ZÁPIS
z 22. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy,
které se konalo dne 17. prosince 2020
od 8.30 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice
Dle prezence bylo přítomno:
64 členů Zastupitelstva hl. m. Prahy (z toho 3 poslanci PS
PČR)
14 zástupců městských částí hl. m. Prahy
ředitel MHMP
2 zástupci ředitele MHMP
3 ředitelé a zástupci odborů MHMP
4 ředitelé organizací
4 poslanci PS PČR (z toho současně i 3 členové ZHMP)
1 senátor HMP
8 hostů
CELKEM přítomných: 98 osob

OMLUVENI:
JUDr. Petr Novotný – od 2,35 hodin
MUDr. Tomáš Kaštovský – od 12 do 13 hodin
Ing. Ladislav Kos – od 19 hodin
Mgr. Marta Gellová
Mgr. Karel Hanzlík – pozdější příchod
Ing. Radek Lacko – od 23,25 hodin

Ing. Jana Komrsková – připojena on-line
22. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy zahájil primátor hl. m. Prahy v 8,41 hodin.
Podle prezence byla na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů ZHMP a bylo
tedy schopno se usnášet.
Primátor hl. m. Prahy konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se
zákonem č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, dalšími právními předpisy a Jednacím
řádem Zastupitelstva hl. m. Prahy a byli na něj pozváni všichni členové ZHMP a
připomněl, především občanům hl. m. Prahy a dalším zúčastněným, že se průběh tohoto
jednání opět přenáší na internetové stránky www.praha.eu.
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Primátor hl. m. Prahy přítomné informoval, že na jednání klubu ANO dne 23. 11.
došlo k volbě nového předsedy a místopředsedů. Novým předsedou klubu byl zvolen pan
zastupitel Radomír Nepil. Místopředsedy pak byli zvoleni pan zastupitel Lubomír Brož a
pan zastupitel Ondřej Prokop.
Primátor hl. m. Prahy dále sdělil, že výběrová komise na pozici ředitele Magistrátu
hlavního města doporučila Ing. Martin Kubelku, Ph.D., který doposud působil na pozici
ředitele odboru evidence majetku MHMP. Poté primátor hl. m. Prahy konstatoval, že pan
Ing. Martina Kubelku, Ph.D. po předchozím souhlasu ministra vnitra dne 30. listopadu
jmenoval do funkce ředitele Magistrátu hlavního města Prahy s tím, že funkce se ujal
1. prosince.
Ověřením zápisu byli pověřeni Mgr. Jiří Koubek, DiS. a Jiří Zajac.
Hlasování o členech návrhového výboru:
předseda: prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr. MSc.
členové: Mgr. Martin Benda
Ondřej Kallasch
Ing. Ondřej Prokop
Mgr. Zdeněk Zajíček
tajemník: JUDr. Tomáš Havel, Ph.D. – ředitel odboru LEG MHMP
PRO: 54
PROTI: 0 ZDR. 0
Bylo přijato.
Návrhový výbor byl schválen v navrženém složení.
Předsedající primátor hl. m. Prahy informoval, že Rada hl. m. Prahy na svém
jednání v pondělí dne 7. prosince stanovila „Návrh programu jednání 22. zasedání
Zastupitelstva hl. m. Prahy", který obdrželi členové ZHMP e-mailem a který byl zveřejněn
spolu se svoláním tohoto jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy způsobem stanoveným
příslušnými ustanoveními zákona o hlavním městě Praze. Dále primátor hl. m. Prahy
sdělil, že následně Rada hl. m. Prahy v pondělí dne 14. 12. doplnila původní návrh
programu o další materiály k projednání. Primátor hl. m. Prahy dále sdělil, že u pravenou,
Radou schválenou verzi návrhu programu obdrželi členové ZHMP e-mailem a dop lněné
tisky byly rovněž zpřístupněny občanům.
K dozařazeným tiskům vystoupili: náměstek primátora Hlubuček, náměstek primátora
Scheinherr, náměstek primátora Vyhnánek, radní Chabr, radní Johnová, radní Kordová
Marvanová, I. náměstek primátora Hlaváček, radní Šimral, radní Zábranský, předsedkyně
výboru kontrolního ZHMP Janderová
V diskusi k návrhu programu jednání vystoupila občanka HMP Dana Křivánková.
V diskusi k návrhu programu jednání vystoupili tito členové ZHMP: Udženija, Zajíček,
radní Třeštíková, Vodrážka, Prokop, Nacher, náměstek p rimátora Scheinherr, radní
Kordová Marvanová, Nepil, I. náměstek primátora Hlaváček, Prokop, Mahrik, Martan
Přestávka do 9,57 hodin
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V pokračující diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Nacher, Udženija, radní Kordová
Marvanová, Vodrážka, předsedkyně výboru kontrolního ZHMP Janderová, Sedeke,
Prokop, Zajac, Portlík, Nekolný
Hlasování o návrhu člena ZHMP Zajíčka – přeřadit bod č. 16, tisk Z - 8953 „k
problematice vyhrazených jízdních pruhů pro BUS a k návrhu revokace usnesení ZHMP č.
21/27 ze dne 12.11.2020“ jako bod č. 1 tohoto jednání
PRO: 24
PROTI: 11 ZDR. 25
Nebylo přijato.
Hlasování o návrhu člena ZHMP Prokopa – zařadit bod „K návrhu obecně závazné
vyhlášky, kterou se vymezují podmínky provozování hazardních her na území hlavního
města Prahy“ jako bod č. 1 radní Kordové Marvanové
PRO: 25 PROTI: 10 ZDR. 27
Nebylo přijato.
Hlasování o návrhu člena ZHMP Nachera – zařadit bod „Informace radní Johnové o situaci
v Domově seniorů Elišky Purkyňové“ jako bod č. 1 radní Johnové
PRO: 27
PROTI: 0 ZDR. 32
Nebylo přijato.
Hlasování o návrhu náměstka primátora Scheinherra – zařadit do bloku informací tisk Z –
8987 „k plnění usnesení 21/27 ze dne 12.11.2020 "ke stanovisku náměstka primátora
Adama Scheinherra k návrhu na vydání opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích spočívající ve zrušení časového omezení ve
vyhrazených jízdních pruzích“
PRO: 63
PROTI: 0 ZDR. 0
Bylo přijato.
Hlasování o návrhu I. náměstka primátora Hlaváčka – přeřadit z bloku informací tisk Z –
8956 „K rozšiřování Letiště Václava Havla Praha“ a zařadit jeho projednávání za tisk Z –
8982 „Petice proti plánovanému rozšíření Letiště Václava Havla v Praze“ s tím, že u obou
bodů proběhne společná diskuse
PRO: 62
PROTI: 0 ZDR. 0
Bylo přijato.
Hlasování o návrhu člena ZHMP Mahrika – zařadit tisk Z–8991 „k revokaci usnesení
Zastupitelstva číslo 21/17 ze dne 12. 11. 2020 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č.
431/41, 449/17, 450/14, 450/16, 450/23, 450/27, 468/11, 468/13, 479/213, 530/2, 531/3,
531/6, 531/7, 540/2, 549/3 a 549/5 v k.ú. Třeboradice do vlastnictví hl.m. Prahy“ jako
poslední bod radního Chabra
PRO: 38
PROTI: 1 ZDR. 21
Bylo přijato.
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Hlasování o návrhu předsedkyně výboru kontrolního ZHMP Janderové – přeřadit z bloku
informací bod č. 9, tisk Z– 8973 „Informace k obecně závazné vyhlášce č. 14/2020 Sb. hl.
m. Prahy, kterou se vymezují podmínky provozování hazardních her na území hl. m.
Prahy“ do projednání jako bod č. 89
PRO: 25
PROTI: 3 ZDR. 32
Nebylo přijato.
Přestávka 5 minut
Hlasování o celém upraveném návrhu programu jednání
PRO: 35
PROTI: 0 ZDR. 5
Bylo přijato.
S upraveným programem jednání byl vysloven souhlas.
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náměstek primátora Vyhnánek

k návrhu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021, finančních vztahů hl.m. Prahy k
městským částem hl.m. Prahy na rok 2021, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze
státního rozpočtu na rok 2021 městským částem hl.m. Prahy a střednědobého výhledu
rozpočtu vlastního hl.m. Prahy do roku 2026
TISK:
Z – 8918
Materiál uvedl náměstek primátora Vyhnánek.
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Prokop, náměstek primátora Scheinherr, Pilný,
Nepil, Fifka, náměstek primátora Vyhnánek, Lacko, Hanzlík, radní Šimral, předseda
výboru pro evropské záležitosti ZHMP Pospíšil, Bílek, Brož, Portlík
Ve 12,30 hodin zahájil primátor hl. m. Prahy bod: „Návrhy, připomínky a podněty občanů
HMP“
V průběhu projednávání bodu převzal řízení schůze náměstek primátora Scheinherr , poté
převzal řízení schůze I. náměstek primátora Hlaváček a opět převzal řízení schůze
primátor hl. m. Prahy.
Řízení schůze opět převzal náměstek primátora Scheinherr a poté převzal řízení schůze I.
náměstek primátora Hlaváček.
Návrhy, připomínky a podněty občanů HMP
Přehled interpelací občanů je v samostatné příloze tohoto zápisu.
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Poté byl zahájen bod „Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP“.
Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP
Přehled interpelací členů ZHMP je v samostatné příloze tohoto zápisu.
Po ukončení bodu „Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP“ se ještě pokračovalo
bodem „Návrhy, připomínky a podněty občanů HMP“.
V průběhu projednávání bodu převzal řízení schůze primátor hl. m. Prahy.
1
náměstek primátora Vyhnánek
k návrhu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021, finančních vztahů hl.m. Prahy k
městským částem hl.m. Prahy na rok 2021, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze
státního rozpočtu na rok 2021 městským částem hl.m. Prahy a střednědobého výhledu
rozpočtu vlastního hl.m. Prahy do roku 2026

TISK:

Z – 8918

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 38

PROTI: 14

ZDRŽEL SE: 4

PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO: 22/1
V pokračující diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Pilný, Bílek, radní Šimral, Nacher,
Benda, náměstek primátora Scheinherr, radní Zábranský, Sedeke, náměstek primátora
Vyhnánek, Brož, Portlík, Prokop, Nepil, Vodrážka, Lacko, radní Chabr, předsedkyně
výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP Plamínková,
radní Johnová, Nekolný. V rámci diskuse vystoupil Ing. Zdeněk Kovářík – místo starosta
MČ Praha 4
Procedurální návrh člena ZHMP Portlíka na udělení slova místostarostovi MČ Praha 4 Ing.
Zdeňku Kováříkovi
Pro: 39 Proti: 0 Zdr. 1
Bylo přijato.
Závěrečné slovo přednesl náměstek primátora Vyhnánek, který reagoval na diskusní
příspěvky.
Pozměňovací návrh člena ZHMP Lacka – vytvoření položky „Dotační balíček pro pražské
nemocnice pro krytí investičních potřeb a pomoc při financování nákladů vynaložených na
boj s pandemií covid-19 ve výši 7 mil. Kč“ a snížení rezervy v kapitole 0581 z 20 na 13
mil. Kč“
Pro: 19 Proti: 5 Zdr. 31
Nebylo přijato.
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Pozměňovací návrh člena ZHMP Prokopa – snížit rozpočet na kapitolu 02 - Akce TV
Slivenec z 30 na 10 mil. Kč a takto uspořených 20 milionů přesunout na kapitolu 07 Rozšíření a integrace městského kamerového systému
Pro: 19 Proti: 5 Zdr. 30
Nebylo přijato.
Procedurální návrh člena ZHMP Čižinského na dokončení hlasování k tomuto bodu
Pro: 42 Proti: 2 Zdr. 0
Bylo přijato.
Pozměňovací návrh člena ZHMP Nepila – přesunout z položky MHMP DP „Dopravní
podnik“, 50 mil. Kč na investiční akci s názvem „Projektová příprava zahloubení
Holešoviček“ do rozpočtu odboru dopravy, Správa komunikací
Pro: 20 Proti: 3 Zdr. 34
Nebylo přijato.
Pozměňovací návrh člena ZHMP Pilného – oddělené hlasování o textu usnesení v bodě I –
IV. ve znění: I. bere na vědomí 1. zmocnění Rady HMP k provádění rozpočtových opatření
ve smyslu usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 15/25 ze dne 19. 3. 2020
2. že příp. meziroční převody nevyčerpaných finančních prostředků vlastního hl.m. Prahy z
roku 2020 budou řešeny v průběhu 1. čtvrtletí 2021 prostřednictvím úpravy rozpočtu
vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 s tím, že finanční krytí těchto převodů bude
představovat záloha na přebytek hospodaření roku 2020, což bude podmíněno reálnou
existencí tohoto přebytku
II. konstatuje, že ……..“
Pro: 38 Proti: 3 Zdr. 10
Bylo přijato.
Pozměňovací návrh člena ZHMP Pilného – oddělené hlasování o textu usnesení v bodě V.
ve znění „žádá starosty MČ hl. m. Prahy 1. aby s ohledem na obtížnou předvídatelnost
rozpočtových příjmů hl. m. Prahy (podílů na daňových výnosech státu) v ro ce 2021 i 2022
sestavovali rozpočty městských částí hl. m. Prahy konzervativně, obezřetně, s důrazem na
hledání úspor v běžných výdajích a dokončení již zahájených investic…“
Pro: 48 Proti: 0 Zdr. 9
Bylo přijato.
Pozměňovací návrh člena ZHMP Pilného – oddělené hlasování o textu usnesení v bodě VI.
ve znění: vyzývá starosty MČ hl m. Prahy 1. aby ve zvýšené míře využívali již několik let
v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy obsaženou rezervu na podporu participativního
rozpočtování městských částí hl. m. Prahy s cílem většího zapojení jejich obyvatel do dění
na území městských částí hl. m. Prahy“
Pro: 37 Proti: 0 Zdr. 17
Bylo přijato.
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Pozměňovací návrh člena ZHMP Pilného – oddělené hlasování o textu usnesení v bodě
VII. ve znění: vyjadřuje zásadní nesouhlas se schválením tzv. daňového balíčku bez
plnohodnotné kompenzace sdílených daňových příjmů hl. m. Prahy a vyzývá v takovém
případě k plnohodnotné kompenzaci sdílených daňových příjmů nejen hl.m. Prahy, ale
všech obcí a krajů České republiky bez výjimky a v rámci všech rozpočtových obdobích,
ve kterých bude mít příp. schválený tzv. daňový balíček negativní dopad na jejich
hospodaření
Pro: 38 Proti: 0 Zdr. 9
Bylo přijato.
Usnesení bylo přijato.
Tisk byl projednán v pevném čase od 16 hodin
*
předsedkyně výboru kontrolního ZHMP Janderová
k "Petici proti zdražení a omezení pražské MHD"

TISK:

Z – 8935

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 42

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO:
Materiál uvedla předsedkyně výboru kontrolního ZHMP Janderová.

