - Přední Kopanina a Praha - Suchdol 
(pozemky v k.ú. Písnice, Přední Kopanina a Suchdol) 
Praha 11 (pozemky veřejné zeleně v k.ú. Chodov) 
Praha 11 (pozemky v k.ú. Háje) 
Praha 6, Praha 10 a Praha 17 (pozemky v k.ú. Střešovice, 
Vokovice, Záběhlice a Řepy) 
Praha - Libuš a Praha - Lysolaje (přístřešek MHD v k.ú. Libuš a 
pozemek v k.ú. Písnice a pozemek v k.ú. Lysolaje) 
Praha 4, Praha - Čakovice a Praha - Kolovraty (pozemky v k.ú. 
Braník, v k.ú. Krč, v k.ú. Čakovice a v k.ú. Kolovraty) 
Praha 10 (nemovitosti v k.ú. Strašnice) 
Praha 10 (pozemky v k.ú. Vršovice) 
Praha 3 a v části týkající se odejmutí správy svěřených věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 3 (pozemky v 

radní Chabr U-1514 
U-1515 
14.6.21 
U-1586 
U-1588 
21.6.21 
U-1661 
28.6.21 
U-1830 
U-1884 
U-1885 
U-1886 
U-1889 
U-1890 
2.8.21 
R-40470 
R-40134 
R-40606 
R-40733 
R-41238 
R-41257 
R-41344 
R-41371 
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k.ú. Žižkov) 
Praha 14 (pozemky v k.ú. Černý Most) 
Praha 10 a Praha - Zbraslav (stanovení závazných podmínek pro 
další nakládání se svěřenými nemovitostmi) 
Praha 4, Praha 7, Praha 8, Praha 15,  Praha  - Běchovice,  Praha - 
Březiněves, Praha - Satalice, Praha - Suchdol, Praha 22 a Praha - 
Zbraslav (stanovení závazných podmínek pro další nakládání se 
svěřenými nemovitostmi na území městských částí) 
Praha - Dolní Chabry, Praha 20, Praha 18, Praha - Zličín  
(pozemky v k.ú. Dolní Chabry, k.ú. Horní Počernice, k.ú. Letňany, 
k.ú. Zličín) 
Praha 15, Praha – Slivenec 
Praha 15 (nemovitosti v k.ú. Horní Měcholupy) 
Praha 7 (nemovitosti v k.ú. Holešovice) 
Praha 4 
Praha 14 (pozemky v k.ú. Černý Most) 
 
Odejmutí: 
Prahy městské části Praha 14 a Praha - Zličín (pozemky v k.ú. 
Kyje, k.ú.Sobín, k.ú. Zličín) 
Praha 3 (stavby veřejného osvětlení v k.ú. Žižkov) 
Praha 11, Praha - Libuš a Praha 17 (pozemky v k.ú. Chodov, Libuš 
a Řepy) 
Praha 3 a v části týkající se odejmutí správy svěřených věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 3 (pozemky v 
k.ú. Žižkov) 
Praha - Slivenec (vodohospodářský majetek v k.ú. Slivenec) 
Praha 10 (nemovitosti v k.ú. Vršovice a Záběhlice) 
Praha - Slivenec (pozemky v k.ú. Hostivař, v k.ú. Slivenec a 
pozemek v k.ú. Holyně) 
Praha - Klánovice (stavby veřejného osvětlení v k.ú. Klánovice) 
Praha - Lipence (vodohospodářský majetek v k.ú. Lipence) 
 

30.8.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U-1589 
21.6.21 
U-1887 
U-1888 
U-1889 
U-1891 
2.8.21 
R-40518 
R-40733 
R-41119 
R-41188 
30.8.21 
 

102  Z-9547 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 svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha 13 (pozemky v k.ú.Stodůlky) a k návrhu změny 
zřizovací listiny příspěvkové organizace hlavního města Prahy 
Galerie hlavního města Prahy, Staroměstské náměstí 605/13, 110 
00, Praha 1, IČO 00064416 
 

radní Chabr U-1587 
21.6.21 
 

103  Z-9605 vyhlášení Programu podpory registrovaných sociálních služeb pro 
poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby 
zejména na území hl.m. Prahy nebo občanům hl.m. Prahy pro rok 
2021- II. 
 

radní Johnová R-41389 
30.8.21 

104  Z-9648 k návrhu na poskytnutí grantů formou dotace na základě Programu 
podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům 
hlavního města Prahy pro rok 2021 - II. 
 

