
                        S C H V Á L E N Ý 

 

              P R O G R A M   J E D N Á N Í 
       

                 27. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

                         které se konalo dne 23. 5. 2013 od 9,00 hod. 

           ve velké zasedací síni Nové radnice, Praha 1, Mariánské nám. 2 
            
__________________________________________________________________________ 
 

- 1. část 
 

  Pravidelný čas    12,30 – 13,15 
Návrhy, připomínky a podněty občanů hl.m. Prahy 

  

  Pravidelný čas    13,15 – 14,00  
Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP 

  

1/1.  Složení slibu členů ZHMP 
 

  

1/2. 1793 k návrhu personálních změn v Radě hl.m.  Prahy 
 

I. nám. Hudeček  

1/3. 1794 k výborům Zastupitelstva hl.m. Prahy 
 

člen ZHMP 
Ing.Mgr.Poche 

 

 
 

  

- 2. část – 6.6.2013 
 

  

1/4. 1786 k pozastavení výkonu usnesení Rady HMP č. 784 ze dne 16. 5. 
2013 primátorem hl. m. Prahy 

primátor hl.m. Prahy Jednání 
přerušeno 
na 6.6.13 

2. 1696 k návrhu bezúplatného zajištění závazků Dopravního podniku hl. 
m. Prahy, akciové společnosti, v souvislosti se záměrem realizace 
nového 10ti letého lineárně amortizovaného směnečného programu 
v maximálním objemu do 8 mld. Kč, určeného k refinancování 
směnečného programu z roku 2012 a nákupu tramvají 15T ForCity

primátor hl.m. Prahy  
-“- 

3. 1622 k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa 
služeb hlavního města Prahy se sídlem Kundratka 19, 180 00 
Praha 8 - Libeň 

primátor hl.m. Prahy -“- 

4. 1761 k návrhu na poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy z 
finančních prostředků obdržených jako odvod z loterií dle ust. § 
41i odst. 1 písm. b)  zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách v průběhu ledna až dubna 2013 

primátor hl.m. Prahy -“- 

5. 1675 k návrhu na ukončení pořizování celoměstsky významné změny 
I+II ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 2724/00 (Praha 16, Praha - Zbraslav - 
vytvoření rekreační zóny "Radotínská jezera") 

I. nám. Hudeček -“- 

6/1. 1598 k návrhu na pořízení celoměstsky významné změny ÚP SÚ hl.m. 
Prahy vymezení traťových spojek metra C-D a D-C v lokalitě 
Prahy 4 

I. nám. Hudeček -“- 

6/2. 1599 k návrhu na pořízení celoměstsky významné změny ÚP SÚ hl.m. 
Prahy komunikačního propojení Pražský okruh - Přátelství v 
lokalitě Prahy 22 

I. nám. Hudeček -“- 

6/3. 1671 k návrhu na pořízení celoměstsky významné změny ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - kompostárna Vinoř v k.ú. Vinoř (MČ Praha-Vinoř) 

I. nám. Hudeček -“- 
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6/4. 1672 k návrhu na pořízení celoměstsky významné změny ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - nové řešení lokality „Radotínská jezera“ a její vyjmutí z 
VRÚ v k.ú. Radotín a k.ú. Lahovice  (MČ Praha 16 a MČ Praha-
Zbraslav) 

I. nám. Hudeček -“- 

7/1. 1600 k návrhu zadání změny ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 990/06 (Praha 12 - 
bytová výstavba) 

I. nám. Hudeček -“- 

7/2. 1601 k návrhu zadání změny ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 1024/06 (Praha 9  - 
potvrzení územní rezervy - rozvoj území) 

I. nám. Hudeček -“- 

7/3. 1602 k návrhu zadání změny ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 1249/06 (Praha 5 - 
obytná výstavba) 

I. nám. Hudeček -“- 

7/4. 1603 k návrhu zadání změny ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 1286/06 (Praha 4 - 
výstavba komplexu s obchody, službami a multifunkčním 
kulturním zařízením) 

I. nám. Hudeček -“- 

7/5. 1604 k návrhu zadání změny ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 1298/06 (Praha 11 - 
vytvoření klidové zóny) 

I. nám. Hudeček -“- 

7/6. 1605 k návrhu zadání změny ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 1377/06 (Praha - 
Křeslice  - využití pro golf, jezdectví a další oddechové činnosti) 

I. nám. Hudeček -“- 

8. 1606 k návrhu na vydání změny ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 1498/06 (Praha 
4, Praha 12, Praha - Kunratice - nové využití území podle 
projednané urbanistické studie) 