22/2

V diskusi vystoupili tito občané HMP: Jan Prokeš, Petr Pavlík
V diskusi vystoupil náměstek primátora Scheinherr. Poté vystoupil Petr Dolínek – poslanec
PS PČR. Dále v diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Stárek, Portlík
předsedkyně výboru kontrolního ZHMP Janderová (osvojila si návrh náměstka primátora
Scheinherra) - do bodu „II. pověřuje ….“ uvést „kontrolní termín 21. 1. 2021“
S upraveným textem usnesení byl vysloven souhlas.
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Řízení schůze převzal I. náměstek primátora Hlaváček.
2
primátor hl. m. Prahy
k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu
Praha - pól růstu ČR v roce 2020

TISK:

Z – 8857

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 44

PŘIJATO
Materiál uvedl primátor hl. m. Prahy.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO: 22/3

Usnesení bylo přijato.
3

primátor hl. m. Prahy

ke schválení projektu v rámci 44. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR

TISK:

Z – 8830

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 45

PŘIJATO
Materiál uvedl primátor hl. m. Prahy.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/4

Usnesení bylo přijato.
Řízení schůze převzal primátor hl. m. Prahy.
4
I.náměstek primátora Hlaváček
k návrhu změny/úpravy ÚP a jejího vydání - U 1361 (fáze „návrh“ + „OOP“, vlna 06 úprav)

TISK:

Z – 8781

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 46

PŘIJATO
Materiál uvedl I. náměstek primátora Hlaváček.

8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/5

V diskusi vystoupil předseda výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči
ZHMP Zeman.
Usnesení bylo přijato.
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I.náměstek primátora Hlaváček

k návrhům změn/úprav ÚP a jejich vydání - U 1372 a U 1373 (fáze "návrh" + "OOP", vlna
09 úprav)

TISK:

Z – 8804

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 46

PŘIJATO
Materiál uvedl I. náměstek primátora Hlaváček.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO: 22/6

Usnesení bylo přijato.
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I.náměstek primátora Hlaváček

k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3164 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 12)

TISK:

Z – 8782

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 43

PŘIJATO
Materiál uvedl I. náměstek primátora Hlaváček.
Usnesení bylo přijato.
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PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/7
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I.náměstek primátora Hlaváček

k návrhu změn ÚP a jejich vydání - Z 3148 a Z 3183 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 12)

TISK:

Z – 8791

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 43

PŘIJATO
Materiál uvedl I. náměstek primátora Hlaváček.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/8

V diskusi vystoupil občan HMP Richard Sobotka.
V diskusi vystoupil předseda výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči
ZHMP Zeman
Usnesení bylo přijato.
8

I.náměstek primátora Hlaváček

k návrhům změn ÚP a jejich vydání - Z 3345 a Z 3355 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 19)

TISK:

Z – 8803

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 43

PŘIJATO
Materiál uvedl I. náměstek primátora Hlaváček.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/9

V diskusi vystoupil předseda výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči
ZHMP Zeman.
Usnesení bylo přijato.
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Tisk byl projednán v pevném čase od 17 hodin
*
náměstek primátora Hlubuček
Petice proti plánovanému rozšíření Letiště Václava Havla v Praze

TISK:

Z – 8982

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 63

PŘIJATO
Materiál uvedl náměstek primátora Hlubuček.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/10

V diskusi vystoupili tito občané HMP: JUDr. Karel Šturm, Eva Tichá, Amálie
Vystavělová, Petr Kutílek, Arne Springorum, Marek Tool, Vít Masare, Zuzana Pavelková,
Tomáš Hnyk
Pozměňující návrh náměstka primátora Scheinherra – do původního textu usnesení za bod
I. bere na vědomí Petici… …..a bod II. pověřuje náměstka primátora Hlubučka jejím
vyřízením ……“ doplnit nový text ve znění:
„III. ZHMP podporuje vznik nových nočních železničních spojení Prahy s významnými
evropskými metropolemi
2. vyjadřuje vůli podpořit vznik nových nočních železničních spojů, obsluhujících Prahu,
marketingově i finančně
3. pověřuje náměstka primátora, mne, jednáním s potencionálním dopravci o možnostech
zajistit vznik nových nočních železničních spojů, obsluhujících Prahu, a jednáním
s letištěm Václava Havla, Ministerstvem dopravy a Evropskou komisí o finanční a
procesní podpoře vzniku nových nočních železničních spojů, obsluhujících Prahu“
Pro: 29 Proti: 1 Zdr. 29
Nebylo přijato.
Usnesení bylo přijato.
Bylo projednáno společně v jednom bloku s tiskem Z - 8982
*
náměstek primátora Hlubuček
Informace – k rozšiřování Letiště Václava Havla Praha

TISK:

Z – 8956

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 33

PŘIJATO
Materiál uvedl náměstek primátora Hlubuček.
11

PROTI: 20

ZDRŽEL SE: 8

USNESENÍ ČÍSLO:

22/11

V diskusi vystoupili tito občané HMP: David Skála, Martina Valášková, Eva Smutná,
MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D. - senátor HMP, Mgr. Miroslav Bobek – ředitel ZOO
Praha, prof. Eva Zažímalová, Jakub Kleindienst, Ing. Petr Hejl – starosta MČ Praha –
Suchdol, Ing. Viktor Komárek – starosta MČ Praha – Nebušice, Ing. Václav Řehoř, Ph.D.,
MBA – předseda představenstva Letiště Praha, a. s.
Procedurální návrh předsedy finančního výboru ZHMP Vondry na prodloužení jednání po
19. hodině
Pro: 37 Proti: 2 Zdr. 0
Bylo přijato.
Procedurální návrh člena ZHMP Nepila na průběžné diskusní příspěvky Ing. Václava
Řehoře, Ph.D., MBA – předsedy představenstva Letiště Praha, a.s. v případě dotazů
Pro: 46 Proti: 1 Zdr. 0
Bylo přijato.
Protinávrh I. náměstka primátora Hlaváčka, který navrhuje text usnesení včetně nové
důvodové zprávy ve znění: „ZHMP I. souhlasí se záměrem výstavby paralelní dráhy
plánované v rámci rozšiřování Letiště Václava Havla Praha za podmínek, které jsou
uvedeny v příloze č. 1 tohoto usnesení
II. ukládá Radě hl. m. Prahy zajistit postup dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 21. 12. 2020“
Pro: 33 Proti: 21 Zdr. 8
Bylo přijato.
Hlasování o původním návrhu náměstka primátora Scheinherra, který navrhl text usnesení
ve znění:
„podporuje 1. vznik nových nočních železničních spojení Prahy s významnými
evropskými metropolemi
„vyjadřuje vůli podpořit vznik nových nočních železničních spojů obsluhujících Prahu
marketingové a finančně
pověřuje náměstka primátora Scheinherra jednáním s potenciálními dopravci o možnostech
zajistit vznik nových nočních železničních spojů obsluhujících Prahu
„jednáním s Letištěm Václava Havla Praha, Ministerstvem dopravy a Evropskou komisí o
finanční a procesní podpoře vzniku nových nočních železničních spojů obsluhujících
Prahu“ …..“
Pro: 61 Proti: 0 Zdr. 0
Bylo přijato.
S textem usnesení byl vysloven souhlas.
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Tisk byl projednán současně s předchozími body Z - 8982 a Z - 8956
*
I.náměstek primátora Hlaváček
k návrhům na pořízení změn ÚP - 1. skupina (fáze "podnět", vlna 31)

TISK:

Z – 8891

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 34

PROTI: 20

ZDRŽEL SE: 4

PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO: 22/12
Materiál uvedl I. náměstek primátora Hlaváček. V rámci svého úvodního slova předložil
pozměňovací návrh na hlasování o zařazení změny č. 25/2020 „paralelní vzletová a
přistávací dráha RWY 06R/24L“ z přílohy určené „k neschválení“ do přílohy č. 2 „ke
schválení“.
Pro: 33 Proti: 19 Zdr. 6
Bylo přijato.
Ve společné diskusi k bodům vystoupili tito občané HMP: Vít Masare, Ing. Jan Sechter –
náměstek pro řízení Sekce nesilniční dopravy a mezinárodních vztahů Ministerstva
dopravy ČR, Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D. – Katedra aplikované ekologie České
zemědělské univerzity, Viktor Komárek, Ing. Petr Hejl – starosta MČ Praha – Suchdol
Ve společné diskusi vystoupili tito členové ZHMP: předseda výboru pro správu majetku,
majetkové podíly a podporu podnikání ZHMP Mahrik, Pilný, předsedkyně výboru pro
infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP Plamínková, Udženija,
radní Třeštíková, předseda výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči
ZHMP Zeman, náměstek primátora Scheinherr, Benda, předseda výboru pro zdravotnictví
ZHMP Růžička
S upraveným textem usnesení byl vysloven souhlas.
9

I.náměstek primátora Hlaváček

k návrhu zadání změny ÚP - Z 3315 (fáze „zadání“, vlna 18)

TISK:

Z – 8814

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 49

PŘIJATO
Materiál uvedl I. náměstek primátora Hlaváček.
Usnesení bylo přijato.
13

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO: 22/13
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I.náměstek primátora Hlaváček

k návrhu na pořízení změny ÚP - 320/2019 (fáze "podnět", vlna 26)

TISK:

Z – 8821

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 47

PŘIJATO
Materiál uvedl I. náměstek primátora Hlaváček.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/14

Usnesení bylo přijato.
11

náměstek primátora Hlubuček

k návrhu na uvolnění rezervy pro městskou část Praha 16 na provedení výstavby služebn y
Policie ČR v roce 2020 z kap. 07 – BEZPEČNOST

TISK:

Z – 8902

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 47

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 2

PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO: 22/15
Úvodem vystoupil náměstek primátora Hlubuček, který předal slovo členovi ZHMP
Hanzlíkovi.
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: náměstek primátora Vyhnánek, Hanzlík
Usnesení bylo přijato.
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12

náměstek primátora Hlubuček

k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace Hasičskému záchrannému sboru hl. m.
Prahy v roce 2020 z rozpočtu kap.07 – BEZPEČNOST

TISK:

Z – 8750

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 48

PŘIJATO
Materiál uvedl náměstek primátora Hlubuček.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/16

V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: náměstek primátora Vyhnánek, náměstek
primátora Hlubuček
Usnesení bylo přijato.
13

náměstek primátora Hlubuček

k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok
2020 MČ Praha - Dolní Měcholupy, na koupi nebytových prostor za účelem zřízení nové
služebny Městské policie hl. m. Prahy

TISK:

Z – 8927

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 47

PŘIJATO
Materiál uvedl náměstek primátora Hlubuček.
Usnesení bylo přijato.

15

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/17

14

náměstek primátora Hlubuček

k návrhu na úplatné nabytí pozemků č. parc. 4378/6, 4452/8, 4453/3, 4561/5 a 4562/2 v
kat. ú. Horní Počernice do vlastnictví hl. m. Prahy

TISK:

Z – 8313

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 48

PŘIJATO
Materiál uvedl náměstek primátora Hlubuček.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/18

Usnesení bylo přijato.
Řízení schůze převzal I. náměstek primátora Hlaváček.
15 náměstek primátora Hlubuček
k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa služeb
hlavního města Prahy

TISK:

Z – 8592

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:
PRO: 7
Opakované HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PROTI: 0
PRO: 43

ZDRŽEL SE: 0 Zmatečné
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO: 22/19
Materiál uvedl náměstek primátora Hlubuček. V rámci svého úvodního slova předložil
pozměňovací návrh ve znění:

Pozměňovací návrh k Tisku Z-8592
k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa služeb hlavního
města Prahy
Pozměňovací návrh dále doplňuje zřizovací listina příspěvkové organizace Správa
služeb hl. m. Prahy, se sídlem Kundratka 19, Praha 8 – Libeň (dále jen „SSHMP“).
Ve zřizovací listině je nově rozšířena možnost přemisťovat silniční vozidla nejen na
základě pokynů Magistrátu hl. m. Prahy, ale i příslušných úřadů jednotlivých městských
částí. Nově se zde upravuje nakládání jak s nalezenými či opuštěnými vozidly ve
smyslu občanského zákoníku, tak s odstavenými vozidly s ukončenou životností ve
smyslu nového zákona o výrobcích s ukončenou životností a vozidly nuceně
odtaženými z jiných důvodů.
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Návrh je odůvodněn vstupem v účinnost zákona o výrobcích s ukončenou životností
a nového zákona odpadech od 1.1.2021.
V textové části zřizovací listiny jsou tímto pozměňovacím návrhem navržena následující
doplnění čl. VI bodu 2.5:
2.5.

zajišťování přemísťování nalezených a opuštěných vozidel předaných Magistrátem hlavního
města Prahy nebo příslušným úřadem městské části hl. m. Prahy pro Magistrát hl. m. P rahy a
úřady městských částí včetně jejich střežení, odstavených vozidel s ukončenou životností na
základě pokynů Magistrátu hl. m. Prahy a úřadů městských částí a jejich předání jménem
Magistrátu hl. m. Prahy nebo úřadu městské části osobě oprávněné ke sběru vozidel
s ukončenou životností a zajišťování prodeje opuštěných vozidel odtažených podle této zřizovací
listiny ve veřejné dražbě nebo jiným srovnatelným transparentním způsobem při dodržení zásad
hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti a přiměřeném dodržení zásad pro nakládání s přebytečným
a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je svěřen
příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které tvoří přílohu této zřizovací
listiny, nebo jejich předání Magistrátu hl. m. Prahy nebo Úřadu městské části k dalšímu
opatření,

