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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 

 

39. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 8. 9. 2022 od 8,30 hod. 

(v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 9. 9. 2022 od 8,30 hod) 

 

  
  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-10721 k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. Praha na rok 2022 a 

poskytnutí dotací MČ hl.m. Prahy na realizaci opatření pro 

pražské domácnosti ohrožené inflací 

 

* Tisk bude projednán v pevném čase 14.00 

 

 

náměstek primátora 

Vyhnánek 

   * Z-10807 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru 

společnosti Člověk v tísni, o.p.s. a k návrhu na úpravu rozpočtu 

vlastního hl. m. Prahy na rok 2022 

 

* Tisk bude projednán v pevném čase 15.00 

 

 

zastupitel Nacher 

zastupitelka Kordová 

Marvanová 

zastupitel Wolf 

   * Z-10810 k Petici za záchranu zimních sportů na Praze 5 

 

* Tisk bude projednán v pevném čase 17.30 

 

předsedkyně Výboru 

kontrolního ZHMP 

   * Z-10819 Informace o průběhu rekonstrukce - opravy Barrandovského 

mostu 

 

* Tisk bude projednán v pevném čase 18.30 

 

zastupitel Sedeke 

zastupitel Martan 

1  Z-10746 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně 

závazné vyhláška č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut 

hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů 

 

primátor  

hl.m. Prahy 

2  Z-10778 k novele obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, 

kterou se vydává Statut hlavního města Prahy - textová část 

 

primátor  

hl.m. Prahy 

3  Z-10788 k návrhu dohody s Dětským fondem OSN v souvislosti s reakcí 

na mimořádné události týkající se uprchlíků v České republice 

 

primátor  

hl.m. Prahy 

4  Z-10777 k návrhu dodatku č. 1 ke Smlouvě o společné expozici a 

prezentaci na veletrhu Expo Real 2022 

 

primátor  

hl.m. Prahy 
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5  Z-10644 k návrhu Koncepce rekonstrukce služeben Městské policie hl. m. 

Prahy a Policie ČR, které se nacházejí v majetku svěřeném 

městským částem hl. m. Prahy ve střednědobém výhledu od roku 

2023 do roku 2025 

 

primátor  

hl.m. Prahy 

6  Z-10759 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2022 

a k návrhu na poskytnutí individuálních účelových investičních 

dotací České republice - Hasičskému záchrannému sboru hl. m. 

Prahy v roce 2022 z rozpočtu kap. 07 – BEZPEČNOST 

 

primátor  

hl.m. Prahy 

7  Z-10701 k návrhu na uvolnění rezervy z kap. 07 - BEZPEČNOST pro 

městskou část Praha - Zbraslav na provedení rekonstrukce 

služebny Městské policie hl. m. Prahy 

 

primátor  

hl.m. Prahy 

8  Z-10618 k návrhu Dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

dotace č. DOT/39/01/000566/2021 mezi hlavním městem Prahou 

a Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy 

 

primátor  

hl.m. Prahy 

9  Z-10796 k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o 

poskytnutí účelové individuální neinvestiční dotace č. 

DOT/39/01/000772/2022 se subjektem Oblastní spolek Českého 

červeného kříže Praha 1, pobočný spolek 

 

primátor  

hl.m. Prahy 

10  Z-10713 k záměru odboru informatických činností MHMP na realizaci 

veřejné zakázky „Podpora a rozvoj ISMP-POVS v letech 2022-

2026“ 

 

primátor  

hl.m. Prahy 

11  Z-10636 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování a 

vypořádání projektů z Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR v roce 2022 

 

primátor  

hl.m. Prahy 

12  Z-10725 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů 

odborů MHMP z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v 

roce 2022 

 

primátor  

hl.m. Prahy 

13  Z-10688 ke schválení projektů v rámci 61. výzvy Operačního programu 

Praha - pól růstu ČR 

 

primátor  

hl.m. Prahy 

14  Z-10109 k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné 

zakázky "Stavba č. 45568 Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad; 

zhotovitel" 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

15  Z-10352 k návrhu změny ÚP – Z 3272 (fáze „návrh“ + „OOP“, vlna 17) I. náměstek primátora  

Hlaváček 

 

16  Z-10539 k návrhům změn/úprav ÚP a jejich vydání (fáze "návrh" + 

"OOP", vlna 04) 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

17  Z-10599 k návrhu změny ÚP - Z 3219 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 14) I. náměstek primátora  

Hlaváček 

 

18  Z-10645 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3418 (fáze „návrh“+ 

„OOP“, vlna 24) 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

19  Z-10650 k návrhům změn ÚP a jejich vydání (fáze "návrh" + "OOP", vlna 

24) 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 
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20  Z-10653 k návrhu zadání změny ÚP - Z 2844 (fáze "zadání", vlna CVZ V) 

 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

21  Z-10659 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3431 (fáze "návrh" + 

"OOP", samostatně pořizovaná změna) 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

22  Z-10681 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3367 (fáze "návrh" + 

"OOP", vlna 19) 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

23  Z-10682 k návrhům změn ÚP a jejich vydání - Z 3784 a Z 3785 (fáze 

"návrh" + "OOP", vlna 29) 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

24  Z-10683 k návrhu změny ÚP - Z 3804 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 29) 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

 

25  Z-10686 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3503 (fáze "návrh" + 

"OOP", vlna 26) 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

26  Z-10690 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3198 (fáze "návrh" + 

"OOP", vlna 14) 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

27  Z-10693 k návrhům změn ÚP a jejich vydání (fáze "návrh" + "OOP", vlna 

16) 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

28  Z-10697 k návrhu změny/úpravy ÚP a jejího vydání - U 1334 (fáze 

"návrh" + "OOP", vlna 04 úprav) 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

29  Z-10699 k návrhu změny/úpravy ÚP - U 1327 (fáze "návrh" + "OOP", 

vlna 04 úprav) 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

30  Z-10702 k návrhu změny ÚP- Z 3467 (fáze "návrh" + „OOP“, vlna 26) 

 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

31  Z-10704 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3419 (fáze „návrh“+ 

„OOP“, vlna 24) 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

32  Z-10705 k návrhům změn ÚP a jejich vydání (fáze "návrh" + "OOP", vlna 

25) 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

33  Z-10707 k návrhu změny/úpravy ÚP a jejího vydání - U 1113 (fáze 

"návrh" + "OOP", vlna 04 úprav) 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

