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S C H V Á L E N Ý 
P R O G R A M   J E D N Á N Í 

 
39. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se konalo dne 6. 9. 2018 od 9,00 hod. 
ve Velké zasedací síni Nové radnice, Praha 1, Mariánské nám.2 

  ____________________________________________________________________________ 
 

  Pravidelný bod v pevném čase  12,30 – 13,15 
Návrhy, připomínky a podněty občanů hl.m. Prahy 
 

  

  Pravidelný bod v pevném čase  13,15 – 14,00 
Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP 
 

  

1 6580 k připojení hlavního města Prahy k mezinárodní iniciativě Pakt 
starostů a primátorů (Covenant of Mayors) 

primátorka  
hl.m. Prahy 

U-2036 
28.08. 

2 6698 k návrhu Celoměstské koncepce rozvoje informačních systémů pro 
potřeby hl. m. Prahy a městských částí na období do roku 2025 

primátorka  
hl.m. Prahy 

U-2037 
28.08. 

3/1 6420 k záměru odboru HOM MHMP na realizaci veřejné zakázky 
„Stavební úpravy objektů Staroměstské radnice a domu U Minuty, 
Praha 1, Staré Město, č.p. 1 a 3, Staroměstské náměstí 3, 4 a 2“ 
 
bod původně zařazen jako bod č. 89  - Neschválen 

primátorka  
hl.m. Prahy 

U-2042 
28.08. 

3/2 6766 k záměru a zadávací dokumentaci na realizaci veřejné zakázky  
„E-carsharing - výstavba základen pro dobíjecí stanice“ a k záměru 
a zadávací dokumentaci na realizaci veřejné zakázky  
„E-carsharing - Koncese na provoz“ 

primátorka  
hl.m. Prahy 

U-2039 
28.08. 

4/1 6769 k návrhu záměru veřejné zakázky "Rekonstrukce Průmyslového 
paláce a dostavba jeho levého křídla" 

primátorka  
hl.m. Prahy 

U-2043 
28.08. 

4/2 6383 k záměru veřejné zakázky „Poskytování mobilních služeb 
elektronických komunikací“ 

primátorka  
hl.m. Prahy 

U-2116 
28.08. 

4/3 6774 k návrhu na poskytnutí investiční dotace Arcibiskupství pražskému 
na sousoší sv. Vojtěcha, Radima a Radly - Neschválen 

primátorka  
hl.m. Prahy 

U-2301 
30.08. 

5 6765 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rezervy Smart 
Cities, vytvořené v rámci investiční akce „Projekty ICT Smart 
Cities“, ve schváleném rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 
2018 na spolufinancování projektů Smart Prague 

primátorka  
hl.m. Prahy 

U-2040 
28.08. 

6 6771 bod přeřazen jako bod č. 104/6   
7 6685 k návrhu na změnu Statutu fondu zaměstnavatele primátorka  

hl.m. Prahy 
U-2275 
28.08. 

8 6443 k zapojení hlavního města Prahy do organizace Xarxa FP radní Ropková U-1586 
19.06. 

9/1 6746 ke schválení projektů v rámci 28. Výzvy Operačního programu 
Praha – pól růstu ČR 

radní Ropková U-2099 
28.08. 

9/2 6710 ke schválení projektu v rámci 29. Výzvy Operačního programu 
Praha – pól růstu ČR 

radní Ropková U-2100 
28.08. 

9/3 6670 ke schválení projektů v rámci 31. Výzvy Operačního programu 
Praha – pól růstu ČR 

radní Ropková U-2101 
28.08. 

9/4 6673 ke schválení projektů v rámci 32. Výzvy Operačního programu 
Praha – pól růstu ČR 

radní Ropková U-2102 
28.08. 

9/5 6733 ke schválení projektů v rámci 34. Výzvy Operačního programu 
Praha – pól růstu ČR 

radní Ropková U-2103 
28.08. 
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9/6 6734 ke schválení projektů v rámci 35. Výzvy Operačního programu 
Praha – pól růstu ČR 

radní Ropková U-2104 
28.08. 

9/7 6732 ke schválení projektů v rámci 38. Výzvy Operačního programu 
Praha – pól růstu ČR 

radní Ropková U-2105 
28.08. 

9/8 6722 ke schválení projektu v rámci 39. Výzvy Operačního programu 
Praha – pól růstu ČR 

radní Ropková U-2106 
28.08. 

9/9 6747 ke schválení projektů v rámci 42. Výzvy Operačního programu 
Praha – pól růstu ČR 

radní Ropková U-2107 
28.08. 

10 6739 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů 
z Operačního programu Praha – pól růstu ČR v roce 2018 

radní Ropková U-2108 
28.08. 

11 6610 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v kapitole 04 – školství, mládež a sport a návrhu na poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy městské části 
Praha 6 na realizaci intenzivního kurzu výuky českého jazyka pro 
žáky základních škol s odlišným mateřským jazykem na území 
hl.m. Prahy 

radní Ropková U-2019 
07.08. 

12 6676 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 
2018 u škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem jsou 
městské části hlavního města Prahy 

radní Ropková U-2025 
07.08. 

13/1 6577 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Dětský domov, Praha 9 – Dolní Počernice, Národních hrdinů 1 

radní Ropková U-1842 
17.07. 