I. nám. Hudeček -“- 

9. 1674 k návrhu zadání změny ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 2833/00 (posun 
ÚSES v k.ú. Kunratice)  

I. nám. Hudeček -“- 

10. 1427 
 
 
 

1429 

k návrhu na vydání celoměstsky významné změny I ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 2001/00 (Praha 1, Praha 3, Praha 8 - revitalizace území 
„Masarykovo nádraží-Florenc“) 
+ CD 
k návrhu  na vydání celoměstsky významné změny I ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 2710/00 - Praha 2, 4 a 5, revitalizace Smíchovského 
nádraží 
+ CD 

I. nám. Hudeček 
 
 
 
I. nám. Hudeček 

-“- 

11. 1478 ke konceptu řešení  celoměstsky významné změny I+II ÚP SÚ 
hl.m. Prahy- Z 2743/00 - Praha 13, výstavba administrativních 
objektů 
+ CD 

I. nám. Hudeček -“- 

12. 1676 k návrhu na vydání celoměstsky významné změny I+II ÚP SÚ 
hl.m. Prahy - Z 2744/00 (Praha 2, Praha 4, Praha 5 - optimalizace 
traťového úseku Praha hl.m. - Praha Smíchov) 
+ CD 

I. nám. Hudeček -“- 

13. 1679 k návrhu na ukončení pořizování celoměstsky významné změny III 
ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 2751/00 (Praha 1, Praha 2 - vymezení 
tunelového řešení severojižní magistrály v úseku mezi Hlavním 
nádražím a Nuselským mostem) 
+ CD 

I. nám. Hudeček -“- 

14. 1643 k návrhu na změnu účelu prostředků poskytnutých Městské části 
Praha 12 usnesením Zastupitelstva HMP č. 6/14 ze dne 28.4.2011 

radní Chudomelová 
 

-“- 

15. 1233 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha 5, Drtinova 
3, v působnosti SMS MHMP 

radní Chudomelová 
 

-“- 

16. 1413 k návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky na výstavbu "DDM 
HMP - obnova areálu Stadionu mládeže - hlavní budova" objektu 
Na Kotlářce 1, Praha 6 Domu dětí a mládeže hlavního města 
Prahy, Praha 8 - Karlín, Karlínské náměstí 7 na pozemku 
parc.č.3071/1 a 3071/4 v k.ú. Dejvice ve vlastnictví Hlavního 
města Prahy 

radní Chudomelová 
 

-“- 

17. 1757 k návrhu na přidělení grantů v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 
2013 

radní Chudomelová -“- 

18. 1687 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s postupem realizace 
projektů financovaných z Operačního programu Praha - 
Konkurenceschopnost 

radní Vorlíčková -“- 
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19. 1196 k návrhu na majetkoprávní vypořádání podílového spoluvlastnictví 
formou reálného rozdělení pozemku parc.č. 1061 v k.ú. Podolí 
mezi Ing. Janem Slabým, Alenou Lippertovou, MUDr. Ivanem 
Holeyšovským a hl.m. Prahou 

radní Udženija -“- 

20/1. 1460 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 2774/3 o výměře 158 
m2, parc.č. 2776 o výměře 298 m2 a parc.č. 2778 o výměře 155 
m2 v k.ú. Stodůlky z vlastnictví hlavního města Prahy do 
vlastnictví společnosti 3E PROJEKT, a.s., IČO: 25389092 

radní Udženija -“- 

20/2. 1512 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č 2596/111 k.ú. 
Kobylisy,  pozemku parc. č. 2183/159  k.ú. Žižkov a části 
pozemku parc. č. 3707/1 o výměře 7 m2 k.ú. Břevnov 

radní Udženija -“- 

20/3. 1330 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 491/1 k.ú. 
Veleslavín o výměře 124 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy 

radní Udženija -“- 

20/4. 1577 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3477/322 o výměře 
33 m2 k.ú. Břevnov 

radní Udženija -“- 

20/5. 1082 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 899/1 o výměře 506 
m2 v k.ú. Točná z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví spol. 
Letecké Muzeum Točná, s.r.o., IČO: 25672037 

radní Udženija -“- 

20/6. 1568 k návrhu úplatného převodu pozemku parc. č. 3115/32 k.ú. 
Strašnice o výměře 24 m2 

radní Udženija -“- 

21. 1305 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 93 v kat. území 
Sedlec z vlastnictví Českého svazu chovatelů do vlastnictví 
hlavního města Prahy za účelem majetkoprávního vypořádání 
stavby rekonstrukce komunikace Roztocká 

radní Udženija -“- 

22/1. 1661 k návrhu na bezúplatné nabytí majetku v k.ú. Hlubočepy 
 

radní Udženija -“- 

22/2. 1507 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Liboc a k.ú. 
Vokovice z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s 
majetkem státu pro Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik 
"v likvidaci" do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Udženija -“- 

