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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 

 
17. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 21. 5. 2020 od 8,30 hod. 
(v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 22. 5. 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 
 

 

* Z-8341 k připravovanému uzavření části Smetanova nábřeží 
 
*Tisk bude projednán v pevném čase od 16.00 

zastupitel Nacher 
 
zastupitelka Udženija 
 

* Z-8139 k "Petici proti zástavbě areálu SK Prosek" 
 
 
*Tisk bude projednán v pevném čase od 17.00 

JUDr. Jaroslava 
Janderová 
předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP 
 

* Z-7986 k návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.13/25 ze dne 
28.1.2016  k návrhu prodeje bytových domů, zastavěných a 
funkčně souvisejících pozemků dle Pravidel postupu při prodeji 
bytových jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně 
souvisejících pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy - 
Podnádražní, č. p. 367 
 
Tisk přerušen na 14. ZHMP dne 13. 2. 2020 
 
*Tisk bude projednán v pevném čase od 18.00 
 

radní Zábranský 

1 Z-8345 Informace - k souhrnu informací o opatřeních v souvislosti 
s COVID-19 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

2 Z-8336 Informace - ke zprávě o činnosti ekonomické skupiny COVID-19 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 
 

3 Z-8327 K procesu přijetí "Záručního fondu COVID PRAHA 2020" JUDr. Jaroslava 
Janderová 
předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP 
 

4 Z-8249 k návrhu změn Integrované strategie pro integrované teritoriální 
investice Pražské metropolitní oblasti na programové období 2014-
2020 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

5 Z-8218 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2020 
 

primátor  
hl.m. Prahy 
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6 Z-8257 ke schválení projektů v rámci 54. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

7 Z-8016 k návrhu na zřízení příspěvkové organizace Pražská developerská 
společnost 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

8 Z-8059 k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky 
"Stavba č. 42700 Revitalizace Malostranského náměstí; stavební 
práce" 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

9 Z-8241 k návrhu na pořízení změny ÚP - 46/2016 (fáze "podnět", vlna 26) 
 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

10 Z-8242 k návrhu na pořízení změny ÚP - 484/2019 (fáze "podnět", vlna 
26) 
 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

11 Z-8122 k návrhu zadání změn ÚP (fáze "zadání“, vlna 08 úprav) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 
 

12 Z-8163 k návrhu na ukončení pořizování změny ÚP - Z 3176 (fáze 
"návrh", vlna 12) 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 
 

13 Z-8164 k návrhu na ukončení pořizování změn ÚP - Z 3265 a 3266 (fáze 
„návrh“, vlna 17) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

14 Z-8265 k návrhu na poskytnutí dotací na podporu projektů ke zlepšení 
stavu životního prostředí hl.m. Prahy pro rok 2020 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

15 Z-7978 k návrhu na uzavření smlouvy o právu provedení stavby se 
závazkem budoucího odkupu mezi HMP a obchodní společností 
České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, 
PSČ 110 15, IČO 709 94 226 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

16 Z-8168 k návrhu na úplatné nabytí pozemků č. parc. 397/6, 397/8, 397/10, 
397/13, 397/16, 410/13 a 410/14 v kat. ú. Cholupice a č. parc. 
948/4, 950/16, 971/23 a 971/25 v kat. ú. Písnice do vlastnictví hl. 
m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

17 Z-8182 k návrhu na úplatné nabytí pozemků č. parc. 3347, 3348 a 3349 v 
kat. ú. Chodov do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

18 Z-8198 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Správa služeb hlavního města Prahy 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

19 Z-8287 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace pro MČ Praha - 
Čakovice na rekonstrukci a zprovoznění železniční vlečky 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

20 Z-8262 k návrhu na uzavření smlouvy č. 110/2020 o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na 
rok 2020 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

21 Z-7413 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 4485/254 a parc.č. 
4485/255 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, z vlastnictví 
společnosti METRO Properties s.r.o., Jeremiášova 1249/7, 155 00 
Praha 5, IČO: 26450828, do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 
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22 Z-8260 k návrhu na úpravu rozpočtu a poskytnutí účelových dotací z 
rozpočtu hlavního města Prahy městské části Praha 8 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