13/2 6398 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola a Střední škola, Praha 10, Vachkova 941 

radní Ropková U-1841 
17.07. 

13/3 6582 k návrhu na sloučení příspěvkové organizace Domov mládeže a 
školní jídelna, Praha 2, Neklanova 32, s příspěvkovou organizací 
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 8, Pobřežní 6, s účinností 
od 1. 10. 2018, s tím, že přejímající organizací, která převezme 
veškerá práva a závazky, bude příspěvková organizace Domov 
mládeže a školní jídelna, Praha 2, Neklanova 32 

radní Ropková U-1909 
07.08. 

14 6608 k záměru odboru OSI MHMP na realizaci veřejné zakázky „Stavba 
č. 42932 P+R Černý Most III., stavební práce“ 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-1913 
07.08. 

15/1 6562 k záměru odboru rozvoje financování a dopravy MHMP na 
realizaci veřejné zakázky „Systém pasportizace a správy 
telematických zařízení“ 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2048 
28.08. 

15/2 6565 k záměru odboru rozvoje a financování dopravy MHMP na 
realizaci veřejné zakázky „Systém navádění na volná parkovací 
místa v ulicích Prahy“ 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2049 
28.08. 

15/3 6566 k záměru odboru rozvoje a financování dopravy MHMP na 
realizaci veřejné zakázky „Systém informací o dojezdových 
dobách na Městském okruhu“ 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2050 
28.08. 

15/4 6567 k záměru odboru rozvoje a financování dopravy MHMP na 
realizaci veřejné zakázky „Rozvoj dopravně závislého řízení na 
SSZ s vazbou na Městský okruh“ a ke jmenování komise 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2051 
28.08. 

16 6699 k dokumentu Návrh Plánu udržitelné mobility a dalšímu postupu 
činností 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2047 
28.08. 

17 6687 k návrhu na schválení výpovědi Veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí účelové dotace – víceletého grantu č. 
DOT/64/01/005551/2017 ze dne 9.3.2017 uzavřené se spolkem SK 
Čechoslovan Chuchle, z.s. 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2139 
28.08. 

18 6759 k návrhu na uzavření smlouvy č. 110/2018 o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 
v roce 2018 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2145 
28.08. 

19/1 6505 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v MČ Praha 1 v roce 
2017 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2124 
28.08. 

19/2 6506 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v MČ Praha 2 v roce 
2017 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2125 
28.08. 

19/3 6507 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v MČ Praha 3 v roce 
2017 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2126 
28.08. 
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19/4 6508 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v MČ Praha 5 v roce 
2017 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2127 
28.08. 

19/5 6509 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v MČ Praha 6 v roce 
2017 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2128 
28.08. 

19/6 6510 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v MČ Praha 7 v roce 
2017 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2129 
28.08. 

19/7 6511 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v MČ Praha 8 v roce 
2017 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2130 
28.08. 

20/1 6758 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kapitole 
0464 a poskytnutí jednorázové investiční dotace městské části 
Praha – Lysolaje 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2057 
28.08. 

20/2 6731 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Praha 
v roce 2018 a poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu 
hlavního města Prahy městské části Praha 14 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2319 
30.08. 

20/3 6806 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v 
roce 2018 a poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu 
hlavního města Prahy městské části Praha 22 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2387 
04.09. 

21 6763 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kapitole 04 a 
přidělení mimořádné finanční podpory v oblasti sportu na 
odstranění havarijních stavů a rekonstrukce sportovišť 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2058 
28.08. 

22/1 6767 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů (opravy ulice 
Krymské, Zhořelecké a Libeňského mostu) MHMP RFD-SK 
v kapitole 03 Doprava 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2143 
28.08. 

22/2 6785 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů (Revitalizace 
stromořadí a zelených ploch na MČ Praha 8) MHMP RFD-SK 
v kapitole 03 Doprava 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2115 
28.08. 

23 6772 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP RFD-
SK v kapitole 03 Doprava 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2141 
28.08. 

24/1 6719 k návrhu na navýšení prostředků na letní údržbu MHMP RFD-SK 
v kapitole 03 Doprava 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-1914 
07.08. 

24/2 6744 k návrhu na navýšení prostředků na letní údržbu MHMP RFD-SK 
v kapitole 03 Doprava 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2046 
28.08. 

25 6775 k návrhu na navýšení prostředků na mostní objekty v rámci 
běžných i kapitálových výdajů MHMP RFD-SK v kapitole 03 
Doprava 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2142 
28.08. 

26 6623 k návrhu na přidělení mimořádné finanční podpory v oblasti sportu 
pro TJ Sokol Praha Královské Vinohrady z.s. 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2137 
28.08. 

27/1 6780 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
dotace MČ Praha-Dolní Počernice, MČ Praha 19, MČ Praha-
Čakovice, MČ Praha- Kolovraty, MČ Praha-Přední Kopanina, MČ 
Praha 14 a MČ Praha 8 a k úpravě vlastního rozpočtu hl.m. Prahy 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2052 
28.08. 

27/2 6811 k návrhu na poskytnutí investiční dotace pro MČ Praha-Křeslice 
na dofinancování rekonstrukce ulice Štychova 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2386 
04.09. 

28 6781 k návrhu na změnu charakteru účelové neinvestiční dotace 
poskytnuté MČ Praha Čakovice na opravy chodníků 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2146 
28.08. 

