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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 

 

5. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 21. 3. 2019 od 10,00 hod. 

(v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 22. 3. 2019) 

 

  ____________________________________________________________________________ 
 

  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-7170 k návrhu územní studie Sídliště Ďáblice  

 

bod bude projednán v pevném čase 14.30 hod. 

zastupitel Nepil 

1 Z-7044 Informace o stavu přípravy investiční akce Metro I.D 

 

Rozprava 

náměstek primátora 

Scheinherr 

2 Z-7061 Informace k záměru na zřízení zelených pásů v souvislosti s 

výstavbou stavby č. 43784 Kompenzační opatření pro SOKP 511 a 

I/12 

 

Rozprava 

náměstek primátora 

Scheinherr 

3 Z-7098 k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2018 do roku 

2019 za účelem financování projektů z Operačního programu 

Praha - pól růstu ČR v roce 2019 

primátor  

hl.m. Prahy 

4/1 Z-7113 ke schválení projektů v rámci 36. výzvy Operačního programu 

Praha - pól růstu ČR 

primátor  

hl.m. Prahy 

4/2 Z-7103 ke schválení projektů v rámci 38. Výzvy Operačního programu 

Praha - pól růstu ČR 

primátor  

hl.m. Prahy 

5 Z-7039 k návrhu na udělení individuální neinvestiční účelové dotace v 

oblasti cestovního ruchu z kap. 06 v roce 2019 

radní Třeštíková 

6 Z-7042 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC 

MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti 

kultury v roce 2019 

radní Třeštíková 

7 Z-7037 k návrhu na udělení grantů na podporu kongresového průmyslu 

pro rok 2019 

radní Třeštíková 

8 Z-6989 k návrhu na vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje hl. 

m. Prahy (technická infrastruktura - elektrické vedení) 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

9 Z-7010 k návrhu na ukončení pořizování celoměstsky významné změny V 

ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 4 - Z 

2956/00 (MČ Praha 4, k.ú. Lhotka, Vymístění autoservisu a 

opravny a doplnění ploch pro bydlení) 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

10 Z-7017 k návrhu na uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy 

na část pozemku parc. č. 1672/3 v k.ú. Vysočany, obec Praha, v 

rámci stavby „BESIP 2970265 Čakovická x Letňanská x Ke 

Klíčovu - Praha 9, okružní křižovatka“ 

náměstek primátora 

Scheinherr 
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11 Z-7030 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků městským částem hl. 

m. Prahy jako doplatku na jejich podílu na finančních prostředcích 

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, v období od 1.7.2018 do 

31.12.2018 

náměstek primátora 

Vyhnánek 

12 Z-7115 k návrhu na ponechání nevyčerpaných účelových prostředků 

poskytnutých MČ HMP z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2018 (příp. 

v předchozích letech) k využití v roce 2019 

náměstek primátora 

Vyhnánek 

13 Z-7131 k návrhu na úpravu rozpočtu výdajů vlastního hlavního města 

Prahy a poskytnutí účelových investičních dotací městským 

částem hl. m. Prahy z rezervy pro městské části v kap. 10 rozpočtu 

vl. hl. m. Prahy na rok 2019 

náměstek primátora 

Vyhnánek 

14 Z-6988 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části 

Praha 8 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 

projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

náměstek primátora 

Vyhnánek 

15 Z-7125 k návrhu na ponechání nevyčerpaných finančních prostředků 

příspěvkových organizací hlavního města Prahy z roku 2018 a let 

minulých a jejich využití ke stejnému účelu v roce 2019 

náměstek primátora 

Vyhnánek 

16 Z-7166 k deklaraci Zastupitelstva hl. m. Prahy "Praha proti antisemitismu" zastupitel Wolf 

17 Z-7066 k návrhu na využití zákonného předkupního práva k odkoupení 

spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3/8 na pozemcích v k.ú. 

Jinonice, obec Praha 

radní Chabr 

18/1 Z-6970 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 585/12 k.ú. Ďáblice radní Chabr 

18/2 Z-6890 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 330/1 o výměře 5 m2 

a parc.č. 332/1 o výměře 76 m2 v k.ú. Prosek 

radní Chabr 

18/3 Z-6899 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 967/3, parc. č. 967/4, 

parc. č. 968/2, parc. č. 968/3 a parc. č. 968/4 o celkové výměře 

751m2 a úplatný převod spoluvlastnického podílu o velikosti id. 

1/2 MHMP k pozemkům parc. č. 967/2, parc. č. 967/6, parc. č. 

967/7, parc. č. 968/5, parc. č. 968/6 a parc. č.  968/7 o výměře 

877m2 v k.ú. Michle 

radní Chabr 

18/4 Z-6902 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2193 o výměře 51 

m2 a pozemku parc. č. 2198/7 o výměře 7 m2 v k.ú. Michle 

radní Chabr 

19/1 Z-6973 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků s omezujícími 