23 Z-8254 k žádosti MČ Praha - Nebušice o změnu účelu finančních 
prostředků obdržených v letech 2017 - 2019 z podílu MČ na 
odvodu 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 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

24 Z-8302 k návrhu na možný způsob řešení majetkoprávních vztahů 
 
 

radní Chabr 

25 Z-8300 k návrhu na možný způsob řešení majetkoprávních vztahů 
týkajících se pozemků parc.č. 2385/3, 2385/12, 2385/13 a 2387/1 
k.ú. Modřany 
 

radní Chabr 

26 Z-8248 k návrhu na využití zákonného předkupního práva ke 
spoluvlastnickému podílu na pozemku v k. ú. Střížkov, obec Praha 
 

radní Chabr 

27 Z-8234 k návrhu na využití zákonného předkupního práva k podílu o 
velikosti id. 1/2 na pozemku parc. č. 1184/52 v k.ú. Hlubočepy, 
obec Praha 
 

radní Chabr 

28 Z-7787 k návrhu na uznání vlastnického práva k pozemku parc. č. 2788/5 
o výměře 70 m2 v k.ú. Michle 
 

radní Chabr 

29 Z-7190 k návrhu na schválení úplatného převodu spoluvlastnického podílu 
o velikosti id. 1/2 na pozemku parc. č.2185 o celkové výměře 542 
m2 v k.ú. Libeň 
 

radní Chabr 

30 Z-7758 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2862/3 o výměře 34 
m2 v k.ú. Michle 
 

radní Chabr 

31 Z-8123 k návrhu na úplatný převod  pozemku parc. č. 4508/7 a části 
pozemku parc. č. 4508/1 vše v k.ú. Smíchov 
 

radní Chabr 

32 Z-8180 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 2086/1, k.ú. 
Dejvice 
 

radní Chabr 

33 Z-8158 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 4799/10, k.ú. Dejvice 
 
 

radní Chabr 

34 Z-8192 k návrhu na úplatný převod částí pozemku parc. č. 3868/4 o 
výměře 23 m2 a 14 m2  k.ú. Libeň 
 

radní Chabr 

35 Z-8131 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 29/73 ze dne 14.9.2017 
k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 2634/1 k.ú. Hostivař, 
parc. č. 2681/2 a 2702/2 k.ú. Stodůlky, parc. č. 4307/56 k.ú. 
Strašnice a parc. č. 415/26, 674/8, 674/39, 674/40, 674/41, 678/21, 
680/3 k.ú. Štěrboholy a k návrhu na zřízení služebnosti ve vztahu k 
těmto pozemkům jako alternativnímu majetkoprávnímu 
vypořádání a k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1746/86 
k.ú. Ďáblice  a k návrhu na zřízení služebnosti ve vztahu k tomuto 
pozemku jako alternativnímu majetkoprávnímu vypořádání 
 

radní Chabr 
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36 Z-8103 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 662/1 a st. parc.č. 523 
k.ú. Horní Maxov obec Lučany nad Nisou z vlastnictví 
Římskokatolické farnosti  Smržovka do vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 

radní Chabr 

37 Z-8152 k návrhu na úplatné nabytí 6-ti nebytových prostor sloužících jako 
zázemí mateřských školek z vlastnictví SBD Pokrok do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Chabr 

38 Z-8207 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parcelní číslo 455/93 v 
k.ú. Krč, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr 

39 Z-8221 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parcelní číslo 626/62 v 
k.ú. Letňany 
 

radní Chabr 

40 Z-8219 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 611/14 a 613/4 v 
k.ú. Třebonice 
 

radní Chabr 

41 Z-8253 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 13 a městské části Praha - Řeporyje (nemovitosti v k.ú. 
Stodůlky, k.ú. Řeporyje) 
Praha 4, Praha 9 a Praha - Nebušice (pozemky v k.ú. Krč, 
Střížkov, Vysočany a Nebušice) 
Praha 9 (pozemky v k.ú. Prosek) 
Praha 3 (nemovitosti v k.ú. Žižkov) 
 
 
Odejmutí: 
 