29 6712 k návrhu na přidělení partnerství hl.m. Prahy při pořádání akcí 
v oblasti sportu 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2055 
28.08. 

30 6755 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 31/9 ze dne 30.11.2017 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kapitole 04 a 
přidělení mimořádné finanční podpory v oblasti sportu na 
odstranění havarijních stavů a rekonstrukce sportovišť 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2056 
28.08. 

31/1 6707 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Kunratice parc.č. 
2372/19, parc.č. 2372//43 a parc.č. 2372/44 a na úpravu rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy (pro výstavbu trasy I.D metra) 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2053 
28.08. 

31/2 6413 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 2589/45 
v katastrálním území Kyje do vlastnictví hlavního města Prahy 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-1564 
19.06. 

31/3 6412 k návrhu na úplatné nabytí pozemku č. 2590/12 v katastrálním 
území Kyje do vlastnictví hlavního města Prahy 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-1565 
19.06. 
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31/4 5686 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 2590/52 a 2590/53 
v katastrálním území Kyje do vlastnictví hlavního města Prahy 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2133 
28.08. 

31/5 6612 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1992/301 
v katastrálním území Kbely do vlastnictví hlavního města Prahy 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-1925 
07.08. 

31/6 6735 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 609/88 v katastrálním 
území Třebonice do vlastnictví hlavního města Prahy 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2364 
30.08. 

31/7 6492 k návrhu na směnu spoluvlastnického podílu id. 1/18 k pozemku 
parc.č. 1595/1 v k.ú. Troja za část pozemku parc.č. 1589/1 v k. ú. 
Troja ve vlastnictví hlavního města Prahy pro realizaci záměru 
„Revitalizace veřejného prostoru Troja – Vodácká“ 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2303 
30.08. 

32/1 6585 k návrhu na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací 
hl.m. Prahy  - domů dětí a mládeže, v působnosti odboru SVC 
MHMP 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-1924 
07.08. 

32/2 6574 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům 
dětí a mládeže hlavního města Prahy v působnosti odboru SVC 
MHMP 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2134 
28.08. 

32/3 6716 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl.m. 
Prahy Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, v působnosti 
odboru SVC MHMP 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2135 
28.08. 

32/4 6740 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Botanická zahrada hl. m. Prahy v působnosti odboru SVC MHMP 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2136 
28.08. 

32/5 6761 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Regionální organizátor pražské integrované dopravy 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2144 
28.08. 

33/0 6818 k návrhu revokovat usnesení Rady hl.m. Prahy č. 2388 ze dne 4. 9. 
2018 k návrhu finančních vztahů k městských částem hl.m. Prahy 
z rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2019 
bod zařazen na program jednání 

člen ZHMP 
Ing.Martan 

 

33/1 6700 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 16 
z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 a k úpravě rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-1933 
07.08. 

33/2 6727 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha – 
Dolní Chabry z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 a 
k úpravě rozpočtu vl. Hl. m. Prahy 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-2060 
28.08. 

34 6797 k návrhu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 
v roce 2018 na zajištění přípravné fáze stavby Pražského okruhu – 
úseku 511  MČ Praha 22 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-2061 
28.08. 

35 6688 k návrhu na poskytnutí účelových dotací městským částem hl. m. 
Prahy obdržených jako odvod z loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) 
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve 
znění zákona č. 458/2011 Sb., a daně z hazardních her podle 
zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, do 30. 6. 2018 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-1862 
07.08. 

36 6750 k návrhu na poskytnutí účelových investičních a neinvestičních 
dotací MČ Praha – Kolovraty na vrub kapitoly 1016 – rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města 
Prahy 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-2153 
28.08. 

37 6751 k návrhu na rozšíření účelu investiční dotace poskytnuté městské 
části Praha – Libuš z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2017 a 
ponechané k využití ke stejnému účelu v roce 2018 včetně změny 
charakteru části dotace ponechané k využití v roce 2018 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-2154 
28.08. 

38/1 6715 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části 
Praha 10 na vrub kapitoly 1016 – rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-2149 
28.08. 

38/2 6617 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha – 
Klánovice na vrub kapitoly 1016 – rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-1929 
07.08. 

38/3 6621 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha – 
Koloděje na vrub kapitoly 1016 – rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-1930 
07.08. 
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38/4 6701 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha – 

Běchovice na vrub kapitoly 1016 – rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-1934 
07.08. 

39/1 6677 k návrhu na změnu charakteru části investiční dotace poskytnuté 
MČ Praha 13 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2017 a ponechané 
k využití v roce 2018 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-1932 
07.08. 

39/2 6787 k návrhu na změnu účelu části investičních dotací ponechaných 
MČ Praha – Suchdol k využití v roce 2018 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-2323 
30.08. 

39/3 6805 k návrhu změnu účelu ponechaných finančních prostředků MČ 
Praha 11 na rok 2018, na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 
v souvislosti s vratkou nevyčerpaných účelových prostředků od 
MČ Praha 11 a na poskytnutí účelové investiční dotace městské 
části Praha 11 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-2324 
30.08. 

40 6681 k žádosti MČ Praha 2 o změnu účelu finančních prostředků 
obdržených v roce 2017 z podílu MČ na odvodu z loterií dle § 41i 
odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., a daně 
z hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani 
z hazardních her 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-2148 
28.08. 