Odůvodnění: Zákon o výrobcích s ukončenou životností odstraňuje některé
terminologické problémy, zejm. odstraňuje pojem „autovrak“ podle účinného zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, který je zaměnitelný s pojmem „vrak“ dle zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále odstraňuje z právní úpravy
s tím související užívání pojmu „opuštěné vozidlo“, který je zaměnitelný s opuštěnou
věcí ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“).
Úprava se v základních parametrech a mechanismech co do nakládání s vozidly dříve
označovanými jako „autovrak“ od současné úpravy zásadním způsobem neliší. Rozdílem
je, že některé „autovraky“ budou přepravovány na odtahová parkoviště, kde budou
umístěny nejméně po dobu 1 měsíce. S ohledem na kapacitu parkovišť je tedy nutné,
aby příslušné úřady informovaly organizaci o uplynutí lhůty 1 měsíce ode dne
vyvěšení příslušné výzvy.
Je rovněž nezbytné, aby příslušné úřady poskytly součinnost organizaci nebo osobě
oprávněné ke sběru vozidel s ukončenou životností (tedy provozovateli zařízení ke sběru,
výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků), aby mohl být následně
realizován postup podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zejm. postup podle ustanovení
podle § 13 odst. 1 písm. a) bodu 4 uvedeného zákona (rozhodnutí o zániku silničního
vozidla podle zákona upravujícího nakládání s odpady, tzn. nově podle zákona o výrobcích
s ukončenou životností).
Ve zřizovací listině příspěvkové organizace Správa služeb hlavního města Prahy
dochází k rozšíření možnosti přemisťovat předmětná silniční vozidla nejen na
základě pokynů Magistrátu hl. m. Prahy, ale i příslušných úřadů jednotlivých
městských částí. Předávání vybraných vozidel Magistrátu hl. m. Prahy je doplněno pouze
pro úplnost a větší přehlednost, neboť vozidla jsou předávaná Magistrátu již v současné
době, přičemž se nejedná o majetek svěřený organizaci k hospodaření, ale jedná se o
vozidla, u nichž nastala domněnka opuštění věci ve smyslu ustanovení § 1050 odst. 1
občanského zákoníku.
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Pro úplnost lze uvést, že ustanovení 2.5. zřizovací listiny nově upravuje nakládání
s vozidly, která jsou nalezenými či opuštěnými vozidly ve smyslu občanského zákoníku
a jsou jako taková odstraňována z pozemních komunikací na základě rozhodnutí
příslušného úřadu Magistrátu hl. m. Prahy, odstavených vozidel s ukončenou životností
ve smyslu nového zákona o výrobcích s ukončenou životností a vozidel nuceně
odtažených z jiných důvodů podle zřizovací listiny, které se staly opuštěnou věcí, nebo u
nich nastala domněnka jejich opuštění.
Přílohy:
1) Úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa služeb hlavního města Prahy
včetně nového doplnění čl. VI bodu 2.5.

Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. … ze dne …

Návrh
Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace
Správa služeb hl. m. Prahy
se sídlem Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň
Zřizovací listina příspěvkové organizace Správa služeb hl. m. Prahy schválená usnesením
Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 7/7 ze dne 26. 5. 2011, ve zn ění usnesení
Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 30/10 ze dne 20. 6. 2013, ve znění usnesení
Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 40/37 ze dne 19. 6. 2014, ve znění usnesení
Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 5/43 ze dne 26. 3. 2015, ve znění usne sení
Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 8/7 ze dne 18. 6. 2015, usnesení Zastupitelstva
hlavního města Prahy č. 14/33 ze dne 25. 2. 2016 a usnesení Zastupitelstva hlavního
města Prahy č. 38/172 ze dne 14. 6. 2018 2016 a usnesení Zastupitelstva hlavního města
Prahy č. 17/6 ze dne 22. 5. 2020 se mění a doplňuje takto:
ÚPLNÉ ZNĚNÍ
Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení § 59 odst. 2 písm. i)
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a
ustanovení §23 odst. 1 písmo b) a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
tuto
zř izov ací listinu
příspěvkové organizace
Správa služeb hlavního města Prahy
(dále jen „organizace“)
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Čl. I
Označení zřizovatele

Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1, IČ: 00064581
Čl. II
Název organizace

Správa služeb hlavního města Prahy
Čl. III
Sídlo organizace

Kundratka 19, 180 00 Praha 8 – Libeň
Čl. IV
Identifikační číslo organizace

70889660
Čl. V
Právní forma organizace
Příspěvková organizace.
Čl. VI
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace
1. Hlavním účelem organizace je zabezpečení materiálně technického zázemí pro činnost hlavního
města Prahy.
2. Předmětem činnosti organizace je zajištění materiálně technického zázemí pro činnost hlavního
města Prahy, v souladu se schváleným rozpočtem hlavního města Prahy, a to:
2.1. správa a zajištění využití objektů svěřených hlavním městem Prahou do vymezeného
nemovitého majetku organizace a dále zajištění technicko – hospodářské správy objektů, ve kterých
jsou umístěny útvary městské policie hlavního města Prahy
a dále zajištění technicko – hospodářské správy a využití školicího a výcvikového zařízení Žihle
určeného zejména pro pořádání školení a vzdělávacích akcí, ve kterém se zabezpečuje i jeho provoz
přednostně pro účely využití:
a) v krizových situacích dle požadavku pracoviště krizového řízení zřízeného hlavním
městem Prahou,
b) zřizovatelem nebo Magistrátem hlavního města Prahy,
c) organizací,
d) městskou policií hlavního města Prahy,
e) Zdravotnickou záchrannou službou hlavního města Prahy,
f) složkami integrovaného záchranného systému působícími na území hlavního města Prahy,
a dále podle provozních možností pro využití k rekreaci mimo výše uvedených subjektů i:
g) školami a školskými zařízeními na území hlavního města Prahy zřízenými hlavním měs tem
Prahou dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve z nění
pozdějších předpisů,
h) a ostatními příspěvkovými organizacemi zřízenými hlavním městem Prahou.
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2.2. vedení agendy pojištění, nájemného a ostatních úhrad, souvisejících s uzavíráním kupních,
nájemních, pojistných a jiných smluv a provádění úhrad, souvisejících s těmito právními akty,
2.3.

provádění dohledu nad objekty ve vlastnictví hlavního města Prahy určenými zřizovatelem,

2.4. pro Krizový štáb hlavního města Prahy a jeho odborné skupiny zajišťování materiálnětechnického zabezpečení v oblasti provozu automobilní techniky a vystrojování,
2.5. zajišťování přemísťování nalezených a opuštěných vozidel předaných Magistrátem hlavního
města Prahy nebo příslušným úřadem městské části hl. m. Prahy pro Magistrát h l. m. Prah y a
úřady městských částí včetně jejich střežení, odstavených vozidel s u končenou ž ivotností n a
základě pokynů Magistrátu hl. m. Prahy a úřadů městských čás tí, a j ejich n ás ledn é p ředání
jménem Magistrátu hl. m. Prahy nebo úřadu městské části osobě oprávněné ke s běru vo zidel
s ukončenou životností a zajišťování prodeje opuštěných vozidel odtažených podle této z řizovací
listiny ve veřejné dražbě nebo jiným srovnatelným transparentním způsobem při dodrž ení z ásad
hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti a přiměřeném dodržení zásad pro nakládání s přebytečným
a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je svěřen
příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které tvoří přílohu této zřizovací
listiny, nebo jejich předání Magistrátu hl. m. Prahy nebo Úřadu městské části k dalšímu opatření,
2.6. výkon oprávnění hlavního města Prahy jako vlastníka komunikace spočívající v odstranění
silničních vozidel za účelem a k naplnění účelu dočasného zákazu nebo omezení stání nebo
zastavení silničních vozidel a jejich střežení a výkon oprávnění směřující k jejich prodeji a jejich
prodej, a oprávnění hlavního města Prahy jako vlastníka komunikace spočívající v odstranění vraků
a silničních vozidel, která po dobu více než 6 měsíců nesmějí být podle příslušného právního
předpisu provozována na pozemních komunikacích pro marné uplynutí lhůty pro provedení
pravidelné technické prohlídky nebo z důvodu technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou
prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou, a to z místních a účelových komunikací, vš e podle
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, včetně dalších
souvisejících oprávnění vlastníka komunikace, aniž by byla dotčena působnost a pravomoc
příslušných silničních správních úřadů,
2.7. správa majetku ve vlastnictví hlavního města Prahy, provádění údržby a technického s ervisu
objektů, staveb a inženýrských sítí a komunikací,
2.8. Správa majetku ve vlastnictví hlavního města Prahy, objektů určených k zajištění zejména
kolektivní ochrany obyvatelstva na území hlavního města Prahy, protipovodňových opatření,
humanitární pomoci atp., předávaného prostřednictvím předávacích protokolů do operativní
evidence organizace, včetně zajištění servisu a údržby v souladu s obecně závaznými právními
předpisy a příslušnými technickými normami. Takto spravovaný majetek zůstává v účetní a majetkové
evidenci hlavního města Prahy, které provádí jeho účetní odpisy,
2.9.

zajišťování správy, technického servisu a údržby úkrytů civilní ochrany,

2.10.
zajišťování správy, technického servisu a údržby skladů materiálů, včetně zajištění skladování
materiálu pro potřeby krizového řízení a integrovaného záchranného systému dle dispozic příslušného
odboru Magistrátu hlavního města Prahy,
2.11.
zajišťování správy, výstavby, technického servisu, skladování, provádění údržby a vývozu
prostředků a zařízení k zabezpečení protipovodňových opatření,
2.12.
zajišťování správy, technického servisu, skladování, provádění údržby a vývozu prostředků pro
humanitární účely
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2.13.
zabezpečení a realizace služeb v oblasti dopravního značení na pozemních komunikacích
na území hlavního města Prahy,
2.14. výkon oprávnění hlavního města Prahy, uvedený v ustanovení § 17a odst. 6 zákona
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v odstranění vozidel
z komunikací, včetně jejich střežení,
2.15. provádění odtahů vozidel na příkaz strážníků městské policie hlavního města Prahy a policistů
Policie ČR, včetně jejich střežení,
2.16.
zajišťování bezplatných odtahů vozidel tvořících překážku pro provedení záchranných
a likvidačních prací z míst, kde došlo k mimořádným událostem, na základě rozhodnutí oprávněných
osob nebo orgánů,
2.17.
zajišťování správy a vymáhání neuhrazených pohledávek hlavního města Prahy za odtah
a silničních vozidel a jejich umístění a střežení na parkovištích (parkovné),
2.18.
zajišťování jménem hlavního města Prahy nákupu či bezplatného nabytí nuceně odtažených
vozidel do vlastnictví zřizovatele za účelem jejich předávání zřizovateli nebo zajištění provedení likvidace,
a to zejm. vozidel podléhajících výkonu rozhodnutí (exekuci) nebo od dlužníků, kteří jsou v likvidaci nebo
vozidel tvořících majetkovou či konkurzní podstatu dlužníka hlavního města Prahy nebo od městských
částí hlavního města Prahy nebo od státu,
2.19.
zajišťování výstavby, údržby a technického servisu Poplachového monitorovacího systému
hlavního města Prahy (PMS HMP) a zajišťování napojování objektů schválených Radou hlavního města
Prahy na tento systém,
a další s uvedeným související činnosti.
Čl. VII
Statutární orgán organizace
Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy.
Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo
vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
Čl. VIII

Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předávaného organizaci
k hospodaření
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č.
1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro
potřeby plnění jejích úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2010,
jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či
získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2010 a veškerého movitého majetku
získaného organizací po 31. 12. 2010 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo
o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
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Čl. IX
Vymezení majetkových práv organizace

1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
a) majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších
úkolů vymezených v této zřizovací listině,
b) nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného v této zřizovací listině,
c) při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku
postupovat podle Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem
ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním
městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této zřizovací listiny,
d) uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou
do jednoho roku nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení
výpovědních důvodů.
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je
oprávněna je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.

2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím
písemném souhlasu zřizovatele, na základě usnesení zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se
takový nemovitý majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 této zřizovací
listiny. Movitý majetek nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci
okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž byl organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele.
Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro
svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude příslušný právní
úkon činěn.

3.

Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
a) využívat svěřený majetek účelně a hospodárně,
b) svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví,
c) svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat
periodické revize v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
d) chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti
neoprávněným zásahům jiných subjektů,
e) využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před
neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) a včas uplatňovat
právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným
subjektům.

4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených
inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku.

5. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých
propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod. ) a
informačních tabulích.
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6. Organizace je oprávněna zastupovat hlavního města Prahu při investiční činnosti v rámci
schváleného rozpočtu organizace, prováděné na nemovitém majetku svěřeném jí touto zřizovací
listinou.