34  Z-10708 k návrhu změny ÚP - Z 3255 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 16) 

 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

35  Z-10709 k návrhu změny ÚP - Z 3540 (fáze „návrh“ + „OOP“, vlna 28) 

 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

36  Z-10711 k návrhům změn ÚP a jejich vydání – Z 3528 a Z 3529 (fáze 

"návrh" + "OOP", vlna 28) 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

37  Z-10610 k návrhu na přerušení pořizování změny ÚP – Z 3199 (fáze 

"návrh", vlna 14) 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

38  Z-10520 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3267 (fáze „návrh“ + 

„OOP“, vlna 17) 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 
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39  Z-10685 k návrhům na pořízení změn ÚP - (fáze "podnět", vlna 42) 

 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

40  Z-8887 k návrhu na pořízení změny ÚP - 170/2019 (fáze "podnět", vlna 

31) 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

41  Z-10764 k návrhu na pořízení změny ÚP - 42/2021 (fáze "podnět", vlna 

38) 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

42  Z-10464 k návrhu na pořízení změny ÚP - 2/2022 (fáze "podnět", vlna 41) 

 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

43  Z-10608 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3239 (fáze "návrh" + 

"OOP", vlna 15) 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

44  Z-10691 k návrhu změny ÚP - Z 3802 (fáze „návrh“ + „OOP“, vlna 29) 

 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

45  Z-10792 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3126 (fáze „návrh“ + 

„OOP“, vlna 12) a k návrhu smlouvy o spolupráci k dané změně 

dle Metodiky spoluúčasti investorů na rozvoji území hl. m. Prahy 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

46  Z-10767 k záměru odboru Pražského společenství obnovitelné energie 

realizovat centralizovaně zadávanou veřejnou zakázku s názvem 

"Dodávky elektrické energie pro orgány a organizace hl. m. 

Prahy na období od 1.1.2023 do 31.12.2023" 

 

náměstkyně primátora 

Plamínková 

47  Z-10780 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace pro MČ Praha - 

Koloděje, MČ Praha 12 a MČ Praha - Nebušice z rozpočtu hl.m. 

Prahy v roce 2022 

 

náměstkyně primátora 

Plamínková 

48  Z-10614 k návrhu na změnu charakteru finančních prostředků 

poskytnutých MČ Praha 12 

 

náměstkyně primátora 

Plamínková 

49  Z-10758 k návrhu na změnu charakteru části poskytnuté dotace MČ Praha 

- Čakovice a MČ Praha – Slivenec 

 

náměstkyně primátora 

Plamínková 

50  Z-10732 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na pořízení chrániček od 

společnosti PODA a.s. 

 

náměstkyně primátora 

Plamínková 

51  Z-10771 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o financování 

služeb spojených s přípravou projektů ELENA -2019-148 

 

náměstkyně primátora 

Plamínková 

52  Z-10417 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Botanická zahrada hl.m. Prahy, Trojská 800/196, 171 00 Praha 7, 

IČO: 00064572 

 

náměstkyně primátora 

Plamínková 

53  Z-10715 ke Smlouvě o spolupráci na projektu Kladenská drážní cesta, 

úsek Praha - Ruzyně – Kladno 

 

náměstek primátora  

Scheinherr 

54  Z-10712 k podání žádosti hl. m. Prahy Vládě ČR o výjimku z usnesení 

Vlády ČR ve věci úplatného převodu místní dráhy Praha - 

Malešice - Praha - Žižkov do majetku hl. m. Prahy 

 

náměstek primátora  

Scheinherr 

55  Z-10671 k poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - 

Vinoř na pořízení projektové dokumentace a úpravě rozpočtu vl. 

hl.m. Prahy v kap.03 v roce 2022 

 

náměstek primátora  

Scheinherr 
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56  Z-10756 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 

neinvestiční dotace pro MČ Praha 3 a k úpravě rozpočtu 

vlastního hl.m. Prahy v kapitole 03 Doprava v roce 2022 

 

náměstek primátora  

Scheinherr 

57  Z-10762 k poskytnutí finančních prostředků formou účelové neinvestiční 

dotace na organizaci akce Den bez aut MČ Praha - Újezd a k 

úpravě rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2022 

 

náměstek primátora  

Scheinherr 

58  Z-10779 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP ODO-

SK a MHMP-INV v kapitole 03 Doprava 

 

náměstek primátora  

Scheinherr 

59  Z-10785 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů MHMP ODO-SK v 

kapitole 03 Doprava v roce 2022 

 

náměstek primátora  

Scheinherr 

60  Z-10729 k návrhu na úpravu rozpočtu INV MHMP na rok 2022 v kap. 03 

– Doprava 

 

náměstek primátora  

Scheinherr 

 

61  Z-10684 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na dílčí 

dofinancování ztrát dopravců PID v souvislosti s dopadem 

ekonomické krize roku 2022 (vícenáklady za 2. čtvrtletí) 

 

náměstek primátora  

Scheinherr 

62  Z-10635 k záměrům odboru ODO MHMP na realizaci veřejných zakázek 

"Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v 

přepravě cestujících v rámci PID - oblast C1 - Horoměřicko“, 

"Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v 

přepravě cestujících v rámci PID - oblast C2 - Slánsko“, "Výběr 

dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě 

cestujících v rámci PID - oblast C3 - Berounsko“, "Výběr 

dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě 

cestujících v rámci PID - oblast C4 - Čáslavsko“, "Výběr 

dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě 

cestujících v rámci PID - oblast C5 - Kostelecko“, "Výběr 

dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě 

cestujících v rámci PID - oblast C6 - Mladoboleslavsko“, "Výběr 

dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě 

cestujících v rámci PID - oblast D1 - Příbramsko“, "Výběr 

dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě 

cestujících v rámci PID - oblast D2 - Sedlčansko“, "Výběr 

dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě 

cestujících v rámci PID - oblast D3 - Vlašimsko“, "Výběr 

dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě 

cestujících v rámci PID - oblast D4 - Říčansko“, "Výběr 

dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě 

cestujících v rámci PID - oblast D5 - Zdibsko“, "Výběr dopravce 

pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě 

cestujících v rámci PID - oblast D6 - Úvalsko“, "Výběr dopravce 

pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě 

cestujících v rámci PID - oblast D7 - Dolnobřežansko“ 

 

náměstek primátora  

Scheinherr 

63  Z-10687 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o 

financování projektu "Mobilní systém liniového řízení a 

provozních dopravních informací", evidenční číslo 5117710005, 

v rámci Operačního programu Doprava, z rozpočtu Státního 

fondu dopravní infrastruktury 

 

náměstek primátora  

Scheinherr 

64  Z-10632 k návrhu na uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy č. 110/2022 o 

poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury na rok 2022 

 

náměstek primátora  

Scheinherr 
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65  Z-10661 k návrhu na ukončení účasti hlavního města Prahy ve spolku 

CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s. 