41 6594 k žádosti MČ Praha – Nedvězí o změnu účelu finančních 
prostředků obdržených v roce 2017 z podílu MČ na odvodu 
z loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o 
loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 
Sb., a daně z hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani 
z hazardních her 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-1785 
17.07. 

42 6551 k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků projektů „Pražský 
voucher na inovační projekty“ a „Specializované vouchery“ 
v rámci OP PPR z roku 2017 a úpravu rozpočtu v roce 2018 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-2118 
28.08. 

43 6724 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. Pololetí 
2018 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-2059 
28.08. 

44 6704 k návrhu na vydání celoměstsky významné změny Z 2832/00 ÚP 
SÚ hl. m. Prahy (změna závazné části územního plánu – přílohy 
č.1 OOP č. 6/2009) 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-2070 
28.08. 

45 6596 k návrhu na výběr nejvhodnější varianty návrhu celoměstsky 
významné změny Z 2776/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy pro další fázi 
pořizování (MČ Praha 6; prověření funkčních ploch v oblasti 
terminálu Vokovice) 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1755 
17.07. 

46/1 6602 k návrhu na vydání celoměstsky významné změny vlny IV ÚP SÚ 
hl.m. Prahy – Z 2767/00 (Praha 5, polyfunkční stavba) 
 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1123 
xx.05. 

46/2 6611 k návrhu na vydání celoměstsky významné změny vlny IV ÚP SÚ 
hl.m. Prahy – Z-2767/00 (Praha – 5; polyfunkční stavba) 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-2062 
28.08. 

46/3 6346 k návrhu na vydání celoměstsky významné změny Z 2835/00 ÚP 
SÚ hl.m. Prahy (Praha 22, Praha – Dubeč; komunikační propojení 
Pražský okruh-Přátelství/Kutnohorská – změna časového 
horizontu a upřesnění vymezení koridoru trasy) 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1863 
07.08. 

46/4 6723 k návrhu na ukončení pořizování celoměstsky významné změny 
vlny IV ÚP SÚ hl.m. Prahy – Z 2811/00 (Praha – Nebušice; 
výstavba rodinných domů, pruh nelesní zeleně) 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-460 
10.03.15 

47 6548 k návrhu na zamítnutí změny Z-2800/00 vlny IV ÚP SÚ hl.m. 
Prahy 
(Praha 12; relaxační a sportovní centrum) 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1754 
17.07 
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48 2875 k návrhu na vydání změn vlny 07 (2.část) ÚP SÚ hl.m. Prahy – 
Z 1411/07  
(Praha – Petrovice; výstavba sportoviště pro přilehlé obytné 
území) 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1642 
26.06. 

49 6268A k návrhu zadání změny vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy na území 
správního obvodu Prahy 20 
 
- staženo 17.05.18 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-360 
27.02. 

50 6537 k návrhu zadání změny vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 16 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1569 
19.06. 

51/1 6793 k návrhům na pořízení změn/úprav vlny 03 ÚP SÚ hl.m. Prahy na 
území správního obvodu Prahy 8 
 

 - Z-6283 – NESCHVÁLEN 14.06.18 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1343 
05.06. 

51/2 6794 k návrhu na pořízení změny/úpravy vlny 03 ÚP SÚ hl.m. Prahy na 
území správního obvodu Prahy 10 
 
- Z-6284 – NESCHVÁLEN 14.06.18 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1344 
05.06. 

52/1 6625 k návrhům na pořízení změn/úprav vlny 05 ÚP SÚ hl.m. Prahy na 
území správního obvodu Prahy 2 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-2068 
28.08. 

52/2 6626 k návrhu na pořízení změny/úpravy vlny 05 ÚP SÚ hl.m. Prahy na 
území správního obvodu Prahy 4 - Neschválen 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1865 
07.08. 

52/3 6627 k návrhu na pořízení změny/úpravy vlny 05 ÚP SÚ hl.m. Prahy na 
území správního obvodu Prahy 5 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1868 
07.08. 

52/4 6628 k návrhu na pořízení změny/úpravy vlny 05 ÚP SÚ hl.m. Prahy na 
území správního obvodu Prahy 6 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1869 
07.08. 

52/5 6629 k návrhu na pořízení změny/úpravy vlny 05 ÚP SÚ hl.m. Prahy na 
území správního obvodu Prahy 7 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1870 
07.08. 

52/6 6630 k návrhu na pořízení změny/úpravy vlny 05 ÚP SÚ hl.m. Prahy na 
území správního obvodu Prahy 9 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1872 
07.08. 

52/7 6631 k návrhům na pořízení změn/úprav vlny 05 ÚP SÚ hl.m. Prahy na 
území správního obvodu Prahy 12 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-2069 
28.08. 

52/8 6632 k návrhům na pořízení změn/úprav vlny 05 ÚP SÚ hl.m. Prahy na 
území správního obvodu Prahy 21 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1878 
07.08. 

53 6263 k návrhům na pořízení změn vlny 14 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
více správních obvodů 
 
- odloženo 14.06.18 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1340 
05.06. 

54/1 6634 k návrhu na pořízení změny vlny 16  ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 3 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1864 
07.08. 

54/2 6635 k návrhům na pořízení změn vlny 16 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 4 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1866 
07.08. 

54/3 6636 k návrhu na pořízení změny vlny 16 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 5 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1867 
07.08. 