7. Organizace je oprávněna zastupovat hlavní město Prahu ve věci nakládání s porosty, které jsou
součástí pozemků svěřených jí touto zřizovací listinou, podle zvláštních předpisů.
Čl. X

Doplňková činnost organizace
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
následovně:
1. pronájem nebytových prostor v době, kdy nejsou využívány v rámci hlavní činnosti organizace
a obstarávání základních služeb pronajímaných nebytových prostor,
2. zajišťování odstraňování vozidel z komunikací (odtahová služba),
3. střežení odtažených vozidel,
4. pronajímání objektů a úkrytů CO svěřených do správy podle zásad stanovených příslušným
odborem MHMP s následným využitím takto získaných finančních prostředků pro účely údržby
objektů a úkrytů CO,
5. provozování dvouúčelových úkrytů CO v souladu se stanoveným kolaudačním rozhodnutím
o mírovém využití úkrytů CO,
6. zajišťování správy Městského radiového systému TETRA upravené smlouvou o zajišťování činností
spojených s provozem a poskytováním telekomunikačních služeb uzavřenou mezi organizací SSMP
HMP a hlavním městem Prahou,
7. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje, včetně zprostředkovatelské činnosti v oblasti
obchodu a služeb,
8. obchodně servisní a podnikatelská činnost a poskytování služeb v rámci druhotného
ekonomického využití stávajících kapacit svěřeného majetku po přednostním obsloužení složek
Integrovaného záchranného systému.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu
organizace.
Čl. XI
Zajištění kontroly organizace
Organizace je povinna umožnit a strpět kontroly hospodaření prováděné orgány zřizovatele
a dodržovat pokyny zřizovatele pro organizaci a provádění kontrol hospodaření.
Čl. XII
Centralizované zadávání veřejných zakázek
Organizace je povinna dodržovat pokyny zřizovatele ve věcech centralizovaného zadávání veřejných
zakázek.
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Čl. XIII
Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena
Organizace je zřízena na dobu neurčitou.
ČI. XIV
Závěrečná ustanovení
1. Organizace byla zřízena dnem 1. 1. 2000 na základě usnesení Zastupitelstva hlavního měs ta
Prahy č. 12/03 ze dne 22. 10. 1999.
2. Touto zřizovací listinou se zrušuje zřizovací listina organizace schválená usnesením Rady
hlavního města Prahy č. 1604 ze dne 12. 12.2000, ve znění pozdějších změn.
3. Tato zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 7/7
ze dne 26. 5. 2011, s účinností dnem 1. 6. 2011 a doplněna na základě usnesení Zastupitelstva
hlavního města Prahy č. 30/10 ze dne 20. 6. 2013, s účinností dnem 1. 7. 2013, dále na základě
usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 40/37 z 19. 6. 2014, na základě usnesení
Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 5/43 ze dne 26. 3. 2015, s účinností dnem 1. 4. 2015,
na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 8/7 ze dne 18. 6. 2015, s účinností
od 1. 7. 2015, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. č. 12/33 z e dne 17. 12.
2015, s účinností od 31. 12. 2015, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 14/33
ze dne 25. 2. 2016, s účinností od 1. 3. 2016 a odst. id) s účinností od 1. 1. 2017, na základě usnesení
Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 38/172, ze dne 14. 6. 2018, s účinností od 1. 7. 2018 a na
základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 17/6 ze dne 22. 5. 2020 s účinností
od 1. 6. 2020 a na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. … s účinností od …
V Praze dne ………………………
__________________________
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Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Správa služeb hlavního města
Prahy zní takto:
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává
k hospodaření
a) areál Kundratka č. p. 1951/19 v k. ú. Libeň:
Pozemky:
k. ú.

č. parc.

výměra
(m2)

druh pozemku

Libeň

2460

184

zastavěná plocha a
nádvoří

součástí pozemku je
stavba tech. vybavení

Libeň

2461

663

zastavěná plocha a
nádvoří

součástí pozemku je
objekt k bydlení č.p. 78

Libeň
Libeň
Libeň
Libeň
Libeň
Libeň

2543
2544
2545
2546
2547/1
2547/2

1003
792
945
875
674
608

jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
ostatní komunikace
jiná plocha

Libeň
Libeň
Libeň
Libeň
Libeň
Libeň

2455/10
2455/12
2455/13
2455/14
2455/16
2455/17

39
2304
94
2749
1134
3618

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
zastavěná plocha a
nádvoří
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
zastavěná plocha a
nádvoří

Libeň
Libeň

2455/18
2455/19

1156
423

jiná plocha
zbořeniště

Libeň
Libeň

2455/21
2455/22

1060
704

ostatní plocha
zastavěná plocha a
nádvoří
ostatní plocha
ostatní plocha

Libeň
Libeň

2455/23
2455/24

1230
1032

ostatní plocha
zastavěná plocha a
nádvoří

zeleň

Libeň

2455/25

3729

zastavěná plocha a
nádvoří

Libeň
Libeň

2455/40
2455/41

1562
603

ostatní plocha
zastavěná plocha a
nádvoří

jiná plocha

Libeň
Libeň

2455/42
2455/43

290
342

ostatní plocha
zastavěná plocha a
nádvoří

jiná plocha

25

způsob využití

poznámka

součástí pozemku je
budova garážové haly
zeleň
zeleň
zeleň
zeleň
zeleň
součástí pozemku je
budova garáž

zeleň
jiná plocha

součástí pozemku je
stavba obč. vybav. bez
LV
součástí pozemku je
stavba tech. vybavení
součástí pozemku je jiná
stavba
součástí pozemku je
stavba tech. vybavení

Libeň
Libeň

2455/44
2455/45

4887
1658

ostatní plocha
zastavěná plocha a
nádvoří

jiná plocha

Libeň
Libeň

2455/46
2455/47

792
405

ostatní plocha
zastavěná plocha a
nádvoří

jiná plocha

Libeň

2455/52

56

zastavěná plocha a
nádvoří

Libeň
Libeň
Libeň

2455/7
2455/8
2458/1

3474
9004
2201

ostatní plocha
ostatní plocha
zastavěná plocha a
nádvoří

jiná plocha
silnice

Libeň

2458/2

355

společný dvůr

Libeň
Libeň

2458/3
2556/2

2
514

zastavěná plocha a
nádvoří
ostatní plocha
zastavěná plocha a
nádvoří

Libeň
Libeň
Libeň
Libeň
Libeň
Libeň
Libeň
Libeň
Libeň
Libeň
Libeň

2557/4
2571/2
2571/3
2571/4
3854/3
3856/10
3856/11
3856/12
3856/13
3856/14
3856/7

1445
703
1266
19
361
258
165
1060
300
555
103

zahrada
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
zastavěná plocha a
nádvoří

č. parc.

způsob využití

poznámka

Libeň
Libeň

č.
popisné
1951
-

3856/7
2460

stavba tech. vybavení
stavba tech. vybavení

objekt vstupní vrátnice
čerpací stanice Kundratka

Libeň

78

2461

objekt k bydlení

administrativní budova

Libeň
Libeň

-

2455/17
2455/25

garáž
stavba tech. vybavení

garáže
dílny, údržba a sklady

Libeň

-

2455/41
2455/47

jiná stavba

ocelokůlna

Libeň

-

2455/43

stavba tech. vybavení

Útvar vzdělávání
MP administrativní budova

součástí pozemku je
stavba tech. vybavení
součástí pozemku je jiná
stavba
součástí pozemku je jiná
stavba

součástí pozemku je
stavba tech. vybavení

ostatní komunikace
součástí pozemku je
stavba pro obchod
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
silnice
manipulační plocha
manipulační plocha
manipulační plocha
manipulační plocha
manipulační plocha
součástí pozemku je
stavba tech. vybavení
č.p. 1951

Budovy:
k. ú.
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Libeň

-

2455/45

stavba tech. vybavení

školy, univerzity a budovy pro
výzkum, učebny (Útvar vzd. MP)

Libeň
Libeň
Libeň
Libeň

-

2455/52
2458/1
2547/2
2556/2

jiná stavba bez č.p.
stavba tech. vybavení
garáž
stavba pro obchod

šatna Kundratka
garáž (bývalá mycí linka BUS)
garáže odtahů v areálu SSHMP
budovy skladů, skladová hala
TESKO

Ostatní stavby:
k. ú. č. parc.
Libeň 2455/8
2455/46
2547/1

specifikace
parkovací stání,
komunikace

Libeň

2455/8
2455/46
2547/1

elektrorozvody,
přípojka

Libeň

2455/8
2455/46
2547/1
2547/2
2455/8
2455/46
2547/1
2547/2

kanalizace

2455/8
2455/46
2547/1
2547/2

topné kanály

Libeň

Libeň

poznámka

oplocení

b) areál ÚPOZ Trója, V Zámcích 56, v k. ú. Bohnice:
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Pozemky:
k. ú.

č. parc.

Bohnice

697/2

výměra (m2)
11473

způsob využití

Bohnice
Bohnice

749/1
750/1

500
10537

ostatní plocha
trvalý travní porost

neplodná půda

Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice

750/3
750/9
750/10
750/11
750/12

930
13
1079
28
184

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
zastavěná plocha a
nádvoří

manipulační plocha
jiná plocha
manipulační plocha
manipulační plocha

druh pozemku
zastavěná plocha a
nádvoří

poznámka
součástí pozemku
je stavba obč.
vybavení č.p. 321
část 491 m2

součástí pozemku
je jiná stavba

Budovy:
k. ú.

č. popisné č. parc.

způsob využití

Bohnice

321

697/2

stavba obč.
vybavení

Bohnice

-

750/12

jiná stavba

c)

poznámka
centrální pavilon psů

jízdní skupina OŘ MP

areál ÚPOZ D. Měcholupy, Dolnoměcholupská 58 v k. ú. Dolní Měcholupy:

Pozemky:
k. ú.
Dolní Měcholupy
Dolní Měcholupy

č. parc. výměra (m2)
676/18
3530
676/38
389

Dolní Měcholupy

676/40

60

Dolní Měcholupy

676/41

988

Dolní Měcholupy

677/1

299

Dolní Měcholupy

677/2

362

Dolní Měcholupy

678/1

2112

druh pozemku

způsob využití

ostatní plocha
ostatní plocha
zastavěná plocha a
nádvoří

jiná plocha
jiná plocha

ostatní plocha

jiná plocha

zastavěná plocha a
nádvoří
ostatní plocha
zastavěná plocha a
nádvoří
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poznámka

součástí pozemku je jiná
stavba
součástí pozemku je
rodinný dům č.p. 58
jiná plocha
součástí pozemku je jiná
stavba

Budovy:
k. ú.
Dolní Měcholupy

č. popisné
58

č. parc.
677/1

způsob využití
rodinný dům

poznámka
provozní a obytná budova

Dolní Měcholupy

-

678/1

jiná stavba

centrální pavilon 002 pavilon koček

Dolní Měcholupy

bez č.p.

676/40

jiná stavba

budova asanace

Ostatní stavby:
k. ú.
Dolní Měcholupy

č. parc.
676/31

Dolní Měcholupy

676/31

Dolní Měcholupy
Dolní Měcholupy

676/31
676/31

Dolní Měcholupy

676/31

Dolní Měcholupy
Dolní Měcholupy
Dolní Měcholupy

676/31
676/31
676/31

Dolní Měcholupy

676/31

Dolní Měcholupy
Dolní Měcholupy
Dolní Měcholupy

676/31
676/31
676/18

Dolní Měcholupy

676/18
676/41
678/1

Dolní Měcholupy
Dolní Měcholupy
Dolní
Měcholupy

678/1
678/1
676/7
677/2
755/1

specifikace
jímka splaškových
vod
jímka dešťových
vod
přípojka 22 kV
vnější rozvod
silnoproudu

poznámka
na pozemku cizího vlastníka

vnější rozvod
slaboproudu
přípojka vody
venkovní vodovod
přípojka splaškové
kanalizace

na pozemku cizího vlastníka

splašková
kanalizace
dešťová kanalizace
oplocení
trafostanice TS
8555 vč. zařízení
komunikace,
chodníky, zpev.
plochy
sadové úpravy

na pozemku cizího vlastníka

čisté terénní úpravy
přípojka vody nová
s vodoměrnou
šachtou
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na pozemku cizího vlastníka
na pozemku cizího vlastníka
na pozemku cizího vlastníka

na pozemku cizího vlastníka
na pozemku cizího vlastníka
na pozemku cizího vlastníka

na pozemku cizího vlastníka
na pozemku cizího vlastníka

676/7 pozemek cizího
Vlastníka
755/1 není svěřen organizaci

d) areál Dubeč, Ke Křížkám 2 v k. ú. Dubeč:
Pozemky:
k. ú.

č. parc.

výměra
(m2)

druh pozemku

způsob využití

Dubeč

1589/2

8118

ostatní plocha

jiná plocha

Dubeč
Dubeč

1589/6
1589/42

1323
1784

ostatní plocha
ostatní plocha

zeleň
zeleň

Dubeč
Dubeč
Dubeč
Dubeč

1589/8
1589/43
1589/17
1589/47

32692
3107
185
1171

ostatní plocha
ostatní plocha
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří

Dubeč
Dubeč

1005/7
1589/44

939
119

ostatní plocha
ostatní plocha

jiná plocha
zeleň
zbořeniště
součástí pozemku je jiná
stavba
manipulační plocha
jiná plocha

Budovy:
k. ú.

č. popisné

Dubeč

-

č. parc.

Způsob využití

poznámka

jiná stavba

zeměděl. areál míchárna krmiv

1589/47

Ostatní stavby:
k. ú.
Dubeč
Dubeč

č. parc.
1589/2
1589/8

specifikace
parkoviště
betonová plocha pro
uskladnění
protipovodňových zábran

e) vypuštěn
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poznámka

f)

odtahová parkoviště:

Pozemky:
k. ú.

č. parc.

výměra (m2)

Chodov

2336/37

7500

Chodov

2336/198

990

Jinonice

174/3

Vinohrady

1023/1

Ostatní stavby:
k. ú.
č. parc.
Nové Město
2357/2
Chodov
2336/37
2336/198
Jinonice
Vinohrady

druh
pozemku
ostatní
plocha
ostatní
plocha

4250

orná půda

1841

ostatní
plocha

způsob
využití
jiná plocha

poznámka

ostatní
komunikace
Na části pozemku o
výměře 4250 m2
ostatní
komunikace

specifikace
poznámka
parkoviště Těšnov
na části pozemku, pozemek svěřen MČ Praha 1
parkoviště u Záběhlického
zámku
odtahové parkoviště
parkoviště Lublaňská

174/3
1023/1

na části pozemku

g) služebny MP HMP:
Pozemky:
k. ú.