 

náměstek primátora  

Scheinherr 

66  Z-10744 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci na 

stavbu č. 42822 Lávka Holešovice - Karlín, etapa 0001 

Štvanická lávka 

 

náměstek primátora  

Scheinherr 

67  Z-10724 ke schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva stavby  

a Smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na stavbu č. 

42821 Dvorecký most 

 

náměstek primátora  

Scheinherr 

68  Z-9946 k návrhu na uzavření darovací smlouvy na bezúplatný převod 

pozemků pod stavbou silnice I. třídy I/7 Lipská a stavby silnice I. 

třídy I/7 Lipská v rámci vzájemného majetkoprávního 

vypořádání staveb pozemních komunikací, silničních pozemků a 

dalších nemovitostí souvisejících se stavbou dálnice D0 

 

náměstek primátora  

Scheinherr 

69  Z-10572 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č.1281/503 v 

katastrálním území Vokovice do vlastnictví hlavního města 

Prahy 

 

náměstek primátora  

Scheinherr 

70  Z-10647 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 835/2 a parc. č. 

835/21 v katastrálním území Letňany do vlastnictví hlavního 

města Prahy 

 

náměstek primátora  

Scheinherr 

71  Z-10574 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti 

id. 1/4 na pozemku parc. č. 1627, k.ú. Troja 

 

náměstek primátora  

Scheinherr 

72  Z-10583 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti 

id. 1/12 na pozemku parc. č. 1627, k.ú. Troja 

 

náměstek primátora  

Scheinherr 

73  Z-10587 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti 

id. 1/12 na pozemku parc. č. 1627, k.ú. Troja 

 

náměstek primátora  

Scheinherr 

74  Z-10588 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti 

id. 1/12 na pozemku parc. č. 1627, k.ú. Troja 

 

náměstek primátora  

Scheinherr 

75  Z-10567 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti 

id. 1/8 na pozemku parc. č. 1714/3, k.ú. Hostivař 

 

náměstek primátora  

Scheinherr 

76  Z-10566 k návrhu obecně závazné vyhlášky o zrušení některých vyhlášek 

v oblasti taxislužby 

 

náměstek primátora  

Scheinherr 

77  Z-10734 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. pololetí 

2022 

 

náměstek primátora 

Vyhnánek 

78  Z-10781 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2022 

a poskytnutí účelových investičních dotací městským částem hl. 

m. Prahy na navýšení kapacit v oblasti školské infrastruktury 

 

náměstek primátora 

Vyhnánek 

79  Z-10655 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2022 

a poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v 

roce 2022 MČ Praha-Štěrboholy na akci ZŠ Štěrboholy - 

2.stupeň vzdělávání 

 

náměstek primátora 

Vyhnánek 
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80  Z-10667 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2022 

a poskytnutí účelových investičních dotací MČ Praha 10 na vrub 

kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z 

rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 

 

náměstek primátora 

Vyhnánek 

81  Z-10720 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2022 

a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Kolovraty na 

vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů 

EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2022 

 

náměstek primátora 

Vyhnánek 

82  Z-10766 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2022 

a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Čakovice na 

vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů 

EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2022 

 

náměstek primátora 

Vyhnánek 

83  Z-10791 k návrhu na rozšíření účelu investiční dotace poskytnuté MČ 

Praha - Koloděje z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2022 

 

náměstek primátora 

Vyhnánek 

84  Z-10658 k návrhu na změnu charakteru finančních prostředků 

ponechaných městské části Praha 21 k čerpání v roce 2022 

 

náměstek primátora 

Vyhnánek 

85  Z-10634 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 

INO/16/06/000408/2022 o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci MČ Praha - Dolní Měcholupy a na úpravu rozpočtu 

vlastního hl. m. Prahy v roce 2022 v souvislosti s přijetím 

mimořádné splátky návratné finanční výpomoci od MČ Praha - 

Dolní Měcholupy 

 

náměstek primátora 

Vyhnánek 

86  Z-10651 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 

INO/16/06/000391/2020 o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci MČ Praha - Lysolaje a na úpravu rozpočtu vlastního 

hl. m. Prahy v roce 2022 v souvislosti s přijetím mimořádné 

splátky návratné finanční výpomoci od MČ Praha – Lysolaje 

 

náměstek primátora 

Vyhnánek 

87  Z-10481 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o 

poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 

INO/16/06/000399/2021 poskytnuté MČ Praha 14 z rozpočtu 

hlavního města Prahy v roce 2021 

 

náměstek primátora 

Vyhnánek 

88  Z-10710 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně 

závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku 

za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů 

 

náměstek primátora 

Vyhnánek 

89  Z-10551 k návrhu na majetkoprávní vypořádání - pozemek parc.č. 302/6 

k.ú. Veleslavín 

 

radní Chabr 

90  Z-10674 k návrhu na majetkoprávní vypořádání - části pozemků parc.č. 

809/3 a 812/1 v k.ú. Letňany 

 

radní Chabr 

91  Z-10631 k návrhu na uznání vlastnického práva k pozemku parc.č. 3626/6 

v k.ú. Žižkov ve prospěch České republiky, příslušnost 

hospodařit s majetkem státu pro Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy 

 

radní Chabr 

92  Z-10553 k návrhu na úpravu smluvního vztahu související s 

ekonomickým dopadem pandemie COVID-19 

 

radní Chabr 
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93  Z-10750 uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o realizaci projektu - Projekt 

revitalizace a urbanistického rozvoje území Rohanského ostrova 

 

radní Chabr 

94  Z-10626 k návrhu na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 

darovací mezi společností CENTRAL GROUP 63. investiční 

s.r.o. a hl. m. Prahou 

 

radní Chabr 

95  Z-10640 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi 

společností Modřany development s.r.o. a hl. m. Prahou 

 

radní Chabr 

96  Z-10646 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi 

společností CPI Retail Portfolio V, s.r.o. a hl. m. Prahou 

 

radní Chabr 

97  Z-10716 k návrhu na uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o sdružení a 

uzavření budoucí smlouvy kupní a darovací č. 