54/4 6637 k návrhům na pořízení změn vlny 16 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 6 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-2063 
28.08. 
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54/5 6638 k návrhu na pořízení změny vlny 16 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 7 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-2064 
28.08. 

54/6 6639 k návrhům na pořízení změn vlny 16 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 8 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1871 
07.08. 

54/7 6640 k návrhům na pořízení změn vlny 16 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 9 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-2065 
28.08. 

54/8 6641 k návrhu na pořízení změny vlny 16 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 11 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1873 
07.08. 

54/9 6642 k návrhům na pořízení změn vlny 16 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 12 - Neschválen 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-2066 
28.08. 

54/10 6643 k návrhům na pořízení změn vlny 16 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 13 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1874 
07.08. 

54/11 6644 k návrhům na pořízení změn vlny 16 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 14 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-2067 
28.08. 

54/12 6645 k návrhům na pořízení změn vlny 16 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 15 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U.1875 
07.08. 

54/13 6646 k návrhům na pořízení změn vlny 16 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 16 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1876 
07.08. 

54/14 6647 k návrhu na pořízení změny vlny 16 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 18 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1877 
07.08. 

54/15 6648 k návrhům na pořízení změn vlny 16 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 21 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-1879 
07.08. 

54/16 6756 k návrhu na vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hl.m. 
Prahy (dopravní infrastruktura – koridor železnice v úseku Dejvice 
– Veleslavín 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-2325 
30.08. 

55 6568 k návrhu na zrušení usnesení Zastupitelstva č. 8/9 ze dne 
18.6.2015 a k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 
377/1 v k. ú. Libeň z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví ČR 
s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Nemocnici Na 
Bulovce 

radní  
Grabein Procházka 

U-1880 
07.08. 

56 6556 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 19/25 ze dne 20.9.2012 
k návrhu na úplatné nabytí pozemků zapsaných na LV č. 1504 a 
9971 pro k.ú. Stodůlky z vlastnictví ČKD – DOPRAVNÍ 
SYSTÉMY a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-2084 
28.08. 

57 6372 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.30/39 ze dne 2.11.2017 
k návrhu na bezúplatné nabytí vodovodního díla a veřejného 
osvětlení a pozemků v k.ú. Pitkovice z vlastnictví  S H A D O W   
A G E N C Y  s.r.o. Liberec do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-2182 
28.08. 

58 6620 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.37/66 ze dne 17.5.2018 
k návrhu na směnu pozemků mezi Českou republikou s právem 
hospodaření pro Správu železniční dopravní cesty, st. Org. A hl.m. 
Prahou, vč. zřízení služebností 

radní  
Grabein Procházka 

U-2179 
28.08. 
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59 6703 k oznámení záměru městské části Praha 13 na využití pozemků o 
celkové výměře 19 531 m2 v k.ú. Stodůlky pro výstavbu 
multifunkčního centra, předloženého v souladu se zvláštními 
podmínkami pro správu a nakládání MČPpraha 13 s vymezeným 
svěřeným majetkem hl.m. Prahy, uvedeným v příloze č. 10 obecně 
závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy,  kterou se vydává 
Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů 
bod stažen  

radní  
Grabein Procházka 

U-1690 
26.06. 

60 6691 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 
KUP/35/05/004236/2018 a k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní pro výkup pozemků v k.ú. Košíře 

radní  
Grabein Procházka 

U-2083 
28.08. 

61 6713 k návrhu na využití předkupního práva ke stavbě bez čp/če a 
stavbě čp. 1136 na pozemcích ve vlastnictví hlavního města Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-2085 
28.08. 

62/1 6709 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut 
hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů,  v části 
týkající se svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy 
městským částem Praha 5, Praha 6, Praha 8, Praha 9, Praha 10,   
Praha 11, Praha 19 a odejmutí ze svěření správy městským částem 
Praha 3, Praha 6, Praha 7, Praha – Dolní Počernice, Praha 20, 
Praha – Nedvězí, Praha – Satalice 
 
Svěření: 
MČ Praha 5 (pozemky v k.ú. Jinonice) 
MČ Praha 6 (pozemky v k.ú. Střešovice) 
MČ Praha 6 (pozemek v k.ú. Bubeneč a pozemky v k.ú. 
                      Dejvice) 
MČ Praha 8 (pozemek v k.ú. Libeň) 
MČ Praha 9 (pozemky v k.ú. Vysočany 
MČ Praha 10 (pozemky v k.ú. Strašnice) 
MČ Praha 10 (pozemky v k.ú. Vršovice) 
MČ Praha 11 (pozemky v k.ú. Háje) 
MČ Praha 11 (pozemky v k.ú. Háje a Chodov) 
MČ Praha 11 (pozemky v k.ú. Háje a Chodov) 
MČ Praha 19 (pozemky v k.ú. Kbely)  
 
Odejmutí: 
MČ Praha 3 (pozemky v k.ú. Žižkov) 
MČ Praha 6 (pozemek v k.ú. Ruzyně) 
MČ Praha 6 (pozemek v k.ú. Dejvice) 
MČ Praha 7 (pozemky v k.ú. Holešovice) 
MČ Praha 20 (pozemky v k.ú. Horní Počernice) 
MČ Praha – Dolní Počernice (pozemek v k.ú. Dolní Počernice) 
MČ Praha – Křeslice (pozemky v k.ú. Křeslice) 
MČ Praha – Satalice (vodohospodářský majetek v k.ú. 
                      Satalice) 
MČ Praha – Nedvězí (pozemek v k.ú. Nedvězí u Říčan) 
 

radní  
Grabein Procházka 

U-2171 
28.08. 
U-1687 
26.06. 
U-1964 
07.08. 
U-1688 
26.06. 
U-2172 
28.08. 
U-1808 
17.07. 
U-2170 
28.08. 
U-1512  
12.06 
U-1809 
17.07. 
U-2173 
28.08. 
U-1513 
12.06. 
 