č. parc.

výměra
(m2)

druh pozemku

Vinohrady

3106

1962

zastavěná plocha a
nádvoří

Vinohrady
Vinohrady

3105
592

271
474

zahrada
zastavěná plocha a
nádvoří

Modřany

2511/2

430

zastavěná plocha a
nádvoří

Modřany
Modřany

2511/9
2511/1

832
1496

ostatní plocha
ostatní plocha

Hostivař

279

164

zastavěná plocha a
nádvoří

součástí pozemku je obj.
k bydlení č. p. 552

Smíchov

3106

894

zastavěná plocha a
nádvoří

součástí pozemku je
stavba obč. vybavení
č. p. 1366
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způsob
využití

poznámka
součástí pozemku je
stavba
obč. vybavení č. p. 2456
součástí pozemku je obj.
k bydlení č. p. 734
součástí pozemku je
stavba
obč. vybavení č. p. 1816

jiná plocha
sportoviště a
rekreační
plocha

Smíchov
Lahovice

3110/29
137/8

40
122

ostatní plocha
zastavěná plocha a
nádvoří

zeleň

Lahovice
Lahovice
Lahovice

137/3
137/5
142

797
295
239

zahrada
zahrada
zastavěná plocha a
nádvoří

součástí pozemku je
rodinný dům č. p. 116

Lahovice
Lahovice

143
297

2210
314

zahrada
zastavěná plocha a
nádvoří

součástí pozemku je
rodinný dům č. p. 31

Lahovice
Malešice

298
806/810

68
158

zahrada
zastavěná plocha a
nádvoří

Prosek

628/134

994

zastavěná plocha a
nádvoří

součástí pozemku je
rodinný dům č. p. 141

součástí pozemku je
stavba obč. vybavení
č. p. 634
součástí pozemku je
stavba obč. vybavení
č. p. 576

Budovy:
k. ú.
č. popisné č. parc.
Vinohrady
2456
3106
Vinohrady
734
592
Modřany
1816
2511/2
Hostivař
552
279
Smíchov
1366
3106
Lahovice
141
137/8
Lahovice
116
142
Lahovice
137/3
Lahovice
142
Lahovice
31
297
Malešice
634
806/810
Prosek
576
628/134

způsob využití
stavba obč. vybavení
obj. k bydlení
stavba obč. vybavení
obj. k bydlení
stavba obč. vybavení
rodinný dům
rodinný dům

poznámka
administrativní budova
administrativní budova
administrativní budova
administrativní budova
Služebna MP

není zapsána v KN
rodinný dům
stavba obč. vybavení
stavba obč. vybavení

Ostatní stavby:
k. ú.
Modřany
Lahovice
Lahovice
Lahovice
Lahovice
Lahovice
Lahovice
Lahovice
Lahovice

č. parc.
2511/9
137/3
137/3
137/3
137/5
137/3
137/3
137/3
137/3

specifikace
oplocení
studna kopaná
vodovodní přípojka
kanalizační přípojka
elektropřípojka s pilířem elektro
zpevněné plochy s venk. schody a dlažba
opěrné zdi s beton. rigolem
oplocení s podezdívkami, vrátka a vraty
zemní sklep pod altánem
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poznámka

Lahovice
Lahovice
Lahovice
Lahovice
Lahovice
Lahovice
Lahovice
Lahovice
Lahovice
Lahovice
Lahovice
Lahovice
Lahovice
Lahovice
Lahovice

142
142
143
143
143
143
143
297
297
297
297
297
298
298
298

vodovodní přípojka s šachtou
žumpa betonová s připojením k RD
elektropřípojky I + II + pilíř
zpevněné plochy s dlažbou
oplocení
studna kopaná I
studna kopaná II
vodovodní přípojka s vodárnou
přípojka kanalizace
přípojka dešť., kanalizace + drenáž
elektropřípojky I + II + pilíř
zpevněné plochy
studna kopaná
žumpa betonová
oplocení

i) Nemovitý majetek (CO):
ia) vypuštěn
ib) stavby (úkryty CO) umístěné pod pozemky parc. č.; pozemky
se nesvěřují
Stavby – úkryty CO:
k. ú.
Černý Most
Černý Most
Černý Most
Černý Most
Černý Most
Černý Most
Černý Most
Černý Most
Černý Most
Černý Most
Černý Most
Hloubětín
Hloubětín
Hloubětín
Hloubětín

č. parc.
232/2
221/1
221/89
221/90
221/91
221/92
221/94
221/95
221/96
221/352
221/351
1072/164
75/1
713/9
713/10

umístění úkrytu CO
Bryksova
Ocelkova
Vašátkova

Hlubočepy
Hlubočepy
Hlubočepy

1798/2
1798/91
1798/92

Wasermanova A

Zelenečská
Svépravická
Klánovická
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způsob využití
ostatní inženýrské
stavby

poznámka
ev.č. 01140129
ev.č. 01140131
ev.č. 01140128

ev.č. 01090004
ev.č. 01140005
ev.č. 01140006

ev.č. 01050059

Hlubočepy
Hlubočepy
Hlubočepy
Hlubočepy
Kunratice
Kunratice
Kunratice
Kunratice
Kunratice
Kunratice
Kunratice
Vinohrady
Vinohrady
Žižkov
Žižkov
Žižkov
Žižkov
Žižkov
Žižkov
Hradčany
Hradčany
Hradčany
Hradčany
Žižkov
Vysočany
Černý Most
Černý Most
Černý Most
Černý Most

1798/93
1798/91 Wasermanova B
1798/92
1798/94
2342/156
Flora - Na Jelenách
2342/157
2342/158
2342/93
2342/94
2342/95
2342/97
4275/6
nám. Jiřího z
Poděbrad A
4275/6
nám. Jiřího z
Poděbrad B
1780/1
Bezovka
1746/5
1773/1
1773/4
1780/73
934/1
nám. Komenského
341
Keplerova
345
339
340
408/7
Thámova
1908/1
Novovysočanská 547
221/29
Generála Janouška
1060
221/31
221/335
221/334

ev.č. 01050060

ev.č. 01110002

ev.č. 01030048
ev.č. 01030047
podzemní budovy
nebytové ostatní

ostatní inženýrské
stavby

ev.č. 01030050

ev.č. 01030049
ev.č. 01060001

ev.č. 01080001
ev.č. 01090002
ev.č. 01140127

Budovy:
k. ú.

č. popisné

č. parc.

Způsob využití

poznámka

Žižkov

-

1780/41

stavba tech. vybavení

trafostanice Bezovka

ic) vypuštěn
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id) stavby (úkryty CO) umístěné v budovách zařazené na základě předávacího protokolu
č. PP/36/02/116/2019:
k.ú.
Holešovice
Holešovice
Holešovice
Holešovice
Holešovice

č.parc.
941/2
664/1
664/1
1579/2
556/2

název
NJ č. 1509/101
NJ č. 94/101
NJ č. 94/102
NJ č. 654/101
NJ č. 1494/102

poznámka
ev.č. 01070006
ev.č. 01070008
ev.č. 01070007
ev.č. 01070009
ev.č. 01070004

Holešovice 762/1, 762/2,
762/3, 762/4
Holešovice 762/1, 762/2,
762/3, 762/4
Holešovice 741/4

NJ č. 928/101

Holešovice 741/3

NJ č. 34/101

adresa
Jankovcova 1509/29
Jankovcova 94/41
Jankovcova 94/41
Kamenická 654/52
Ortenovo náměstí
1494/14
Ortenovo náměstí
928/30
Ortenovo náměstí
929/31
Ortenovo náměstí
931/33
Poupětova 34/16

Holešovice 1446/2, 1446/3,
1446/4, 1446/5
Holešovice 1446/2, 1446/3,
1446/4, 1446/5
Holešovice 464
Holešovice 741/2
Holešovice 823/2

NJ č. 13/101

Poupětova 13/20

ev.č. 01070013

NJ č. 661/101

Schnirchova 661/20

ev.č. 01070014

NJ č. 663/101
NJ č. 927/102
NJ č. 35/101

ev.č. 01070015
ev.č. 01070017
ev.č. 01070018

Holešovice 823/2
Bubeneč
762/1, 762/2,
762/3, 762/4

NJ č. 927/101
NJ č. 933/101

Šimáčkova 663/5
U Průhonu 927/20
U Měšťanského
pivovaru 35/9
U Průhonu 927/20
Šmeralova 933/24

NJ č. 929/102
NJ č. 931/103

ev.č. 01070002
ev.č. 01070003
ev.č. 01070012
ev.č. 01070011

ev.č. 01070019
ev.č. 01070001

a ideální podíly na pozemcích, na nichž jsou umístěny budovy ve správě společenství vlastníků
jednotek ve výši dle skutečného stavu, parc. č.:
k.ú.
Č. parc.
Holešovice 762/4

výměra (m2 )
291

Holešovice 762/3

194

Holešovice 762/2

195

Holešovice 941/2

285

Holešovice 741/2

383

Holešovice 741/3

319

Holešovice 741/4

322

Druh pozemku
Způsob využití
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
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Poznámka
id 3964/50592
id 3964/50592
id 3964/50592
id 398/10985
id 588/13304
id 895/13579
id 984/13813

Holešovice 556/2

486

Holešovice 1579/2

309

Holešovice 762/1

272

Holešovice 664/1

489

Bubeneč

758

464

Holešovice 823/2

451

Holešovice 1446/5

239

Holešovice 1446/3

247

Holešovice 1446/4

340

zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří

id 971/17623
id 814/9154
id 3964/50592
id 1767/24884
id 1094/23512
id 1655/20920
id 1569/47096
id 1569/47096
id 1569/47096

j) Nemovitý majetek (Školicí a výcvikové zařízení - Žihle):
Pozemky:
k. ú.

č. parc.

výměra
(m2)

druh
pozemku

způsob využití

774/1

32133

jiná plocha

774/2

704

st. 159

993

Nový Dvůr u
Žihle

st. 205

765

Nový Dvůr u
Žihle

st. 207

359

Nový Dvůr u
Žihle

st. 208

133

Nový Dvůr u
Žihle

st. 209

82

Nový Dvůr u
Žihle

st. 210
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ostatní
plocha
ostatní
plocha
zastavěná
plocha a
nádvoří
zastavěná
plocha a
nádvoří
zastavěná
plocha a
nádvoří
zastavěná
plocha a
nádvoří
zastavěná
plocha a
nádvoří
zastavěná
plocha a
nádvoří

Nový Dvůr u
Žihle
Nový Dvůr u
Žihle
Nový Dvůr u
Žihle
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poznámka

sportoviště a
rekreační plocha
součástí pozemku je
stavba obč. vybavení
č.p. 21
součástí pozemku je
stavba obč. vybavení
součástí pozemku je
rodinný dům
č.p. 22
součástí pozemku je
stavba obč. vybavení
součástí pozemku je
stavba obč. vybavení
součástí pozemku je
stavba obč. vybavení

Nový Dvůr u
Žihle

st. 211

188

775/3

7246

zastavěná
plocha a
nádvoří
zastavěná
plocha a
nádvoří
zastavěná
plocha a
nádvoří
zastavěná
plocha a
nádvoří
zastavěná
plocha a
nádvoří
zastavěná
plocha a
nádvoří
zastavěná
plocha a
nádvoří
zastavěná
plocha a
nádvoří
zastavěná
plocha a
nádvoří
zastavěná
plocha a
nádvoří
zastavěná
plocha a
nádvoří
ostatní
plocha
vodní plocha

Nový Dvůr u
Žihle

st. 212

124

Nový Dvůr u
Žihle

st. 213

124

Nový Dvůr u
Žihle

st. 214

124

Nový Dvůr u
Žihle

st. 215

126

Nový Dvůr u
Žihle

st. 216

146

Nový Dvůr u
Žihle

st. 217

104

Nový Dvůr u
Žihle

st. 218

404

Nový Dvůr u
Žihle

st. 220

401

Nový Dvůr u
Žihle

st. 221

110

Nový Dvůr u
Žihle

st. 222

385

Nový Dvůr u
Žihle
Nový Dvůr u
Žihle
Nový Dvůr u
Žihle

994

17

797

27565

vodní plocha
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součástí pozemku je
stavba obč. vybavení
součástí pozemku je
stavba obč. vybavení
součástí pozemku je
stavba obč. vybavení
součástí pozemku je
stavba obč. vybavení
součástí pozemku je
stavba obč. vybavení
součástí pozemku je
stavba obč. vybavení
součástí pozemku je
stavba obč. vybavení
součástí pozemku je
stavba obč. vybavení
součástí pozemku je
stavba obč. vybavení
součástí pozemku je
stavba obč. vybavení
součástí pozemku je
stavba obč. vybavení
jiná plocha
zamokřená
plocha
rybník

Budovy:
k. ú.
č. popisné č. parc.
Nový Dvůr u Žihle
21
st. 159
Nový Dvůr u Žihle
st. 159
Nový Dvůr u Žihle
st. 205
Nový Dvůr u Žihle
22
st. 207
Nový Dvůr u Žihle
st. 208
Nový Dvůr u Žihle
st. 209
Nový Dvůr u Žihle
st. 210
Nový Dvůr u Žihle
st. 211
Nový Dvůr u Žihle
st. 212
Nový Dvůr u Žihle
st. 213
Nový Dvůr u Žihle
st. 214
Nový Dvůr u Žihle
st. 215
Nový Dvůr u Žihle
st. 216
Nový Dvůr u Žihle
st. 217
Nový Dvůr u Žihle
st. 218
Nový Dvůr u Žihle
st. 220
Nový Dvůr u Žihle
st. 221
Nový Dvůr u Žihle
st. 222

způsob využití
stavba obč. vybavení
stavba obč. vybavení
obj. k bydlení
stavba obč. vybavení
stavba obč. vybavení
stavba obč. vybavení
stavba obč. vybavení
stavba obč. vybavení
stavba obč. vybavení
stavba obč. vybavení
stavba obč. vybavení
stavba obč. vybavení
stavba obč. vybavení
stavba obč. vybavení
stavba obč. vybavení
stavba obč. vybavení
stavba obč. vybavení

poznámka
budova A
garáže a sklady
budova E, učebny
srubový dům
ubytovna B 7
dřevěná bouda u rybníka
vodárna, č. domovní 11N
ubytovna B 5
ubytovna B 6
ubytovna B 1
ubytovna B 2
ubytovna B 4
ubytovna B 3
dílna, č. domovní 10N
budova G1
budova G2
trafostanice
budova H

Ostatní stavby:
k.ú.
Nový Dvůr u Žihle

č. parc.
774/2

Nový Dvůr u Žihle

764/2

specifikace
sportoviště a rekreační
plocha
ČOV - septik

Nový Dvůr u Žihle
Nový Dvůr u Žihle
Nový Dvůr u Žihle
Nový Dvůr u Žihle
Nový Dvůr u Žihle
Nový Dvůr u Žihle
Nový Dvůr u Žihle

774/1
774/1
774/1
774/1
774/1
774/1
797

venkovní vodovody
venkovní kanalizace
venkovní rozvody el. proudu
vrtaná studna
bazén venkovní
komunikace
Černý rybník

poznámka

Pozemek není ve vlastnictví hl. m.
Prahy

1) Tato změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa služeb hlavního města Prahy
nabývá účinnosti dne ……….