INO/21/03/005059/2009  mezi hlavním městem Praha a 

Družstvem ISK Nová Ves 

 

radní Chabr 

98  Z-10433 k návrhu na směnu pozemků v k.ú. Libeň a Michle a uzavření 

dohody o narovnání  mezi společností VINCI Construction CS 

a.s. a hlavním městem Prahou 

 

radní Chabr 

99  Z-9941 k návrhu směny pozemku parc.č. 9/2 v k.ú. Nedvězí u Říčan ve 

vlastnictví fyzické osoby za pozemek parc.č. 8/20 v k.ú. Nedvězí 

u Říčan ve vlastnictví hl.m. Prahy 

 

radní Chabr 

100  Z-10519 k návrhu na směnu částí pozemků parc. č. 1284/1, 1285, 1286 a 

1290 v k.ú. Běchovice, obec Praha, za pozemky parc. č. 1561, 

1562/1, 1563/1 a 1571/7, vše v k.ú. Dubeč, obec Praha 

 

radní Chabr 

101  Z-10625 k návrhu na směnu pozemků mezi společností Skanska Gamma 

Projekt Company, s.r.o. a hlavním městem Prahou 

 

radní Chabr 

102  Z-10747 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.33/91 ze dne 

12.12.2013 k návrhu na směnu pozemků parc.č. 1892/2 o výměře 

32 m2, parc.č. 1892/3 o výměře 929 m2, parc.č. 2370/14 o 

výměře 402 m2 a  parc.č. 2370/16 o výměře 1455 m2 v k.ú. 

Kunratice ve vlastnictví společnosti AHI Oscar s.r.o., 

za část pozemku parc.č. 2368/5 o výměře  3708 m2 a celý 

pozemek parc.č. 2370/11 o výměře 86 m2 v k.ú. Kunratice ve 

vlastnictví hl.m. Prahy 

 

radní Chabr 

103  Z-10790 k návrhu směny pozemků parc.č. 1608 a parc.č. 1609 ve 

vlastnictví fyzických osob za část pozemku parc.č. 1603 a 

pozemky parc.č. 1614 a parc.č. 1691/13 v k. ú. Troja, obec Praha 

ve vlastnictví hl.m. Prahy 

 

radní Chabr 

104  Z-10457 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1700/3 o výměře 

16 m2, v k.ú. Kamýk 

 

radní Chabr 

105  Z-10357 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2596/111 o výměře 

100 m2 k.ú. Kobylisy 

 

radní Chabr 

106  Z-10087 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 74/1 v k.ú. 

Vršovice 

 

radní Chabr 

107  Z-10472 k návrhu na schválení úplatného převodu spoluvlastnického 

podílu id. 3/10 na pozemku parc.č. 1447/1 k.ú. Troja 

 

radní Chabr 
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108  Z-10582 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2869/465 o výměře 

11 m2 v k.ú. Krč 

 

radní Chabr 

109  Z-9580 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 10/32 ze dne 

18.10.2019 k návrhu na odstranění duplicitního vlastnictví - 

pozemky k.ú. Stodůlky a k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc.č. 1080/105 k.ú. Stodůlky 

 

radní Chabr 

110  Z-10577 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1943/7 o výměře 

37 m2 v k.ú. Michle 

 

radní Chabr 

111  Z-10552 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 235/2 o 

výměře 28 m2 k.ú. Vokovice 

 

radní Chabr 

112  Z-10638 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 430 k.ú. Čimice 

 

radní Chabr 

113  Z-10643 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 601/73 o výměře 

77 m2 v k.ú. Horní Měcholupy 

 

radní Chabr 

114  Z-10648 k návrhu na schválení úplatného převodu části pozemku parc. č. 

1227/43 o výměře 13 m2 k.ú. Libeň 

 

radní Chabr 

115  Z-10748 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 214/445 o výměře 

9 m2 k.ú. Újezd u Průhonic 

 

radní Chabr 

116  Z-10696 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 232/121 a 232/122 

v k.ú. Černý Most z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového 

spoluvlastnictví všech vlastníků bytů a podílových 

spoluvlastníků společných částí budov č.p. 991 a 992 vše v k.ú. 

Černý Most, kteří jsou zapsáni na LV č. 159 vedeném 

Katastrálním úřadem pro hl.m. Prahu, Katastrálním pracovištěm 

Praha pro k.ú. Černý Most, obec Praha 

 

radní Chabr 

117  Z-8554 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 30/68 ze dne 

2.11.2017 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 

1773/1 v k.ú. Nusle 

 

radní Chabr 

118  Z-10447 k návrhu na bezúplatný převod nemovitého majetku na Českou 

republiku s příslušností hospodařit pro Správu Pražského hradu - 

pomník Julia Zeyera 

 

radní Chabr 

119  Z-10083 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.15/26 ze dne 

27.1.2000 k návrhu na schválení bezúplatného převodu věcí - 

komunikace, chodníků, veřejného osvětlení, kanalizace a 

vodovodu včetně pozemků, ve vlastnictví SAPA, spol.s r.o., do 

vlastnictví hl.m. Prahy 

 

radní Chabr 

120  Z-10770 k návrhu na úplatné nabytí vlastnického práva k pozemku parc.č. 

2848/1 v k.ú. Záběhlice 

 

radní Chabr 

121  Z-10384 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 1/2 

pozemků parc.č. 150/65, parc.č. 150/115, parc.č. 150/116, parc.č. 