 
U-1965 
07.08. 
U-2174 
U-2176 
28.08. 
U-1810 
17.07. 
U-1967 
07.08. 
U-1966 
07.08. 
U-2175 
28.08. 
U-1686 
26.06. 
U-1968 
07.08. 

62/2 6798 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut 
hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, odejmutí 
správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy 
městským částem Praha – Slivenec a Praha – Šeberov (pozemky 
v k.ú. Slivenec a pozemek v k.ú. Šeberov) 

radní  
Grabein Procházka 

U-2369 
30.08. 
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62/3 6812 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut 
hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, odejmutí 
správy svěřené věci z vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha 6 (pozemek v k.ú. Dejvice) 

radní  
Grabein Procházka 

U-2413 
04.09. 

63/1 6324 k návrhu směny pozemků v.k.ú. Liboc radní  
Grabein Procházka 

U-2177 
28.08. 

63/2 6388 k návrhu směny pozemků v k.ú. Střížkov za účelem 
majetkoprávního vypořádání podílového spoluvlastnictví mezi 
společností CENTRAL GROUP Vltavská vyhlídka s.r.o. a hl.m. 
Prahou 

radní  
Grabein Procházka 

U-1975 
07.08. 

63/3 6438 k návrhu směny pozemků parc.č. 2160/133, parc.č. 2160/290, 
parc.č. 2161/5 a parc.č. 2161/9 v k.ú. Stodůlky ve vlastnictví 
společnosti Trigema Projekt Beta a.s. za pozemky parc.č. 2937/1, 
parc.č. 2938, parc.č. 2939, parc.č. 2940, parc.č. 2941 a parc.č. 
2942 v k.ú. Stodůlky ve vlastnictví hl.m. Prahy včetně zřízení 
služebností 

radní  
Grabein Procházka 

U-2075 
28.08. 

63/4 6451 k návrhu na směnu pozemku parc.č. 222/2 v k.ú. Vyšehrad ve 
vlastnictví společnosti BVK s.r.o., za pozemek parc.č. 264/3 v k.ú. 
Vyšehrad ve vlastnictví hlavního města Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-2178 
28.08. 

63/5 6603 k návrhu směny pozemků v k.ú. Smíchov a Hlubočepy mezi hl.m. 
Prahou a společností Zlatý lihovar, a.s. 

radní  
Grabein Procházka 

U-2076 
28.08. 

63/6 6655 k návrhu směny pozemků v k.ú. Michle mezi hl.m. Prahou a 
fyzickými osobami 

radní  
Grabein Procházka 

U-2180 
28.08. 

63/7 6081 k návrhu směny pozemků v k. ú. Radlice za účelem 
majetkoprávního vypořádání podílového spoluvlastnictví mezi 
Československou obchodní bankou, a.s. a hl.m. Prahou, vč. zřízení 
služebnosti 

radní  
Grabein Procházka 

U-2212 
28.08. 

63/8 6223 k návrhu na směnu části pozemku parc.č. 4198/101 v k.ú. 
Smíchov, ve vlastnictví společnosti Rezidence Hřebenky s.r.o., za 
část pozemku parc.č. 3802/3 v k.ú. Smíchov, ve vlastnictví 
hlavního města Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-1090 
15.05. 

63/9 6717 k návrhu směny v k.ú. Lahovice radní  
Grabein Procházka 

U-2219 
28.08. 

63/10 6802 k návrhu směny pozemků v k. ú. Michle a Chodov mezi ČR s 
příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a 
dálnic ČR a hl.m. Prahou 

radní  
Grabein Procházka 

U-2393 
04.09. 

64/1 6515 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 392/7 v k.ú. 
Královice z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit  
s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774 do 
vlastnictví hlavního města Prahy dle § 10 odst. 4 zákona č. 
503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění účinném ke dni 31. 7. 2016 

radní  
Grabein Procházka 

U-1692 
26.06. 

64/2 6360 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 3254/1 a částí 
pozemků parc.č. 3230/1, 3243 a 3249, k.ú. Zbraslav 

radní  
Grabein Procházka 

U-1969 
07.08. 

64/3 6393 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 3688/20 v k.ú. 
Břevnov, obec Praha do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-1970 
07.08. 

64/4 6519 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 1625/10 a parc.  
č. 1639/1 v k.ú. Řeporyje, obec Praha  do vlastnictví hlavního 
města Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-1971 
07.08. 

64/5 6421 návrh na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Jinonice lokalita Na 
Vidouli – Stolová hora  do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-2071 
28.08. 

64/6 6557 návrh na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Lahovice – cyklotrasa radní  
Grabein Procházka 

U-2072 
28.08. 