22/3. 1579 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č.1091/14 ostatní 
plocha o výměře 733 m2 a  parc. č. 1724/13 ostatní plocha o 
výměře 182 m2 v k.ú. Troja ve vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu : Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Udženija -“- 

22/4. 1586 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parcelní číslo 756 o 
výměře 49m2 v k.ú. Braník  z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu : Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Udženija -“- 

22/5. 1514 k návrhu na bezúplatné nabytí vodních děl v k.ú. Březiněves z 
vlastnictví společnosti CENTRAL GROUP technická 
infrastruktura s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Udženija -“- 

22/6. 1617 k návrhu na bezúplatné nabytí vodních děl v k.ú. Radlice z 
vlastnictví společnosti Skanska a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Udženija -“- 

22/7. 1621 k návrhu na bezúplatné nabytí vodních děl v k.ú. Libuš a k.ú. 
Kamýk  z vlastnictví společnosti Oáza Nové Dvory a.s. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Udženija -“- 

22/8. 1585 k návrhu na bezúplatné nabytí vodovodních řadů, splaškové 
kanalizace, výtlačného řadu kanalizační stoky a čerpací stanice 
odpadních vod v k.ú. Dolní Chabry z vlastnictví společnosti 
CENTRAL GROUP 23. investiční a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Udženija -“- 

22/9. 1618 k návrhu na bezúplatné nabytí vodovodních řadů v k.ú. Kbely z 
vlastnictví společnosti Skanska a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Udženija -“- 

22/10. 1744 k návrhu na bezúplatné nabytí 26 ks stožárů veřejného osvětlení, 
vybudovaných na pozemcích parc. č. 1389/1 a parc. č. 1390 v k.ú. 
Hloubětín z vlastnictví IPRO, s.r.o., IČO: 25620827 se sídlem 
Bartultovice 86, 793 99 Vysoká do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Udženija -“- 
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23. 1533 k návrhu směny pozemku parc. č. 1512/3 o výměře 17 m2 a 

pozemku parc. č. 1517/13 o výměře 414 m2 v k. ú. Jinonice, 
pozemku parc. č. 937/15 o výměře 66 m2 v k. ú. Kobylisy, 
pozemku parc.č. 13/2 o výměře 9 m2, pozemku parc.č. 3319/7 o 
výměře 10 m2 v k. ú. Krč, pozemku parc.č. 2319/2 o výměře 2 m2 
a pozemku parc.č. 2323/2 o výměře 7 m2 v k. ú. Nové Město, 
pozemku parc.č. 4352/2 o výměře 18 m2 v k. ú. Vinohrady ve 
vlastnictví České dráhy a.s. za pozemek parc. č. 4207 o výměře 
537 m2 v k. ú. Vinohrady ve vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Udženija -“- 

24. 1755 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  

radní Udženija -“- 

25. 1756 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  

radní Udženija -“- 

26. 1626 k návrhu na přijetí Partnerství hl.m. Prahy v oblasti cestovního 
ruchu pro rok 2013 

radní Novotný -“- 

27.  k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP 
 

předsedové výborů 
ZHMP 

-“- 

 

 

 

K     I N F O R M A C I 

 

1. 1589 Informace o proplácení náhrady mzdy a výdělku ušlého v 
souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva hl. 
m. Prahy v roce 2012 

primátor hl.m. Prahy  

2. 1759 Informativní zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 
Zastupitelstva hl. m. Prahy 

primátor hl.m. Prahy  

3. 1733 Informace k problematice revitalizace Staroměstského náměstí a 
okolí 

primátor hl.m. Prahy  

4. 1758 Informace o významných dopravních omezeních na hlavních 
komunikacích v Praze 

nám. Nosek  

5. 1760 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2013 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT a k návrhu na 
úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2013 u škol a 
školských zařízení, jejichž zřizovatelem jsou městské části hlavního 
města Prahy 

radní Chudomelová 
 

 

6. 1749 Informace o udělení grantů v oblasti sportu a tělovýchovy v hl. m. 
Praze na rok 2013 

radní Chudomelová 
 

 

7. 1778 Informace ke zprávě o činnosti Výboru pro životní prostředí 
Zastupitelstva hl.m. Prahy za rok 2012 

Dr.-Ing. Milan Urban 
předseda výboru 
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	              P R O G R A M   J E D N Á N Í