150/117, parc.č. 2160/301, parc.č. 2401/24 a celých pozemků 

parc.č. 2109/4 a parc.č. 2117/1 v k.ú. Stodůlky z vlastnictví 

společnosti RR Investiční s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 

 

radní Chabr 
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122  Z-9979 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 4225, parc.č. 4229 a 

parc.č. 4230 vše v k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec, 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 

123  Z-10294 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 2344/2 k.ú. Zbraslav 

do vlastnictví hlavního města Prahy 

 

radní Chabr 

124  Z-10453 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Ďáblice, Háje, 

Suchdol, Újezd nad Lesy a Kyje 

 

radní Chabr 

125  Z-7438 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 3165/1 a 3173/2 k.ú. 

Strašnice do vlastnictví hlavního města Prahy 

 

radní Chabr 

126  Z-10556 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnických podílů na pozemku 

parc.č. 2634/4 v k.ú. Strašnice 

 

radní Chabr 

127  Z-10561 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti 

id. 1/2 na pozemku parc. č. 1606 v k.ú. Krč, obec Praha do 

vlastnictví hlavního města Prahy 

 

radní Chabr 

128  Z-10537 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnických podílů na pozemku 

parc.č. 649 k.ú. Modřany do vlastnictví hlavního města Prahy 

 

radní Chabr 

129  Z-10652 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 2673/2 v k.ú. 

Záběhlice, obec Praha z vlastnictví České republiky, právo 

hospodařit s majetkem státu Správa železnic, státní organizace 

do vlastnictví hlavního města Prahy 

 

radní Chabr 

130  Z-10754 k návrhu na úplatné nabytí budovy č. p. 3406 umístěné na 

pozemku parc. č. 4400/76 vše v k. ú. Modřany, obec Praha, z 

vlastnictví Česká pošta, s.p. do vlastnictví hl. m. Prahy a k 

návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2022 

 

radní Chabr 

131  Z-10752 k záměru úplatného nabytí areálu koupaliště Stírka 

 

 

radní Chabr 

132  Z-10158 k návrhu na bezúplatné nabytí části pozemku parc.č. 660/1 v k.ú. 

Břevnov 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 

133  Z-10316 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Pitkovice z 

vlastnictví společnosti CENTRAL GROUP Ďáblice s.r.o. do 

vlastnictví hlavního města Prahy 

 

radní Chabr 

134  Z-10601 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 4068/4 v k.ú. 

Strašnice, obec Praha 

 

radní Chabr 

135  Z-10609 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1151/32 v k.ú. 

Čakovice, obec Praha 

 

radní Chabr 
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136  Z-10620 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Řepy a Troja 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 

137  Z-10633 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků, resp. spoluvlastnických 

podílů na pozemcích v k. ú. Hostavice, Řepy, Malá Chuchle, 

Modřany, Radlice, Strašnice a Záběhlice 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 

138  Z-10629 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 

parc.č.1221/6,1221/7,1864/2,1865/2,1868/8,1869/2,1869/3,1869/

4,1869/6 v k.ú Vršovice z vlastnictví České republiky, 

příslušnost hospodařit s majetkem státu : Ministerstvo obrany, 

IČO:60162694,se sídlem Tychonova 221/1, Hradčany, Praha 6 , 

příslušnost k organizační složce právnické osoby: Agentura 

hospodaření s nemovitým majetkem MO - Oddělení územní 

správy nemovitého majetku Praha, Hradební 772/12, Staré 

Město, Praha 1 do vlastnictví hl.m. Prahy 

 

radní Chabr 

139  Z-10276 k návrhu na bezúplatné nabytí úprav (rozšíření) komunikace 

Mezilehlá vč. 4 ks uličních vpustí, 2 ks parkovacích stání, 

zpomalovacího prahu, chodníku, 3 ks svislého dopravního 

značení, vodorovného dopravního značení, komunikační zeleně a 

pozemků parc. č. 165/8, parc. č. 165/9, parc. č. 165/10, parc. č. 

166/1, parc. č. 166/7, parc. č. 166/9, parc. č. 166/10, parc. č. 

167/3 vše v k. ú. Hrdlořezy, obec Praha, z vlastnictví společnosti 

Real-Treuhand Reality s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy 

 

radní Chabr 

140  Z-10579 k návrhu na bezúplatné nabytí části pozemku parc.č. 725/5 v k.ú. 

Malešice z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s 

majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, do vlastnictví hl.m. Prahy 

 

radní Chabr 

141  Z-10630 k návrhu na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu o 

velikosti id. 1/2 na pozemku parc.č. 957/1 v k.ú. Satalice 

 

radní Chabr 

142  Z-10639 k návrhu na zrušení usnesení ZHMP č. 15/37 ze dne 19.3.2020 a 

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2524/34 v k.ú. 

Záběhlice, obec Praha, z vlastnictví České republiky, právo 

hospodařit s majetkem státu Správa železnic, státní organizace 

do vlastnictví hlavního města Prahy 

 

radní Chabr 

143  Z-10637 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parcelní číslo 2490/2 a 

2652/2 v k.ú. Stodůlky 

 

radní Chabr 

144  Z-10500 k návrhu na bezúplatné nabytí 12 ks sloupů veřejného osvětlení a 

kabelového vedení v k. ú. Písnice z vlastnictví společnosti Velká 

Lada s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy 

 

radní Chabr 
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145  Z-10441 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.35/69 ze dne 

24.3.2022 k návrhu na bezúplatné nabytí komunikace vč. 14 ks 

parkovacích stání, chodníků, schodiště, komunikační zeleně, 6 ks 

svislého dopravního značení, vodorovného dopravního značení, 

4 ks uličních vpustí, pozemků parc. č. 977/154, parc. č. 977/241, 

parc. č. 977/242, parc. č. 977/254, parc. č. 977/255, parc. č. 

977/256, parc. č. 978/1, parc. č. 792/13, parc. č. 2057/5 vše v k. 

ú. Jinonice, obec Praha, z vlastnictví společnosti Next 

development s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy 

 

radní Chabr 

146  Z-10603 k návrhu na bezúplatné nabytí světelného signalizačního zařízení 

3.365 Spojovací - Kaufland v k.ú. Hrdlořezy a v k.ú. Žižkov z 

vlastnictví společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. do 

vlastnictví hl.m. Prahy 

 

radní Chabr 

147  Z-10611 k návrhu na bezúplatné nabytí 5 ks sloupů veřejného osvětlení a 

kabelového vedení v k. ú. Strašnice z vlastnictví fyzických osob 

do vlastnictví hl. m. Prahy 

 

radní Chabr 

148  Z-10613 k návrhu na bezúplatné nabytí části komunikace Výmolova, 

chodníku při komunikaci Výmolova, zeleně mezi komunikací 

Výmolova a přilehlým chodníkem, opěrné stěny podél 

komunikace Výmolova, odvodnění komunikace Výmolova (11 

ks vpustí vč. přípojek), 5 ks svislého dopravního značení a nově 

vzniklých pozemků parc. č. 59/15 a parc. č. 59/16 vše v k. ú. 