Praha - Dubeč (stavby veřejného osvětlení v k.ú. Dubeč) 
Praha 12 a Praha 16 (pozemky v k.ú. Modřany a nemovitosti v k.ú. 
Radotín) 
 

radní Chabr 

42 Z-8284 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 8 (nemovitosti v k.ú. Libeň) a k návrhu změny 
zřizovací listiny příspěvkové organizace hlavního města Prahy 
Domov sociálních služeb Vlašská, Vlašská 344/25, 118 00, Praha 
1 
 

radní Chabr 

43 
 

Z-8212 k 3. aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje na území HMP pro 
období 2019 - 2021 (včetně jeho přílohy č. 6 - Doplňková síť 
sociálních služeb pro rok 2020) a vydání / aktualizaci pověření k 
poskytování služby obecného hospodářského zájmu 
 

radní Johnová 

44 Z-8174 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 
DOT/82/03/000395/2019 - prodloužení doby dosažení účelu 
dotace a termínu vyúčtování 
 

radní Johnová 
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45 Z-8230 k návrhu na uzavření dodatku ke smlouvě 
DOT/04/03/007837/2019 
 

radní Johnová 

46 Z-8159 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
hlavního města Prahy Domov Rudné u Nejdku 
 

radní Johnová 

47 Z-8296 k volbě přísedících Městského soudu v Praze radní JUDr. Hana               
Kordová Marvanová 

48 Z-7533 k návrhu na schválení smlouvy o partnerství mezi hl. m. Prahou a 
Pražským inovačním institutem v rámci realizace projektu "Prague 
Smart Accelerator" 
 

radní Šimral 

49 Z-8196 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport v rámci Programu prevence sociálního 
vyloučení a otevírání hřišť pro MČ HMP pro rok 2020 
 

radní Šimral 

50 Z-8244 k návrhu na udělení dotací prostřednictvím projektu 
Specializované vouchery spolufinancovaného v rámci Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR - výzva č. 2 
 

radní Šimral 

51 Z-8251 k administrativním procesům výzvy č. 2 u projektu Specializované 
vouchery spolufinancovaného v rámci Operačního programu Praha 
- pól růstu ČR 
 

radní Šimral 

52 Z-8224 k návrhu na udělení dotací prostřednictvím projektu Pražský 
voucher na inovační projekty spolufinancovaného v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR - výzva č. 3 
 

radní Šimral 

53 Z-8281 k návrhu na poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace na 
zajištění rozvoje spolku prg.ai 
 

radní Šimral 

54 Z-8160 k návrhu na poskytnutí dotací v Opatření I/a na základě Programu 
podpory využití volného času dětí a mládeže na rok 2020 
 

radní Šimral 

55 Z-8225 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové 
organizaci zřizované hlavním městem Prahou - Gymnázium, Praha 
2, Botičská 1 
 

radní Šimral 

56 Z-8210 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí účelové investiční dotace s příjemcem dotace 
Beachklub Ládví z.s. 
 

radní Šimral 

57 Z-7664 k návrhu na založení ústavu Kreativní Praha, z. ú. 
 

radní Třeštíková 

58 Z-8181 k návrhu na poskytnutí individuálních neinvestičních účelových 
dotací v oblasti cestovního ruchu v roce 2020 
 

radní Třeštíková 

59 Z-8167 k návrhu na poskytnutí dotací hl. m. Prahy vlastníkům památkově 
významných objektů v roce 2020 
 

radní Třeštíková 

60 Z-8250 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Divadlo v Dlouhé 
 

radní Třeštíková 

61 Z-8293 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-8292 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích 
v Praze 

náměstek primátora 
Scheinherr 

2 Z-8273 informace o stavu implementace Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 

primátor  
hl.m. Prahy 
 

3 Z-8290 k Informativní zprávě o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 
Zastupitelstva hl.m. Prahy 

primátor  
hl.m. Prahy 
 

4 Z-8270 k Výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v hlavním 
městě Praze za školní rok 2018/2019 
 

radní Šimral 

5 Z-8156 k návrhu na navýšení rozpočtu v kap. 04 - školství, mládež a sport 
vlastního hl.m. Prahy v roce 2020 o účelovou neinvestiční dotaci 
ze státního rozpočtu z MŠMT na zabezpečení okresních a 
krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT 
 

radní Šimral 

6 Z-8208 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT a k návrhu na 
úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2020 u škol a 
školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou a u škol 
a školských zařízení, zřizovaných městskými částmi hlavního 
města Prahy 
 

radní Šimral 
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