64/7 6593 návrh na úplatné nabytí pozemku v k.ú. Troja – Revitalizace Troja radní  
Grabein Procházka 

U-2073 
28.08. 

64/8 6424 návrh na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Troja – Revitalizace Troja radní  
Grabein Procházka 

U-2074 
28.08. 
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64/9 6589 návrh na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Bubeneč – Císařský ostrov radní  
Grabein Procházka 

U-2193 
28.08. 

64/10 6659 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Strašnice z vlastnictví 
České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu 
železniční dopravní cesty, státní organizace do vlastnictví hlavního 
města Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-2194 
28.08. 

64/11 6682 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1641/11 v k.ú. 
Řeporyje, obec Praha, do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-2197 
28.08. 

64/12 6683 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1383/6 v k.ú. 
Řeporyje, obec Praha, do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-2198 
28.08. 

64/13 6692 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 2012/3 v k.ú. Kamý, 
obec Praha a pozemků parc. č. 4254/28, parc. č. 4277/2, parc. č. 
4635/261, parc. č. 4635/262, parc. č. 4661/4, parc. č. 4752/8, parc. 
č. 4753/12 v k.ú. Modřany, obec Praha do vlastnictví hlavního 
města Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-2199 
28.08. 

64/14 6702 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k. ú. Vysočany, Záběhlice a 
Zbraslav z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit 
s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774 do 
vlastnictví hlavního města Prahy dle § 11 odst. 1 zákona č. 
503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění účinném ke dni 31. 7. 2016 

radní  
Grabein Procházka 

U-2200 
28.08. 

64/15 6706 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1569/273 k.ú. 
Stodůlky 

radní  
Grabein Procházka 

U-2201 
28.08. 

64/16 6711 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 192/18 k.ú. Břevnov radní  
Grabein Procházka 

U-2202 
28.08. 

64/17 6720 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 1230/14 a 1232/5 
v k.ú. Běchovice 

radní  
Grabein Procházka 

U-2203 
28.08. 

64/18 6546 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 1639/1, parc. č. 
1639/2, parc. č. 1639/3, parc. č. 1639/4, parc. č. 1639/5 a parc. č. 
1639/6 o celkové výměře 4.916 m2 v k.ú. Troja 

radní  
Grabein Procházka 

U-2079 
28.08. 

64/19 6587 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 2811 v k. ú. Braník, 
obec Praha, do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-2080 
28.08. 

64/20 6689 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 506/1 v k. ú. Radlice 
do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-2081 
28.08. 

64/21 6650 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1267 k.ú. Troja radní  
Grabein Procházka 

U-2082 
28.08. 

64/22 6684 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú.Libeň parc.č. 4020  o 
výměře 1343 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./ev.č.,  a části 
pozemku parc.č. 4014/1 o výměře 3326 m2 z vlastnictví 
Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s., do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-2218 
28.08. 

64/23 6784 k návrhu úplatného nabytí pozemků v k.ú. Štěrboholy od 
společnosti BH Štěrboholy a.s. 

radní  
Grabein Procházka 

U-2391 
04.09. 

65/1 6666 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnického podílu k pozemku 
parc.č. 1608/32 k.ú. Ďáblice 

radní  
Grabein Procházka 

U-2195 
28.08. 

65/2 6668 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 
k pozemkům v k.ú. Kobylisy 

radní  
Grabein Procházka 

U-2196 
28.08. 

65/3 6721 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnického podílu k pozemku 
parc.č. 25 k.ú. Troja 

radní  
Grabein Procházka 

U-2204 
28.08. 

66/1 6514 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parcelní číslo 299/7, v k.ú. 
Veleslavín, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-1693 
26.06. 

66/2 6590 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Černý Most, 
Ďáblice, Dolní Měcholupy, Dubeč, Hloubětín, Hlubočepy, Horní 
Počernice, Hostavice, Hostivař, Jinonice, Komořany, Křeslice, 
Kyje a Letňany z vlastnictví České republiky s právem 
hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl. m. Prahy „v 
likvidaci“ do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-1816 
17.07. 

 



11 
 

66/3 6535 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parcelní číslo 302/6, v k.ú. 
Benice, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-2183 
28.08. 

66/4 6656 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2238/2 o výměře 4 
m2 v k.ú. Hostivař z vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 
Praha 2 – Nové město, 128 00 do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-2188 
28.08. 

66/5 6675 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Hlubočepy parc.č. 
1606/12, parc.č. 1606/20 a parc.č. 1617/22 z vlastnictví 
z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem 
státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 
69797111, do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-2190 
28.08. 

66/6 6705 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 4131/13 o výměře 
7 m2 v k.ú. Dejvice z vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 
Praha 2 – Nové město, 128 00, do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-2192 
28.08. 

66/7 6693 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parcelní číslo 455/91 a 
455/103 v k.ú. Krč, obec Praha, z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-2214 
28.08. 

66/8 6619 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku, chodníku a rekonstrukce 
částí chodníků v k.ú. Kobylisy, obec Praha z vlastnictví 
společnosti CTR group a.s. do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-2186 
28.08. 

66/9 6517 k návrhu na bezúplatné nabytí komunikací, parkovacích ploch, 
chodníků, dopravního značení, uličních vpustí a pozemků v k.ú. 
Libeň z vlastnictví Skanska Reality a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-1972 
07.08. 