Radlice, obec Praha, z vlastnictví společnosti Radlice Rozvojová, 

a.s. a společnosti Československá obchodní banka, a.s. do 

vlastnictví hl. m. Prahy 

 

radní Chabr 

149  Z-10619 k návrhu na bezúplatné nabytí 8 ks sloupů veřejného osvětlení a 

kabelového vedení v k. ú. Malešice, obec Praha, z vlastnictví 

společnosti GEPARD INVEST s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy 

 

radní Chabr 

150  Z-10662 k návrhu na bezúplatné nabytí vjezdu k obytnému domu, 

rekonstrukce chodníku, zpevněné plochy s trávníkem 

(zatravňovací dlažba) a chodníkového schodiště vše v k. ú. Řepy, 

obec Praha, z vlastnictví společnosti Real Estate Invest 

Development, s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy 

 

radní Chabr 

151  Z-10664 k návrhu na bezúplatné nabytí rekonstrukce komunikace vč. 4 ks 

kolmých parkovacích stání, chodníků vč. 8 ks vjezdů a 5 ks 

podélných parkovacích stání, 6 ks svislého dopravního značení a 

vodorovného dopravního značení, městské zeleně vč. 2 ks 

stromů, 3 ks uličních vpustí, 5 ks sloupů veřejného osvětlení a 

kabelového vedení vše v k. ú. Libeň, obec Praha, z vlastnictví 

společnosti Skanska Reality a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy 

 

radní Chabr 
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152  Z-10616 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: 

Praha 6, Praha 11 a Praha - Běchovice (pozemky v k.ú. Bubeneč, 

Dejvice, Chodov a stavby v k.ú. Chodov a Běchovice) 

Praha 14, Praha - Čakovice (nemovitost v k.ú. Kyje, stanovení 

závazné podmínky pro další nakládání se svěřenými 

nemovitostmi v k.ú. Čakovice) 

Praha 6 (pozemky v k.ú. Břevnov, Dejvice, Liboc a Vokovice) 

Praha - Zbraslav (nemovitosti v k.ú. Zbraslav) 

Praha 10 

Praha 4, Praha 5 a Praha 10 (pozemek v k.ú. Krč, pozemek v k.ú. 

Košíře a pozemky v k.ú. Strašnice) 

Praha 13 

 
Odejmutí: 

Praha 3 a Praha - Zbraslav (pozemek v k.ú. Žižkov a pozemek v 

k.ú. Zbraslav) 

Praha 18 (pozemky v k.ú. Letňany) 

Praha 6 (pozemky v k.ú. Břevnov, Dejvice, Liboc a Vokovice) 

Praha 5 a Praha 16 (pozemek v k.ú. Smíchov, pozemky v k.ú. 

Jinonice a pozemky v k.ú. Radotín) 

Praha 6 a Praha 11 (stavba veřejného osvětlení v k.ú. Vokovice, 

pozemky v k.ú. Střešovice a Háje) 

Praha - Přední Kopanina (vodohospodářský majetek v k.ú. 

Přední Kopanina) 

 

radní Chabr 

153  Z-10757 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 městským částem Praha 1, Praha 5, Praha 8 a Praha - 

Zbraslav (pozemky v k.ú. Malá Strana, pozemky v k.ú. Smíchov, 

pozemek v k.ú. Karlín a pozemky v k.ú. Zbraslav) a k návrhu 

změny zřizovací listiny příspěvkové organizace hlavního města 

Prahy Správa služeb hlavního města Prahy, Kundratka 19, 180 

00, Praha 8 - Libeň, IČO 70889660 

 

radní Chabr 

154  Z-10617 k oznámení záměru městské části Praha - Královice na směnu 

pozemků v k.ů. Královice, svěřených do správy MČ Praha - 

Královice, za pozemky v k.ú. Královice ve vlastnictví 

společnosti Nové Královice spol. s r.o., předloženého podle 

ustanovení § 18 odst. 1 písmene a) obecně závazné vyhlášky č. 

55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města 

Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. 

Prahy 

 

radní Chabr 

155  Z-10809 k návrhu na možný způsob řešení majetkoprávních vztahů 

 

 

radní Chabr 

156  Z-10808 Informace o výsledcích prověření kupní ceny za části pozemkové 

parcely č. 491/1 v k. ú. Lysolaje, které byly odděleny GP č. 688-

238/2016 a označeny jako pozemková parcela č. 491/1 a 491/8 v 

k. ú. Lysolaje 

 

radní Chabr 
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157  Z-10799 k záměru městské části Praha - Šeberov získat do svěřené správy 

pozemek v k.ú. Šeberov za účelem vybudování a provozování 

tréninkového centra pro děti a mládež společností SK Slavia 

Praha - fotbal a.s. 

 

radní Chabr 

158  Z-10670 k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace Městské části Praha 1 

z rozpočtu vlastního hlavního města Prahy a úpravu rozpočtu 

vlastního hl. m. Prahy v roce 2022 

 

radní Johnová 

159  Z-10311 k návrhu na schválení originárního nabytí vlastnického práva k 

nemovitosti do majetku hl. m. Prahy na základě veřejné zakázky 

na zhotovitele " Stavba č. 40506 DPS Nebušice - rozšíření" 

 

radní Johnová 

160  Z-10718 k návrhu na dofinancování lékařské pohotovostní služby 

zajišťované a financované hlavním městem Prahou z kapitoly 

0581 v roce 2022 

 

radní Johnová 

161  Z-10675 poskytnutí dotací hlavního města Prahy pro rok 2022 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 2022“ - dofinancování roku 2022 

a úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2022 

 

radní Johnová 

162  Z-10743 poskytnutí dotací hlavního města Prahy na základě Programu 

Financování center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů 

pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou 

závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022 

 

radní Johnová 

163  Z-10773 k návrhu poskytnutí dotace hlavního města Prahy na rok 2022 v 

rámci vyhlášeného Programu k projektu "Rodiny a děti sociálně 

vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací" 

II. pro rok 2022 a k uzavření Veřejnoprávních smluv o 

poskytnutí dotace 

 

radní Johnová 

164  Z-10774 k návrhu poskytnutí dotace hlavního města Prahy na rok 2022 v 

rámci vyhlášeného Programu  k projektu "Transformace systému 

péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli 

umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče 

v hl.m. Praze" II. pro rok 2022 ,k uzavření Veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotace a k úpravě rozpočtu vlastního hl. m. 