radní Johnová R-41449 
6.9.21 

105  Z-9606 vyhlášení Programu podpory registrovaných sociálních služeb pro 
poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby 
zejména na území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. Prahy pro rok 
2022 
 

radní Johnová R-41392 
30.8.21 

106  Z-9508 k poskytnutí účelových neinvestičních dotací městským částem hl. 
m. Prahy na podporu aktivit v oblasti pomoci lidem bez domova na 
lokální úrovni a úpravu rozpočtu v roce 2021 
 

radní Johnová R-40848 
30.8.21 
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107  Z-9574 úprava rozpočtu v kap. 05 a kap. 04 v roce 2021 a poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací městským částem 
 

radní Johnová R-41208 
30.8.21 

108  Z-9581 k návrhu na schválení účelové neinvestiční dotace Městské části 
Praha 1 pro příspěvkovou organizaci Nemocnice Na Františku 
 

radní Johnová R-41221 
30.8.21 

109  Z-9682 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Domov sociálních služeb Vlašská 
 

radní Johnová R-41657 
6.9.21 

110  Z-9565 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kapitole 0416 v 
roce 2021 na posílení mzdových prostředků pro pracovníky škol, 
které jsou zřizované městskými částmi hlavního města Prahy 
 

radní Šimral R-41140 
30.8.21 

111  Z-9568 k návrhu na poskytnutí dotace z rozpočtu vlastního hlavního města 
Prahy na rok 2021 pro MČ Praha 8 
 

radní Šimral R-41185 
30.8.21 

112  Z-9599 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v 
kapitole 04 - školství, mládež a sport a návrhu na poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy městské části 
Praha 6 a městské části Praha 8 na realizaci intenzivních kurzů 
výuky českého jazyka pro žáky základních škol s odlišným 
mateřským jazykem na území hl.m. Prahy 
 

radní Šimral R-41265 
30.8.21 

113  Z-9652 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2021 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport a poskytnutí dotací v rámci II. kola 
Programu otevírání hřišť a prevence sociálního vyloučení pro MČ 
HMP pro rok 2021 
 

radní Šimral R-41585 
30.8.21 

114  Z-9566 k návrhu na poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 z kapitoly 04 - 
Školství, mládež a sport pro Diakonii Českobratrské církve 
evangelické, IČO 45242704, se sídlem Belgická 374/22, Praha 2 
 

radní Šimral R-41153 
6.9.21 

115  Z-9515 k návrhu na schválení smluv o partnerství s finančním příspěvkem 
mezi hl. m. Prahou a partnery projektu financovaného z 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - iKAP 2 
 

radní Šimral R-40812 
30.8.21 

116  Z-9603 k návrhu na schválení smluv o partnerství s finančním příspěvkem 
v projektu "Implementace Krajského akčního plánu 2 - Inovace ve 
vzdělávání" 
 

radní Šimral R-40834 
30.8.21 

117  Z-9537 k administrativním procesům projektu Specializované vouchery, 
výzvy č. 2, spolufinancované v rámci Operačního programu Praha 
- pól růstu ČR 
 

radní Šimral U-1917 
2.8.21 

118  Z-9439 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Jahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právní a příspěvkové 
organizace Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM 
 

radní Šimral U-1671 
28.6.21 
 

119  Z-9516 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší 
odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, 
Alšovo nábřeží 6 
 

radní Šimral R-40251 
30.8.21 

120  Z-9514 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky 
Náhorní, se sídlem Praha 8, U Měšťanských škol 525/1 
 

radní Šimral R-40884 
30.8.21 
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121  Z-8972 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání 
 

radní Šimral R-40898 
30.8.21 

122  Z-9640 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v 
kapitole 0811 a k návrhu na poskytnutí dotace Městské části Praha 
11 a dotace Městské části Praha 7 v roce 2021 
 

radní Zábranský R-41533 
30.8.21 

123  Z-9634 k účasti na mezinárodních aktivitách týkajících se řešení 
bezdomovectví 
 

radní Zábranský R-41304 
30.8.21 

124   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-9642 o prováděných činnostech v nejbližším období na komunikacích v 
hl. m. Praze s významným dopadem na dopravu 
 

náměstek primátora 
Scheinherr 

 

2  Z-9609 Informace o stavu implementace Operačního programu Praha - 
pól růstu ČR 

primátor  
hl.m. Prahy 
 

 

3  Z-9597 k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního 
města Prahy 

primátor  
hl.m. Prahy 
 

 

4  Z-9653   k Informativní zprávě o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 
Zastupitelstva hl.m. Prahy 

primátor  
hl.m. Prahy 
 

R-41379 
30.8.21 

5  Z-9666 ke zprávě o činnosti Rady HMP za I. pololetí roku 2021 primátor  
hl.m. Prahy 
 

R-41445 
30.8.21 

6  Z-9584 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT a k návrhu na 
úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2021 u škol a 
školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou a u škol 
a školských zařízení, zřizovaných městskými částmi hlavního 
města Prahy 

radní Šimral U-1427 
U-1428 
U-1429 
7.6.21 
U-1525 
14.6.21 
U-1666 
U-1667 
28.6.21 
U-1766 
U-1770 
12.7.21 
U-1921 
U-1922 
2.8.21 
R-41352 
R-41380 
R-41550 
R-41581 
R-41406 
30.8.21 

7  Z-9630 k problematice posílení kapacit školské infrastruktury na území 
městských částí hl. m. Prahy od roku 2021 
 

radní Šimral  

8  Z-9677 Souhrn informací k průběhu očkování v hlavním městě Praze radní Johnová  

9  Z-9685 k postupu přípravy zásad pro koordinaci a projednávání přípravy 
záměrů a návrhů pro významné dopravní stavby, dopravní změny 
a dopravní omezení mezi Hlavním městem Prahou (HMP), 
Technickou správou komunikací, a.s. (TSK) a městskými částmi 
(MČ) 
 

náměstek primátora 
Scheinherr 

U-28/40 
ZHMP 
17.6.21 
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