Pro: 44 Proti: 0 Zdr. 0
Bylo přijato.
S upraveným textem usnesení byl vysloven souhlas.
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V průběhu projednávání bodu převzal řízení schůze primátor hl. m. Prahy.
16 náměstek primátora Scheinherr
k problematice vyhrazených jízdních pruhů pro BUS a k návrhu revokace usnesení ZHMP č.
21/27 ze dne 12.11.2020

TISK:

Z – 8953

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 28

PROTI: 9

ZDRŽEL SE: 9

NEPŘIJATO
Materiál uvedl náměstek primátora Scheinherr.
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: předseda výboru pro dopravu ZHMP Richter,
náměstek primátora Scheinherr, Zajíček, Udženija, Martan, Vodrážka, Bílek, předsedkyně
výboru kontrolního ZHMP Janderová, Lacko, Portlík, předseda výboru pro bezpečnost
ZHMP Koubek. V rámci diskuse vystoupil JUDr. Tomáš Havel, Ph.D. – ředitel LEG
MHMP. Dále v diskusi vystoupil člen ZHMP Nacher,
Procedurální návrh členky ZHMP Udženija – přerušit projednávání tohoto bodu do doby,
než budou všechny uvedené změny projednány s MČ Prahy, kterých se to týká a umožnit
MČ se vyjádřit, zda souhlasí či nikoliv
Pro: 22 Proti: 4 Zdr. 19 Zmatečné
Opakované hlasování:
Pro: 25 Proti: 3 Zdr. 20
Nebylo přijato.
Závěrečné slovo přednesl náměstek primátora Scheinherr, který reagoval na diskusní
příspěvky.
Přestávka 22, 03 – 22,13 hodin
Protinávrh člena ZHMP Lacka – změnit původní text usnesení na nový text ve znění:
„ZHMP 1. ukládá Radě HMP respektovat usnesení z tisku Z – 8953 ze dne 12. 11. 2020
2. žádá Radu HMP, aby učinila veškeré kroky k tomu, aby komunikace Modřanská byla
přeřazena z nonstop režimu bus pruh na časově omezené dle komunikace Vídeňská směr
Nemocnice Krč“
Pro: 24 Proti:10 Zdr. 23
Nebylo přijato.
Usnesení nebylo přijato.
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17

náměstek primátora Scheinherr

k modernizaci železniční trati Praha - Kladno s odbočkou na Letiště Václava Havla Praha

TISK:

Z – 8948

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 56

PŘIJATO
Materiál uvedl náměstek primátora Scheinherr.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/20

V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Martan, Fifka, náměstek primátora Scheinherr,
Bílek, Vodrážka, předseda výboru pro dopravu ZHMP Richter
Usnesení bylo přijato.
18

náměstek primátora Scheinherr

k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.9/42 ze dne 19.9.2019 k záměru veřejné zakázky
„Stavba č. 40759 Multifunkční oper. stř. Malovanka, etapa 0001 Budova MOS; dokončení
stavby“

TISK:

Z – 8758

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 52

PŘIJATO
Materiál uvedl náměstek primátora Scheinherr.

PROTI: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

V diskusi vystoupil předseda výboru pro dopravu ZHMP Richter
Usnesení bylo přijato.
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ZDRŽEL SE: 0

22/21

19

náměstek primátora Scheinherr

k záměru odboru dopravy MHMP na realizaci veřejné zakázky "Mobilní systém liniového
řízení a provozních dopravních informací"

TISK:

Z – 8943

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 53

PŘIJATO
Materiál uvedl náměstek primátora Scheinherr.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/22

Usnesení bylo přijato.
20

náměstek primátora Scheinherr

k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace na výstavbu dvou podchodů u ulice Kbelská
pod železniční tratí Praha Vysočany - Lysá nad Labem

TISK:

Z – 8905

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 55

PŘIJATO
Materiál uvedl náměstek primátora Scheinherr.
Usnesení bylo přijato.
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PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/23

21

náměstek primátora Scheinherr

k návrhu na uzavření darovací smlouvy na bezúplatný převod pozemků pod stavbou silnice I.
třídy I/4 Strakonická, stavby silnice I. třídy I/4 Strakonická, mostního objektu X002 ul.
Bartoňova a mostního objektu X006 ul. K Peluňku v rámci vzájemného majetkoprávního
vypořádání staveb pozemních komunikací, silničních pozemků a dalších nemovitostí
souvisejících se stavbou dálnice D0

TISK:

Z – 8818

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 52

PŘIJATO
Materiál uvedl náměstek primátora Scheinherr.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/24

Usnesení bylo přijato.
22

náměstek primátora Scheinherr

k návrhu na uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy č. 110/2020 o poskytnutí finančních prostředků z
rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020

TISK:

Z – 8941

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 53

PŘIJATO
Materiál uvedl náměstek primátora Scheinherr.
Usnesení bylo přijato.

42

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/25

23

náměstek primátora Vyhnánek

k záměru veřejné zakázky "Stavba č. 45029 Rek. a dost. Průmyslového paláce; správce
stavby"

TISK:

Z – 8078

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 43

PŘIJATO
Materiál uvedl náměstek primátora Vyhnánek.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/26

V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Štampach, Udženija, náměstek primátora
Vyhnánek, předsedkyně výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní
prostředí ZHMP Plamínková
Usnesení bylo přijato.
24

náměstek primátora Vyhnánek

k návrhu na změnu charakteru a účelu dotací poskytnutých MČ HMP z rozpočtu
vl. hl. m. Prahy na opatření v souvislosti s šířením nového typu koronaviru

TISK:

Z – 8908

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 49

PŘIJATO
Materiál uvedl náměstek primátora Vyhnánek.
Usnesení bylo přijato.
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PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/27

V průběhu projednávání bodu převzal řízení schůze náměstek primátora Scheinherr.
25 náměstek primátora Vyhnánek
k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. Prahy a změnu výše dotací poskytn utých z rozpočtu vl.
hl. m. Prahy městské části Praha – Běchovice

TISK:

Z – 8896

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 49

PŘIJATO
Materiál uvedl náměstek primátora Vyhnánek.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/28

V diskusi vystoupil člen ZHMP Martan.
Závěrečné slovo přednesl náměstek primátora Vyhnánek.
Usnesení bylo přijato.
26

náměstek primátora Vyhnánek

k návrhu na změnu charakteru části účelové investiční dotace poskytnuté MČ Praha - Šeberov
z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2020

TISK:

Z – 8861

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 48

PŘIJATO
Materiál uvedl náměstek primátora Vyhnánek.
Usnesení bylo přijato.

44

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/29

27

náměstek primátora Vyhnánek

k návrhu na změnu účelu finančních prostředků ponechaných městské části Praha - Zbraslav
k čerpání v roce 2020

TISK:

Z – 8931

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 49

PŘIJATO
Materiál uvedl náměstek primátora Vyhnánek.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/30

Usnesení bylo přijato.
28

náměstek primátora Vyhnánek

k návrhu na rozšíření účelu investiční dotace poskytnuté MČ Praha 14 z rozpočtu
hl. m. Prahy v roce 2020

TISK:

Z – 8922

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 49

PŘIJATO
Materiál uvedl náměstek primátora Vyhnánek.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/31

Usnesení bylo přijato.
Procedurální návrh náměstka primátora Vyhnánka na sloučení diskuse k bodům poř. č. 29 33
Pro: 47 Proti: 0 Zdr. 0
Bylo přijato.
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29

náměstek primátora Vyhnánek

k návrhu na poskytnutí účelové dotace MČ Praha 20 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na
spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020

TISK:

Z – 8850

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 49

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO:
Materiály pod poř. č. 29 – 33 uvedl náměstek primátora Vyhnánek.

22/32

Usnesení bylo přijato.
30

náměstek primátora Vyhnánek

k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 14 na vrub kapitoly
1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy

TISK:

Z – 8879

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 50

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.
31

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO: 22/33

náměstek primátora Vyhnánek

k návrhu na poskytnutí účelových investičních dotací městské části Praha 10 na vrub kapitoly
1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy

TISK:

Z – 8769

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 47

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:
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22/34

32

náměstek primátora Vyhnánek

k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Dolní Chabry na vrub
kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města
Prahy

TISK:

Z – 8958

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 49

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.
33

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/35

náměstek primátora Vyhnánek

k návrhu na poskytnutí účelové dotace MČ Praha 12 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na
spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020

TISK:

Z – 8970

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 51

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.
34

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/36

náměstek primátora Vyhnánek

k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. Prahy a poskytnutí účelových dotací městským částem
hl. m. Prahy

TISK:

Z – 8971

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 52

PŘIJATO
Materiál uvedl náměstek primátora Vyhnánek.
V diskusi vystoupil člen ZHMP Martan.

47

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/37

Závěrečné slovo přednesl náměstek primátora Vyhnánek, který reagoval na diskusní
příspěvek.
Usnesení bylo přijato.
35

náměstek primátora Vyhnánek

k návrhu na poskytnutí účelových dotací městským částem hl. m. Prahy obdržených jako výnos
z daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období od 1.6.2020 do 30.11.2020

TISK:

Z – 8951

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 52

PŘIJATO
Materiál uvedl náměstek primátora Vyhnánek.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO: 22/38

Usnesení bylo přijato.
36

náměstek primátora Vyhnánek

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

TISK:

Z – 8913

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 53

PŘIJATO
Materiál uvedl náměstek primátora Vyhnánek.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/39

V diskusi vystoupil člen ZHMP Stárek.
Usnesení bylo přijato.
Procedurální návrh člena ZHMP Portlíka (a náměstka primátora Vyhnánka) – zařadit bod
„Ke stanovisku ZHMP k opatřením přijatým v souvislosti s COVID – 19“ jako poslední
bod náměstka primátora Vyhnánka
Pro: 53 Proti: 0 Zdr. 0
Bylo přijato.
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člen ZHMP Portlík
ke stanovisku ZHMP k opatřením přijatým v souvislosti s COVID – 19

TISK:

Z – 8995

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 48

PŘIJATO
Materiál uvedl člen ZHMP Portlík.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 2

USNESENÍ ČÍSLO:

22/40

Samostatné hlasování proběhlo o bodu 1. textu usnesení ve znění:
Zastupitelstvo hlavního města Prahy
I. konstatuje, že
1.1 Opatření Vlády ČR jsou pro subjekty, které jsou jimi regulovány, vydávána
nepředvídatelně a nejsou doprovázena odpovídajícími kompenzačními nástroji.
1.2 Stát není schopen aktivně a účinně postihovat případy porušení přijatých opatření, což
vede k lavinovité rezignaci dalších subjektů. Po 9 měsících od přijetí prvních opatření je
Vláda ČR schopna stále reagovat pouze plošnými opatřeními
1.3 Území hl. m. Prahy je díky míře stratifikace funkcí územím vhodným pro ověřování
logiky plánovaných opatření.
1.4 Je nezbytné, aby orgány, vykonávající výkon státní správy na úseku živnostenského
zákona a veřejného zdraví, aktivně postihovali porušování aktuálních opatření
Pro: 47 Proti: 0 Zdr. 4
Bylo přijato.
Samostatné hlasování proběhlo o bodu č. 2 – 5
II. ukládá
1. Radě HMP
1. jednat s Vládou ČR o modifikaci opatření s cílem jejich optimalizace a účelnosti pro
dosažení co nejlepších výsledků při eliminaci šíření nákazy se zřetelem na jejich logičnost
a srozumitelnost.
2 přijmout opatření ke zvýšení účinnosti kontrolních činností při výkonu přenesené
působnosti státní správy v hl.m. Praze, včetně zveřejňování průběžných výsledků těchto
činností.
3. požaduje po Vládě České republiky, aby neprodleně přijala transparentní podmínky
finanční pomoci pro podnikající subjekty, jimž byla omezena možnost nabízet zboží či
služby v rámci řešení epidemiologické situace s COVID-19 nebo jsou významnou měrou
závislí na odběratelích, jejichž podnikání bylo vládními opatřeními omezeno, nebo byla
jejich činnost významně ovlivněna dopady epidemie a to následujícím způsobem:
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a)

uhradit poměrnou část ztrát z jejich obratu při částečném uzavření. Východiskem
pro výpočet bude průměrný obrat za rok 2019. Od této částky budou odečteny již
dřívější státní příspěvky, jako jsou Antivirus nebo kompenzace nájemného.

b)

alokovat finanční prostředky do Českomoravské záruční a rozvojové banky a
umožnit maximálnímu možnému množství podnikajících subjektů získat úvěr nebo
překlenovací podporu, a to bez časové soutěže.

c)

Vycházet při poskytování kompenzací převážně z údajů, které má stát k dispozici a
nevedou tak podnikatele k neúměrnému zatížení byrokracií

III. požaduje
1. po Vládě České republiky, aby pro obyvatele hl.m. Prahy zajistila dostatečné kapacity pro
provádění antigenních testů a zajistila dostatečnou infrastrukturu pro vakcinaci obyvatelstva,
přičemž hl. m. Praha nabízí veškerou možnou podporu.
2. po Vládě České republiky, aby připravila návrhy na úpravu omezujících opatření
Protiepidemického systému tak, že omezení budou nahrazena či zmírněna využitím antigenních
testů všude tam, kde je to vhodné

Pro: 57 Proti: 0 Zdr. 0
Bylo přijato.
Usnesení bylo přijato.
37

radní Chabr

k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o aktualizaci cenové mapy
stavebních pozemků na území hl.m. Prahy pro rok 2021

TISK:

Z – 8875

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 47

PŘIJATO
Materiál uvedl radní Chabr.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

Usnesení bylo přijato.
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22/41

38

radní Chabr

k návrhu na revokaci přílohy č. 1 usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 18/43 ze dne
2.7.2020 a k návrhu na schválení Smlouvou mezi zakladateli a Partnerské smlouvy mezi
Univerzitou Karlovou a hlavním městem Prahou

TISK:

Z – 8946

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 42

PŘIJATO
Materiál uvedl radní Chabr.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/42

Usnesení bylo přijato.