Prahy na rok 2022 

 

radní Johnová 

165  Z-10786 k návrhu na udělení jednorázové individuální účelové 

neinvestiční dotace pro Místní místním, z.ú. a k úpravě rozpočtu 

vlastního hl. m. Prahy v kap. 0582 na rok 2022 

 

radní Johnová 

166  Z-10769 k návrhu na poskytnutí individuální dotace společnosti Dům tří 

přání z. ú., Rozkoš bez rizika, z.s. a soft palm z. s. a schválení 

úpravy rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kap. 05 

 

radní Johnová 

167  Z-10800 k návrhu na poskytnutí daru pro Sociální nadační fond hlavního 

města Prahy a úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 

2022 v kap 0582 

 

radní Johnová 

168  Z-10665 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 2023 

 

radní Johnová 
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169  Z-10714 ke schválení Koncepce rozvoje Zdravotnické záchranné služby 

hl. m. Prahy na roky 2022 až 2026 

 

radní Johnová 

170  Z-10738 k návrhu na schválení Akčního plánu implementace péče o 

duševní zdraví v hlavním městě Praze pro období 2022 – 2023 

 

radní Johnová 

171  Z-10723 Strategie prevence, snižování negativních dopadů a ukončování 

bezdomovectví v Praze do roku 2030 

 

radní Johnová 

radní Zábranský 

172  Z-10722 k návrhu Strategie hl. m. Prahy pro oblast závislostního chování 

na období 2022-2027 

 

radní Johnová 

173  Z-10668 k návrhu Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a 

mládeže na území hl. m. Prahy na období 2022 až 2027 

 

radní Johnová 

174  Z-10654 k návrhu na sloučení vybraných příspěvkových organizací v 

působnosti SOV MHMP s účinností od 1.1.2023 a k návrhu na 

změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl. m. Prahy 

Domov pro seniory Chodov 

 

radní Johnová 

175  Z-10666 k návrhu na sloučení vybraných příspěvkových organizací v 

působnosti SOV MHMP, Domov sociálních služeb Vlašská a 

Centrum komunitních služeb Pro život s účinností od 1.1.2023 a 

k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl. 

m. Prahy Domov sociálních služeb Vlašská 

 

radní Johnová 

176  Z-10673 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty 

Masarykové, příspěvková organizace 

 

radní Johnová 

177  Z-10669 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl. 

m. Prahy Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, 

příspěvková organizace 

 

radní Johnová 

178  Z-10801 k návrhu na revokaci usnesení ZHMP č. 38/132 ze dne 16.6.2022 

 

 

radní Johnová 

179  Z-10736 k návrhu na poskytnutí dotací z dotačního programu Asistenční 

vouchery hl. m. Prahy prostřednictvím projektu Prague Smart 

Accelerator spolufinancovaného z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání ČR 

 

radní Šimral 

180  Z-10755 k návrhu na udělení dotací z dotačního programu Pilotní ověření 

systému péče o talenty prostřednictvím projektu Prague Smart 

Accelerator spolufinancovaného z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání ČR a k návrhu na úpravu rozpočtu 

hl. m. Prahy na rok 2022 v kap. 04 - Školství, mládež a sport 

 

radní Šimral 

181  Z-10783 k návrhu na poskytnutí dotací z dotačního programu Pilotní 

ověření systému péče o talenty II. kolo prostřednictvím projektu 

Prague Smart Accelerator spolufinancovaného z Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ČR a k návrhu na úpravu 

rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2022 v kap. 04 - Školství, mládež a 

sport 

 

radní Šimral 

182  Z-10543 k návrhu na poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace 

na zajištění provozu Pražského inovačního institutu, z. ú. v roce 

2022 a na úpravou rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 

 

radní Šimral 
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183  Z-10772 k návrhu na poskytnutí neinvestičních účelových individuálních 

dotací na zajištění licencí umožňujících přístup studentů 

středních a vysokých škol na akce "Týden inovací 2022", 

"Disraptors Summit 2022" a "Future Port Youth" a na úpravu 

rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2022 

 

radní Šimral 

184  Z-10656 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o 

poskytnutí účelové dotace č. DOT/61/04/014342/2022 s 

příjemcem dotace spolkem TJ Sokol Řepy, z.s. 

 

radní Šimral 

185  Z-10578 k záměru odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy 

na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 43359 ZŠ pro žáky s 

poruchami chování; zhotovitel" a k návrhu schválení budoucího 

originárního nabytí vlastnického práva k nemovitostem do 

majetku hl. m. Prahy na základě této veřejné zakázky 

 

radní Šimral 

186  Z-10689 k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné 

zakázky "Stavba č. 43010 VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 - 

výstavba tělocvičny; zhotovitel II" a k návrhu budoucího 

originárního nabytí vlastnického práva k nemovitosti na základě 

této veřejné zakázky 

 

radní Šimral 

187  Z-10789 k návrhu na poskytnutí finanční výpomoci příspěvkové 

organizaci zřizované hlavním městem Praha - Střední odborná 

škola Jarov a úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2022 

 

radní Šimral 

188  Z-10585 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové 

organizaci zřizované hlavním městem Prahou - Střední 

průmyslová škola na Proseku 

 

radní Šimral 

189  Z-10612 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Základní škola pro žáky s poruchami zraku, Praha 2, nám. Míru 

19 

 

radní Šimral 

190  Z-10816 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2022 

a poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace v oblasti 

sportu Městské části Praha 9 na spolupořádaní akce Mistrovství 

Evropy v tanci na vozíku 2022 

 

radní Šimral 

zastupitel Portlík 

 

191  Z-10531 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2022, 

uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře 

Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2024 v České republice a 

poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace Českému 

svazu ledního hokeje z.s. na přípravu a organizaci Mistrovství 

světa IIHF v ledním hokeji 2024 pro rok 2022 

 

radní Šimral 

zastupitel Nacher 

zastupitel Prokop 

zastupitel Kos 

zastupitelka Čapková 

zastupitel Richter 

zastupitel Kubíček P. 

zastupitel Martan 

zastupitel Hanzlík 

 

192  Z-10820 k návrhu vyhlášky stanovující podmínky pro pořádání akcí s 

produkcí hudby či jiným zvukovým doprovodem ve venkovních 

prostorách respektující právo na klid rezidentů 

 

zastupitel Prokop 

 

193  Z-10521 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti 

kultury v roce 2022 a k úpravě rozpočtu vlastního města hl. m. 