podmínkami po dobu 10-ti let parc.č.419/13,419/16 v k.ú. Holyně 

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 

19/2 Z-7027 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Křeslice, Kyje, 

Lipany z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s 

majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774 do 

vlastnictví hlavního města Prahy dle § 7 zákona č. 503/2012 Sb., o 

Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

radní Chabr 

19/3 Z-6993 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Libeň, Liboc, 

Nusle, Střížkov, Šeberov, Třeboradice, Vysočany, Záběhlice, 

Zbraslav z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s 

majetkem státu pro Státní statek hl. m. Prahy „v likvidaci“ do 

vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Chabr 

19/4 Z-6679 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2461/2 o výměře 

80 m2 a parc. č. 2541/20 o výměře 16 m2 v k.ú. Hloubětín 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, 128 00, do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Chabr 
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19/5 Z-6984 k návrhu na bezúplatné nabytí části pozemku parcelní číslo 266 v 

k.ú. Satalice, 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 

19/6 Z-6998 k návrhu na bezúplatné nabytí přechodu pro chodce, dopravního 

značení a přisvětlení přechodu pro chodce v k.ú. Uhříněves, obec 

Praha z vlastnictví společnosti CENTRAL GROUP uzavřený 

investiční fond II. a.s. do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Chabr 

20/1 Z-6483 k návrhu na směnu pozemků parc.č. 60/13, 61/2, 153/51, 153/53 a 

297/8 v k.ú. Nedvězí u Říčan a pozemku parc.č. 27 v k.ú. 

Kolovraty ve vlastnictví Města Říčany za pozemky parc.č. 

1438/131, 1548/10, 1548/12, 1582/6, 1597/2, 1648/29 a 1649/38 v 

k.ú. Říčany u Prahy ve vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Chabr 

20/2 Z-6916 k návrhu na směnu pozemku parc.č. 1233/220 v k.ú. Dolní Chabry 

ve vlastnictví společnosti SUPRAPARK s.r.o. za část pozemku 

parc.č. 1442/1 v k.ú. Dolní Chabry ve vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Chabr 

21 Z-7101 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 2, Praha 9, Praha 14, Praha 16 a  Praha - Libuš 

Svěření: 
 

Praha - Libuš (pozemky a stavba komunikace v k.ú. Libuš a 

pozemky v k.ú. Písnice) 

Praha 2 (pozemek v k.ú. Vinohrady) 

Praha 9 (pozemek v k.ú. Střížkov) 

Praha 16 (nemovitosti v k.ú. Radotín) 

Praha 14 (nemovitosti v k.ú. Černý Most) 

 

Odejmutí: 

 

radní Chabr 

22 Z-7028 k návrhu na poskytnutí dotací hlavního města Prahy pro rok 2019 

v oblasti sociálních služeb na základě „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 2019“ a úpravu rozpočtu 

radní Johnová 

23/1 Z-7076 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v působnosti 

odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního 

města Prahy - Programy v oblasti rodinné politiky pro rok 2019 

radní Johnová 

23/2 Z-7088 k návrhu na udělení grantů v programu Granty hlavního města 

Prahy - Programy v oblasti zdravotnictví pro rok 2019 

radní Johnová 

24 Z-7029 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové 

účelové neinvestiční dotace z kap. 0504 v roce 2019 a úpravu 

rozpočtu  ve výši 6 251 040 Kč 

radní Johnová 

25 Z-7106 k volbě přísedících Městského soudu v Praze radní JUDr. Hana               

Kordová Marvanová 

26 Z-7015 k návrhu na přidělení jednoletých grantů na rok 2019 v 

programech III.A.1., III.B.1., III.C.1., IV.A., IV.B. a IV.C v oblasti 

sportu 

radní Šimral 

27 Z-7127 k zapojení hlavního města Prahy do první fáze akční plánovací sítě 

„Teacher carrier supported by school leadership“ vedené městem 

Antverpy 

bod stažen (původní bod č. 23) 

radní Šimral 

28/1 Z-6992 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Základní škola speciální, Praha 10, Starostrašnická 45 

radní Šimral 

28/2 Z-7080 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 

radní Šimral 
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28/3 Z-7085 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12, se sídlem 

Praha 4 - Háje, Kupeckého 576/17 

radní Šimral 

28/4 Z-7099 k návrhu na změnu zřizovací listiny a změnu zápisu v rejstříku 

škol a školských zařízení příspěvkové organizace Základní škola 

pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 - Řepy, U 

Boroviček 1 

radní Šimral 

29 Z-7013 k návrhu na schválení výpovědi Veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí účelové dotace - víceletého grantu č. 

DOT/64/01/005622/2017 ze dne 21.3.2017 uzavřené se spolkem 

SK Uhelné sklady Praha, z.s. a schválení výpovědi Veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí účelové dotace - víceletého grantu 

č.DOT/64/01/006194/2018 ze dne 9.3.2018 uzavřené se 

společností TMM s.r.o. 

radní Šimral 

30 Z-7053 k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 

2018 do roku 2019  projektu "Komplexní program rozvoje a 

podpory pražského školství" odboru školství a mládeže MHMP v 

rámci Operačního Programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

radní Šimral 

31  k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP předsedové výborů 

ZHMP 

 

 

 

 

K     I N F O R M A C I 

 

1 Z-7144 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích 

v Praze 

náměstek primátora 

Scheinherr 

2 Z-7122 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o 

neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT 

radní Šimral 

3 Z-7078 k Výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v hlavním 

městě Praze za školní rok 2017/2018 

radní Šimral 

4 Z-7126 k poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z 

MŠMT na zabezpečení okresních a krajských soutěží a přehlídek 

vyhlašovaných MŠMT na rok 2019 

radní Šimral 

 