39

radní Chabr

k žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o uznání vlastnického práva k
pozemkům v k.ú. Kunratice ve prospěch České republiky

TISK:

Z – 8845

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 43

PŘIJATO
Materiál uvedl radní Chabr.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

Usnesení bylo přijato.
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22/43

40

radní Chabr

k návrhu majetkoprávního vypořádání pozemků v k. ú. Chodov (P+R Opatov)

TISK:

Z – 8674

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 41

PŘIJATO
Materiál uvedl radní Chabr.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/44

Usnesení bylo přijato.
41

radní Chabr

k návrhu na majetkoprávní vypořádání části pozemku parc.č. 3010/1, dle GP č. 3881 -31/2017
ze dne 15.5.2017 oddělený a nově označený jako pozemek parc.č. 3010/5 v k.ú. Chodov

TISK:

Z – 8079

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 39

PŘIJATO
Materiál uvedl radní Chabr.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO: 22/45

Usnesení bylo přijato.
Procedurální návrh na sloučení bodů pod poř. č. 42 – 44
Pro: 42 Proti: 0 Zdr. 0
Bylo přijato.
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42

radní Chabr

k návrhu na směnu pozemků v k.ú. Kunratice

TISK:

Z – 8838

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 43

PŘIJATO
Materiály pod poř. č. 42 - 44 uvedl radní Chabr.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/46

Usnesení bylo přijato.
43

radní Chabr

k návrhu na směnu pozemků v k.ú. Krč ve spoluvlastnictví právnických osob za pozemky v k.ú.
Krč ve vlastnictví hl.m. Prahy

TISK:

Z – 8806

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 42

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.
44

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/47

radní Chabr

k návrhu směny pozemků v k.ú. Vysočany mezi hl.m. Prahou a Bytovým družstvem Krocínka

TISK:

Z – 8841

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 44

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:
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22/48

45

radní Chabr

k návrhu na směnu pozemků v k.ú. Troja ve vlastnictví právnické osoby za pozemky v k.ú.
Troja ve vlastnictví hl.m. Prahy a k návrhu na zřízení služebností

TISK:

Z – 8917

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 45

PŘIJATO
Materiál uvedl radní Chabr.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/49

Usnesení bylo přijato.
Procedurální návrh na sloučení bodů pod poř. č. 46 – 65
Pro: 43 Proti: 0 Zdr. 0
Bylo přijato.
46

radní Chabr

k návrhu na úplatný převod spoluvlastnických podílů id. 1/2 na pozemcích parc. č.1182/13,
parc. č. 1184/69 a parc. č. 1184/73 a parc. č., k.ú. Libeň

TISK:

Z – 8775

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 51

PŘIJATO
Materiály pod poř. č. 46 - 65 uvedl radní Chabr.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO: 22/50

Ve společné diskusi k tiskům vystoupili tito občané HMP: Ing. Ladislav Kos – senátor
HMP, PhDr. Šárka Zdeňková – členka ZMČ Praha 11
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: primátor hl. m. Prahy, radní Chabr, Prokop,
Sedeke, Zajac, Nepil, Portlík. V rámci diskuse vystoupil JUDr. Tomáš Havel, Ph.D. –
ředitel LEG MHMP a Vladislav Dykast - ředitel úseku akvizice a inženýring ve
společnosti FINEP CZ, a. s. Dále v diskusi vystoupiti tito členové ZHMP: předseda výboru
pro bezpečnost ZHMP Koubek, Udženija, Bílek, předseda výboru pro územní rozvoj,
územní plán a památkovou péči ZHMP Zeman

54

Procedurální návrh člena ZHMP Nepila – umožnit vystoupení PhDr. Šárce Zdeňkové –
člence ZMČ Praha 11
Pro: 36 Proti: 0 Zdr. 0
Bylo přijato.
Procedurální návrh radního Chabra – umožnit vystoupení Vladislavu Dykastovi – řediteli
úseku akvizice a inženýring ve společnosti FINEP CZ, a.s.
Pro: 44 Proti: 0 Zdr. 0
Bylo přijato.
Procedurální návrh člena ZHMP Bílka na ukončení diskuse
Pro: 43 Proti: 1 Zdr. 2
Bylo přijato.
Procedurální návrh předsedy výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči
ZHMP Zemana na přerušení projednávání tohoto bodu do příštího zasedání ZHMP
Pro: 25 Proti:4 Zdr. 5
Nebylo přijato.
členka ZHMP Komrsková – technická – nefunkční hlasovací zařízení při on-line přenosu,
hlasovala „pro“
Závěrečné slovo přednesl radní Chabr, který reagoval na diskusní příspěvky.
Usnesení bylo přijato.
47

radní Chabr

k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 2615/1 o výměře 24 m2 v k.ú. Kunratice

TISK:

Z – 8568

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 51

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO: 22/51

55

48

radní Chabr

k návrhu úplatného převodu pozemku parc.č. 3688/57 v k.ú. Břevnov

TISK:

Z – 8648

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 50

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.
49

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/52

radní Chabr

k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3880/8 o výměře 26 m2 k.ú. Libeň

TISK:

Z – 8589

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 53

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.
50

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/53

radní Chabr

k návrhu na úplatný převod částí pozemku parc.č. 1975/9, k.ú. Košíře vlastníkům
bytových jednotek

TISK:

Z – 8496

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 52

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

56

22/54

51

radní Chabr

k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 127 o výměře 86 m2 v k.ú. Nusle

TISK:

Z – 8419

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 51

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.
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PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/55

radní Chabr

k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 264/1 o výměře 43 m2 v k.ú. Hostivař

TISK:

Z – 4885

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 51

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.
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PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/56

radní Chabr

k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 3220/11 o výměře 52 m2 v k.ú. Strašnice

TISK:

Z – 8626

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 50

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

57

22/57

54

radní Chabr

k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 394, k.ú. Kamýk

TISK:

Z – 8713

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 51

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.
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PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/58

radní Chabr

k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 4267/11 v k.ú. Žižkov z vlastnictví hl.m. Prahy do
vlastnictví REXWOOD invest,a.s.

TISK:

Z – 8786

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 50

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.
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PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/59

radní Chabr

k návrhu na úplatný převod pozemků o celkové výměře 1 489 m2 v k.ú. Jinonice a bezúplatné
zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku parc.č. 1233/7 v k.ú. Jinonice a uzavření
budoucí smlouvy darovací

TISK:

Z – 7598

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 51

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

58

22/60

57

radní Chabr

k návrhu na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 1360/1 o výměře 453 m2 (dle
GP č. 4095-6/2019 ze dne 12.12.2019 oddělený a nově označený pozemek parc.č. 1360/1 v
k.ú. Chodov) a části pozemku parc.č. 1360/6 o výměře 626 m2 (dle GP č. 4095 -6/2019 ze dne
12.12.2019 oddělený a nově označený pozemek parc.č. 1360/6 v k.ú. Chodov), vše v
katastrálním území Chodov, obec Praha

TISK:

Z – 8597

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 41

PŘIJATO

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 2

USNESENÍ ČÍSLO:

22/61

Pozměňující návrh primátora hl. m. Prahy – v původním textu usnesení ve znění: „ZHMP
I. schvaluje úplatný převod části pozemku ……… za kupní cenu ve výši 9 844 148,60
Kč……“ zdvojnásobit uvedenou částku
Pro: 6 Proti: 2 Zdr. 7
Nebylo přijato.
Usnesení bylo přijato.
58

radní Chabr

k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 768/1 v k.ú. Běchovice

TISK:

Z – 8625

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 42

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

59

22/62

59

radní Chabr

k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 392/28 v k. ú. Prosek

TISK:

Z – 8854

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 46

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.
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PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/63

radní Chabr

k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3281 o výměře 103 m2 v k.ú. Michle

TISK:

Z – 8692

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 43

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.
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PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO: 22/64

radní Chabr

k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 2773, o výměře 148 m2, v k.ú.
Chodov

TISK:

Z – 8599

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 43

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

60

22/65

62

radní Chabr

k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 2513/309, parc.č. 2513/311, parc.č. 2513/312 a
id. 1/2 pozemku parc.č. 2513/314, k.ú. Dejvice

TISK:

Z – 8760

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 44

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.
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PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/66

radní Chabr

k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 7/5 v k.ú. Hodkovičky

TISK:

Z – 8880

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 44

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.
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PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/67

radní Chabr

k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1409/7 v k.ú. Běchovice

TISK:

Z – 8909

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 44

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

USNESENÍ ČÍSLO: 22/68

61

65

radní Chabr

k návrhu na zrušení usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 16/36 ze dne 16.4.2020 a k návrhu
na úplatný převod části pozemku parc.č. 585/194 v k.ú. Bohnice

TISK:

Z – 8862

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 42

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/69

Procedurální návrh radního Chabra na sloučení diskuse k bodům poř. č. 66 – 79
Pro: 41 Proti 0 Zdr. 0
Bylo přijato.
Řízení schůze převzal I. náměstek primátora Hlaváček.
66 radní Chabr
k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 346/2 v k.ú. Újezd nad Lesy od fyzických osob

TISK:

Z – 8774

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 36

PŘIJATO
Materiály pod poř. č. 66 - 79 uvedl radní Chabr.
Usnesení bylo přijato.
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PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/70

67

radní Chabr

k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1836/4 v k. ú. Ruzyně do vlastnictví hlavního
města Prahy

TISK:

Z – 7550

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 39

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.
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PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/71

radní Chabr

návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 383/29 v k.ú. Štěrboholy

TISK:

Z – 8842

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 37

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.
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PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/72

radní Chabr

k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/6 pozemků v k. ú. Černý
Most z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví hlavního města Prahy pro možnost realizace
investiční akce hl.m. Prahy č. 0000 Vybíralova dle opatření „1.01 Rekonstrukce ulic
Vybíralova, Kpt. Stránského a Bryksova“

TISK:

Z – 8820

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 39

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

63

22/73

70

radní Chabr

k návrhu na úplatné a bezúplatné nabytí majetku umístěného na pozemcích hl. m. Prahy v
k.ú. Michle

TISK:

Z – 8819

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 41

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.
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PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/74

radní Chabr

k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnictví k id. podílu 798/1680 na pozemcích parc.č. 3071/9 a
parc.č. 3071/10 v k.ú. Dejvice

TISK:

Z – 8015

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 41

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.
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PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/75

radní Chabr

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 990/120 o výměře 720 m2 v k.ú. Čimice, 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

TISK:

Z – 8670

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 41

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO: 22/76

64

73

radní Chabr

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku s omezujícími podmínkami po dobu 15 -ti let
st.parc.č.2/2, jehož součástí je stavba bez čp./če v k.ú. Rudné, obec Vysoká Pec 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

TISK:

Z – 8321

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 42

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.
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PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

USNESENÍ ČÍSLO:

22/77

radní Chabr

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parcelní číslo 957/7 a 957/8 v k.ú. Satalice

TISK:

Z – 8704

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 42

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.
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PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/78

radní Chabr

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parcelní číslo 2950/4 v k.ú. Braník

TISK:

Z – 8772

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 43

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:
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22/79

76

radní Chabr

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 3998/12 o výměře 1 m2 a parc.č. 4038/20 o
výměře 812 m2 v k.ú. Dejvice, 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

TISK:

Z – 8811

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 42

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.
77

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/80

radní Chabr

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parcelní číslo 602/5, 602/10 a 604/5 v k.ú. Kobylisy

TISK:

Z – 8787

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 42

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

66

22/81

78

radní Chabr

k návrhu na bezúplatné nabytí rekonstrukce komunikace Pujmanové, rekonstrukce chodníků v
ul. Pujmanové vč. vodící linie pro nevidomé a slabozraké, 2 ks svislého dopravního značení,
vodorovného dopravního značení (2 ks přechodů pro chodce), 4 ks nových sloupů veřejného
osvětlení přechodu pro chodce, nového přívodního kabelového vedení, přeložky veřejného
osvětlení zahrnující přesun 3 ks sloupů veřejného osvětlení a umístění 1 nového sloupu
veřejného osvětlení v rámci přeložky a kabelového vedení v rámci přeložky (výměna a
doplnění) v k. ú. Nusle z vlastnictví společnosti Skanska Epsilon Project Company, s.r.o. do
vlastnictví hl. m. Prahy

TISK:

Z – 8245

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 43

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.
79

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/82

radní Chabr

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 5 (pozemky v k.ú. Smíchov, Hlubočepy, Košíře)
Praha 10 (pozemky v k.ú. Strašnice a pozemek v k.ú. Malešice)
Praha - Šeberov (pozemky v k.ú. Kunratice)
Praha - Satalice (pozemky v k.ú.Satalice)
Praha 6 (pozemky v k.ú. Břevnov a Liboc)
Prahy městské části Praha 18 (nemovitosti v k.ú. Letňany)
Praha 10 (pozemky v k.ú. Záběhlice)
Praha - Zbraslav (pozemky v k.ú. Zbraslav)
Praha 8 (pozemky v k.ú. Troja)
Praha - Suchdol (pozemky v k.ú. Suchdol)
Odejmutí:
Praha 11 a Praha - Újezd (pozemek v k.ú. Chodov a pozemky včetně vodního díla v k.ú. Újezd
u Průhonic)
Praha 20 (pozemek v k.ú. Horní Počernice)
Praha - Satalice (pozemky v k.ú.Satalice)
Praha - Velká Chuchle (pozemek a vodohospodářský majetek v k.ú. Velká Chuchle)
Praha 6 (pozemky v k.ú. Břevnov a Liboc)
Praha 20 ( stavby vozovek v k.ú. Horní Počernice)
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TISK:

Z – 8873

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 45

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.
80

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/83

člen ZHMP Mahrik

k revokaci usnesení Zastupitelstva číslo 21/17 ze dne 12. 11. 2020 k návrhu na úplatné nabytí
pozemků parc. č. 431/41, 449/17, 450/14, 450/16, 450/23, 450/27, 468/11, 468/13, 479/213,
530/2, 531/3, 531/6, 531/7, 540/2, 549/3 a 549/5 v k.ú. Třebo radice do vlastnictví hl.m. Prahy