Prahy kap. 06 a 09 v roce 2022 

 

radní Třeštíková 
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194  Z-10548 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kap. 06 a 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace Městské části Praha 6 v 

roce 2022 

 

radní Třeštíková 

195  Z-10563 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 06 a 

poskytnutí účelové investiční dotace Městské části Praha 8 v 

roce 2022 

 

radní Třeštíková 

196  Z-10641 k návrhu na změnu účelu finančních prostředků poskytnutých 

formou účelové individuální neinvestiční dotace na projekt 

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. a k uzavření dodatků ke 

smlouvám o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace 

s organizacemi Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s., MRIYA 

UA, z.s. a Integrační centrum Praha o.p.s. 

 

radní Třeštíková 

197  Z-10554 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v 

kap. 06 a na poskytnutí individuálních neinvestičních účelových 

dotací v oblasti cestovního ruchu pro rok 2022 

 

radní Třeštíková 

198  Z-10571 k revokaci usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 36/3 ze dne 28. 

4. 2022 k návrhu na poskytnutí dotací hlavního města Prahy na 

základě Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2022 

 

radní Třeštíková 

199  Z-10605 k ukončení čtyřletých dotací v oblasti kultury a umění 

schválených pro rok 2020 na léta 2021 - 2024 a pro rok 2021 na 

léta 2022 - 2025 a nepřijetí víceletých dotací v oblasti kultury a 

umění schválených pro rok 2022 na léta 2023 – 2026 

 

radní Třeštíková 

200  Z-10680 k návrhu na uzavření Dohod o vypořádání závazků s příjemci 

dotací 

 

radní Třeštíková 

201  Z-10642 k návrhu Strategie romské integrace v hlavním městě Praze pro 

roky 2022-2030 

 

radní Třeštíková 

202  Z-10516 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Galerie hl. m. Prahy 

Tisk stažen dne 16. 6. 22 

 

radní Třeštíková 

203  Z-10782 k návrhu na změny zakládací listiny Nadačního fondu Praha ve 

filmu Prague Film Fund 

 

radní Třeštíková 

204  Z-10787 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy a k 

návrhu na poskytnutí dotace Městské části Praha 11 v roce 2022 

 

radní Zábranský 

205  Z-10768 k návrhu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací v rámci 

projektu "MHMP - sociální bydlení", financovaného z 

Operačního programu Zaměstnanost, městským částem Praha 3, 

Praha 7, Praha 10 a Praha 12 

 

radní Zábranský 

206  Z-10761 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 2325, jehož součástí 

je stavba č.p. 26, na adrese Hraniční 26/3, 130 00 Praha 3 - 

Žižkov, katastrální území Žižkov, z vlastnictví fyzické osoby do 

vlastnictví hlavního města Prahy a k návrhu na úpravu rozpočtu 

vlastního hlavního města Prahy 

 

radní Zábranský 

207  Z-10784 ke schválení Protikorupční strategie hlavního města Prahy 2022-

2027 

 

radní Zábranský 



18 

 

208  Z-10813 k záměru městské části Praha 9 získat do svěřené správy 

nemovitosti v Areálu Skloněná v k.ú. Vysočany 

 

zastupitel Portlík 

209   k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP předsedové výborů 

ZHMP 

 

 

 

K     I N F O R M A C I 

 

1  Z-10679 o prováděných činnostech v nejbližším období na komunikacích 

v hl. m. Praze s významným dopadem na dopravu 

  

náměstek primátora 

Scheinherr 

2  Z-10692 informace o stavu implementace Operačního programu Praha - 

pól růstu ČR 
primátor  

hl.m. Prahy 

 

3  Z-10776 k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního 

města Prahy 

primátor  

hl.m. Prahy 

 

4  Z-10753 k Informativní zprávě o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 

Zastupitelstva hl.m. Prahy 

primátor  

hl.m. Prahy 

 

5  Z-10694 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 

o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT a k úpravě 

rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2022 u škol a 

školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou a u 

škol a školských zařízení, zřizovaných městskými částmi 

hlavního města Prahy 

radní Šimral 

6  Z-10726 k plnění úkolů v rámci usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy k 

nedostatečným kapacitám středních škol na území hl. m. Prahy 

 

radní Šimral 

7  Z-10742 k realizaci memorand o spolupráci při zajištění infrastrukturních 

potřeb a kapacit v oblasti základního vzdělávání mezi hl. m. 

Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy 

 

radní Šimral 

8  Z-10751 o změnách v centralizovaném nákupu energií v souladu s  

pravidly nově schválenými usnesením č. 1741 ze dne 11.7.2022 

 

náměstkyně primátora 

Plamínková 

9 Z

2 

Z-10802 k odpovědím akciových společností vlastněných hl. m. Prahou 

na usnesení ZHMP č. 3M/3 ze dne 27.6.2022 - "k zadání 

hloubkových auditů v oblasti informatiky hl. m. Prahy" 

 

ředitel Magistrátu hl. 

m. Prahy 

10  Z-10803 k úkolům ředitele Magistrátu hlavního města Prahy, Ing. 

Martina Kubelky, Ph.D., ve věci provádění hloubkových auditů 

zakázek a majetkových transakcí Dopravního podniku hl. m. 

Prahy, a.s., dalších městem založených společností a zakázek 

Magistrátu hlavního města Prahy 

 

ředitel Magistrátu hl. 

m. Prahy 

 