TISK:

Z – 8991

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 16

PROTI: 1

ZDRŽEL SE: 1

NEPŘIJATO
Materiál uvedl člen ZHMP a předseda výboru pro správu majetku, majetkové podíly a
podporu podnikání ZHMP Mahrik.
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: náměstek primátora Hlubuček, Udženija,
předseda výboru pro správu majetku, majetkové podíly a podporu podnikání ZHMP
Mahrik, Portlík, Nepil, Prokop, Brož
Doplňující návrh člena ZHMP Prokopa – do původního textu usnesení doplnit nový bod ve
znění: „IV. ukládá Radě HMP I. zřídit vyšetřovací výbor pro prošetření netransparentního
jednání zastupitele Viktora Mahrika ve složení jedné osoby za každý politický klub
T: 31. 12. 2020“
Pro: 8 Proti: 4 Zdr. 2
Nebylo přijato.
Usnesení nebylo přijato.
člen ZHMP Bílek – vznesl dotaz k odvolání zákazu podpisu. 1. náměstek primátora
Hlaváček přislíbil konzultaci a následnou odpověď od náměstka primátora Hlubučka.
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81

radní Johnová

4. aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území HMP pro období
2019 - 2021 a vydání / aktualizace pověření k poskytování služby obecného
hospodářského zájmu

TISK:

Z – 8828

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 33

PŘIJATO
Materiál uvedla radní Johnová.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/84

Usnesení bylo přijato.
82

radní Johnová

k návrhu poskytnutí dotace hlavního města Prahy na roky 2020-2021 v rámci vyhlášeného
dotačního programu hlavního města Prahy pro vybrané druhy sociálních služeb v rámci
projektu "Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na
území hl. m. Prahy na roky 2019 - 2021" - II. a k uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí dotace

TISK:

Z – 8923

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 39

PŘIJATO
Materiál uvedla radní Johnová.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

Přestávka 2,30 – 2,32 hodin
Usnesení bylo přijato.
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22/85

83

radní Johnová

k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální dotace
a úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce 2020

TISK:

Z – 8925

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 39

PŘIJATO
Materiál uvedla radní Johnová.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/86

Usnesení bylo přijato.
84

radní Johnová

k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové individuální účelové
investiční dotace z kap. 0581 Městské části Praha 14 a na úpravu rozpočtu vlastního hl. m.
Prahy na rok 2020 v částce 1,424 mil Kč.

TISK:

Z – 8604

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 41

PŘIJATO
Materiál uvedla radní Johnová.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

Usnesení bylo přijato.
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22/87

85

radní Johnová

k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou investiční dotace Městské části Praha 9
z rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020

TISK:

Z – 8920

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 40

PŘIJATO
Materiál uvedla radní Johnová.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/88

V diskusi vystoupil člen ZHMP Portlík
Usnesení bylo přijato.
Řízení schůze převzal primátor hl. m. Prahy.
86 radní Johnová
k návrhu na dofinancování lékařské pohotovostní služby zajišťované a financované hlavním
městem Prahou v roce 2020

TISK:

Z – 8954

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 41

PŘIJATO
Materiál uvedla radní Johnová.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

člen ZHMP Svoboda – nahlásil střet zájmu
Usnesení bylo přijato.
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22/89

87

radní Johnová

k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. DOT/82/02/000317/2019 prodloužení doby dosažení účelu dotace

TISK:

Z – 8915

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 39

PŘIJATO
Materiál uvedla radní Johnová.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/90

Usnesení bylo přijato.
88

radní Johnová

k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hlavního města Prahy Domov pro seniory Kobylisy

TISK:

Z – 8831

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 40

PŘIJATO
Materiál uvedla radní Johnová.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

USNESENÍ ČÍSLO:

22/91

Usnesení bylo přijato.
89

radní Kordová Marvanová

k návrhu na poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace na zajištění provozu Muzea
paměti XX. století, z.ú.

TISK:

Z – 8924

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 39

PŘIJATO
Materiál uvedla radní Kordová Marvanová.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

USNESENÍ ČÍSLO:
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22/92

V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Burgerová, radní Kordová Marvanová, Benda,
předseda výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP Wolf ,
Nepil, Portlík, radní Šimral, radní Třeštíková, předseda výboru pro evropské záležitosti
ZHMP Pospíšil, Zajac. V rámci diskuse vystoupil JUDr. Tomáš Havel, Ph.D. – ředitel
LEG MHMP.
Procedurální návrh člena ZHMP Portlíka na ukončení diskuse
Pro: 24 Proti: 2 Zdr. 11
Nebylo přijato.
Usnesení bylo přijato.
Procedurální návrh člena ZHMP Zajace na přerušení tohoto zasedání ZHMP a přesunutí
dalších bodů programu na 21. 1. 2021
Pro: 9 Proti: 20 Zdr. 7
Nebylo přijato.
Přestávka 5 minut
Usnesení bylo přijato.
Procedurální návrh I. náměstka primátora Hlaváčka na sloučení diskuse k bodům poř. č. 90
91
Pro: 41 Proti: 0 Zdr. 0
Bylo přijato.
90

radní Kordová Marvanová

ke schválení zásad projektu Dostupné družstevní bydlení v hl. m. Praze

TISK:

Z – 8398

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 41

PŘIJATO
Materiál uvedla radní Kordová Marvanová.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/93

Ve společné diskusi k bodům poř. č 90 a 91 vystoupili tito členové ZHMP: předseda
výboru pro bydlení ZHMP Zelenka, Prokop, předseda výboru pro evropské záležitosti
ZHMP Pospíšil, I. náměstek primátora Hlaváček, radní Kordová Marvanová
Usnesení bylo přijato.
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91

I.náměstek primátora Hlaváček

ke schválení principů projektu Spolkového dostupného bydlení v hl. m. Praze

TISK:

Z – 8962

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 40

PŘIJATO
Materiál uvedl I. náměstek primátora Hlaváček.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO: 22/94

Usnesení bylo přijato.
Procedurální návrh radního Šimrala na sloučení diskuse k bodům poř. č. 92 - 103
Pro: 38 Proti: 0 Zdr. 0
Bylo přijato.
92

radní Šimral

ke schválení dokumentu Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze II (KAP II) a
dokumentu Školní inkluzivní koncepce kraje hlavního města Prahy (ŠIKK)

TISK:

Z – 8864

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 38

PŘIJATO
Materiály pod poř. č. 92 – 103 uvedl radní Šimral.
Usnesení bylo přijato.
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PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/95

93

radní Šimral

k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace víceletého grantu s příjemcem dotace Rugby klub Petrovice, z.s.

TISK:

Z – 8910

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 36

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.
94

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/96

radní Šimral

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kapitole 0 4 a poskytnutí investiční
dotace Městské části Praha 19

TISK:

Z – 8911

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 38

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.
95

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/97

radní Šimral

k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci zřizované hlavním
městem Prahou - Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná

TISK:

Z – 8906

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 37

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:
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22/98

96

radní Šimral

k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 43010 VOŠ a
SPŠ stavební, Dušní, P1 - výstavba tělocvičny; zhotovitel", k návrhu na zrušení usnesení
Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 37/9 ze dne 17. 5. 2018 a k návrhu budoucího originárního
nabytí vlastnického práva k nemovitosti na základě této veřejné zakázky

TISK:

Z – 8843

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 40

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.
97

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/101

radní Šimral

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

TISK:

Z – 8874

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 36

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.
98

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/99

radní Šimral

k návrhu na udělení dotací prostřednictvím projektu Pražský voucher na inovační projekty
spolufinancovaného v rámci Operačního programu Praha-pól růstu ČR, výzva č. 4

TISK:

Z – 8860

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 40

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:
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22/100

99

radní Šimral

k návrhu na udělení dotací prostřednictvím projektu Pražský voucher na inovační projekty
spolufinancovaného v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR, výzva č. 4

TISK:

Z – 8928

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 40

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.
100

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO: 22/102

radní Šimral

k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola a Mateřská škola
Aloyse Klara, se sídlem Praha 4, Vídeňská 756/28

TISK:

Z – 8802

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 39

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO: 22/103

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.
101

PROTI: 0

radní Šimral

k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborné učiliště
gastronomie a podnikání, se sídlem Za Černým mostem 362/3, Hloubětín, Praha 9

TISK:

Z – 8868

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 40

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:
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22/104

102 radní Šimral
k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední ško la, Základní škola a
Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 16 9

TISK:

Z – 8872

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 40

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO:

22/105

103 radní Šimral
k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Karlínská obchodní akademie a
vyšší odborná škola ekonomická, se sídlem Praha 8, Kollárova 271/5

TISK:

Z – 8847

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 41

PŘIJATO
Usnesení bylo přijato.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO: 22/106

104 radní Třeštíková
k návrhu na uzavření Dodatků k uzavřeným Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelové
dotace - grantu na rok 2020 z důvodu minimalizace následků krizové situace související s
pandemií COVID-19 v oblasti kultury a umění

TISK:

Z – 8849

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 41

PŘIJATO
Materiál uvedla radní Třeštíková.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ ČÍSLO: 22/107

Usnesení bylo přijato.
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105

radní Zábranský

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 0811 a k návrhu n a
poskytnutí dotace Městské části Praha 3 a Městské části Praha 2 2

TISK:

Z – 8938

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 39

PŘIJATO
Materiál uvedl radní Zábranský.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

USNESENÍ ČÍSLO:

22/108

V diskusi vystoupil člen ZHMP Bílek.
Závěrečné slovo přednesl radní Zábranský, který reagoval na diskusní příspěvek.
Usnesení bylo přijato.
106

předsedové výborů ZHMP

k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP

TISK:

Z – 8983

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PRO: 39

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO: 22/109
Úvodem seznámil primátor hl. m. Prahy přítomné s předloženým návrhem.
V rámci diskuse vystoupili tito členové ZHMP:
Hlasování proběhlo k následujícímu textu usnesení:
„Zastupitelstvo hlavního města Prahy
I.odvolává
ke dni 18. 12. 2020 z funkce členku Výboru pro sport a volný čas ZHMP Ing. Marianu
Čapkovou
z funkce tajemníka Výboru pro sport a volný čas ZHMP Bc. Zdeňka Hübnera
II.volí
ke dni 19. 12. 2020 do funkce členky Výboru pro sport a volný čas ZHMP Ing. arch. PhDr
Lenku Burgerovou, Ph.D.
do funkce tajemnice Výboru pro sport a volný čas ZHMP Mgr. Markétu Holou
Usnesení bylo přijato.
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Členům ZHMP byly rozdány tyto informace:
1

Z-8940 o významných dopravních omezeních na hlavních
komunikacích v Praze

2

Z-8878 informace o stavu implementace Operačního
programu Praha - pól růstu ČR

náměstek
primátora
Scheinherr
primátor
hl.m. Prahy

3

Z-8921 k informaci o zprávě o činnosti Rady HMP za I.
pololetí roku 2020

primátor
hl.m. Prahy

4

Z-8904 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za náměstek
1. - 3. čtvrtletí 2020
primátora
Vyhnánek
Z-8916 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v radní Šimral
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

5

6

7

Z-8930 Přehled infrastrukturních potřeb v oblasti
radní Šimral
předškolního a základního školství na území hlavního
města Prahy
Z-8949 Informace o projednání podnětu na porušení
JUDr. Jaroslava
Etického kodexu - výsledek šetření
Janderová
předsedkyně
Výboru
kontrolního ZHMP

8

Z-8973 Informace k obecně závazné vyhlášce č. 14/2020 Sb.
hl. m. Prahy, kterou se vymezují podmínky
provozování hazardních her na území hl. m. Prahy

9

Z-8981 Informace k vyjednávání o možnostech čerpání
primátor
evropských finančních prostředků v období 2021+
hl.m. Prahy
pro HMP a dalších možnostech doposud zahájených,
probíhajících a ukončených jednání, ve kterých se
pan primátor pokusil zajistit finanční prostředky
mimo rozpočet HMP

10

Z-8987 k plnění usnesení 21/27 ze dne 12.11.2020 "ke
náměstek
stanovisku náměstka primátora Adama Scheinherra k primátora
návrhu na vydání opatření obecné povahy - stanovení Scheinherr
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
spočívající ve zrušení časového omezení ve
vyhrazených jízdních pruzích"
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radní JUDr. Hana
Kordová
Marvanová

Při zasedání ZHMP byl vyvěšen dopis, adresovaný ZHMP:
Dopis – Petřín – celková koncepce vrchu Petřín – Zadání – nespokojenost pracovní
skupiny s přístupem HMP
(Spolek občanů a přátel Malé Strany a Hradčan)
Petřín – aktuální informace
(Spolek občanů a přátel Malé Strany a Hradčan)
Dopis - Praha Pražanům
(Hynek Beran, *****)
Návrh změn ÚP hl. m. Prahy a jejich vydání – žádost o zapracování změny ÚP pod č. Z
939 Letiště Praha/Ruzyně do návrhu změn územního plánu a o projednání na zasedání
ZHMP
(Jiří Kraus, místopředseda představenstva, Jiří Černík, člen představenstva, ****)
Podání „Petice proti plánovanému rozšíření letiště Václava Havla v Praze“
(JUDr. Karel Šturm, ****)
Stížnost na vedení Domova seniorů Elišky Purkyňové, jmenovitě paní ředitelky DSEP Evy
Kalhousové
(PhDr. Eva Kolumková, *****)
Odpověď ministra zdravotnictví Blatného na dopis primátora hl. m. Prahy č. j.
1689663/2020 – účast veřejnosti na ZHMP
Apel na zastupitele nepodpořit rozšíření letiště Václava Havla
(Zuzana Keményová, ***)
Obsah vystoupení všech diskutujících je obsažen ve stenografickém zápisu tohoto
zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy.
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Přijatá usnesení ZHMP č. 22/1 až č. 22/109 jsou součástí tohoto zápisu.
Primátor hl. m. Prahy zakončil jednání v 3,43 hodin.

MUDr. Zdeněk H ř i b
primátor hl. m. Prahy

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Jiří K o u b e k, DiS.

Jiří Z a j a c

Zapsala: Mgr. Jana Soběslavská
Datum pořízení zápisu: 22. 12. 2020
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