66/10 6588 k návrhu na bezúplatné nabytí přečerpávací stanice splaškových 
vod a pozemku v k.ú. Horní Počernice z vlastnictví společnosti H 
O M E, a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-2185 
28.08. 

67/1 6327 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3227/2 o výměře 19 
m2 v k.ú. Michle 

radní  
Grabein Procházka 

U-1691 
26.06. 

67/2 6008 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 2714 a parc.č. 2715 
v k.ú. Krč a návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc.č. 
3295/22 v k.ú. Krč  - Neschválen 

radní  
Grabein Procházka 

U-1756 
17.07. 

67/3 6416 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 967/1, parc.č. 967/2, 
parc.č. 967/3 a parc.č. 967/4, vše v k.ú. Dejvice - Neschválen 

radní  
Grabein Procházka 

U-1812 
17.07. 

67/4 6473 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 498/3 v k.ú. Malešice radní  
Grabein Procházka 

U-1817 
17.07. 

67/5 6442 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 105, parc.č. 527/2 a 
parc.č. 527/3 v k.ú. Radlice 

radní  
Grabein Procházka 

U-2205 
28.08. 

67/6 6579 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 23/6, k.ú. Košíře radní  
Grabein Procházka 

U-2207 
28.08. 

67/7 6232 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 2163/5 a části 
pozemku parc.č. 2166/1 v k.ú. Stodůlky 

radní  
Grabein Procházka 

U-1973 
07.08. 

67/8 6541 k  návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 610/2 k.ú. Staré 
Město - Neschválen 

radní  
Grabein Procházka 

U-2086 
28.08. 

67/9 6314 návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc. č. 2294/10 
o výměře 86 m2 k.ú. Kobylisy a zřízení služenosti 

radní  
Grabein Procházka 

U-2208 
28.08. 

67/10 6725 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 982/4 o výměře 451 
m2 v k.ú. Hodkovičky - Neschválen 

radní  
Grabein Procházka 

U-2215 
28.08. 

67/11 6708 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1623/13 o výměře 
101 m2 v k.ú. Strašnice 

radní  
Grabein Procházka 

U-2216 
28.08. 

67/12 6661 k návrhu na úplatný převod částí pozemku parc.č. 2556/1 v k.ú. 
Nové Město z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti 
Palác Špork, a.s. 

radní  
Grabein Procházka 

U-2213 
28.08 
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67/13 6718 k návrhu úplatného převodu pozemku parc. č. 608 a části pozemku 
parc. č. 232/184, oba v k.ú. Černý Most 

radní  
Grabein Procházka 

U-2210 
28.08. 

67/14 6598 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 1604/4 a částí 
pozemku parc.č. 1604/1, k.ú. Ruzyně 

radní  
Grabein Procházka 

U-2211 
28.08. 

67/15 4209 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 4816/12 v k.ú. 
Smíchov 

radní  
Grabein Procházka 

U-2078 
28.08. 

67/16 6555 k návrhu na úplatný převod částí pozemku parc.č. 1943/7 a 
pozemku parc.č. 1943/8 v k.ú. Krč 

radní  
Grabein Procházka 

U-2077 
28.08. 

67/17 6572 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 1767/21 o 
výměře 221 m2 v k.ú. Hostivař 

radní  
Grabein Procházka 

U-1820 
17.07. 

67/18 6538 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 850 o výměře 50 
m2 v k.ú. Čimice 

radní  
Grabein Procházka 

U-1974 
07.08. 

67/19 6575 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 3228/1 o 
výměře 92 m2 v k.ú. Michle 

radní  
Grabein Procházka 

U-2206 
28.08. 

67/20 6544 k návrhu na schválení úplatného převodu části pozemku parc. č. 
818 o výměře 100 m2 k.ú. Troja 

radní  
Grabein Procházka 

U-1818 
17.07 

68/1 6738 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 3504 o výměře 
177 m2 k.ú. Libeň 

radní  
Grabein Procházka 

U-2209 
28.08. 

68/2 6741 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 1385/1 a 
pozemku parc.č. 1385/2, k.ú. Košíře 

radní  
Grabein Procházka 

U-2217 
28.08. 

69/1 6382 k návrhu na majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 1243, k.ú. 
Dejvice 

radní  
Grabein Procházka 

U-2220 
28.08. 

69/2 6384 k návrhu na majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 719, k.ú. 
Ruzyně 

radní  
Grabein Procházka 

U-2221 
28.08. 

69/3 6554 k návrhu na majetkoprávní vypořádání části pozemku parc. č. 
652/1 k.ú. Hradčany 

radní  
Grabein Procházka 

U-2222 
28.08. 

69/4 6605 k návrhu na majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 713, k.ú. 
Ruzyně 

radní  
Grabein Procházka 

U-2223 
28.08. 

69/5 6607 k návrhu na majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 723, k.ú. 
Ruzyně 

radní  
Grabein Procházka 

U-2224 
28.08. 

70/1 6695 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové 
individuální účelové neinvestiční dotace z kap. 0504 v roce 2018 

radní Lacko U-2235 
28.08. 

70/2 6760 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v kapitole 0811 a k návrhu na poskytnutí dotace Městské části 
Praha-Suchdol, Městské části Praha 7, Městské části Praha-
Lysolaje, Městské části Praha-Kolovraty a Městské části Praha-
Zbraslav 

radní Lacko U-2394 
04.09. 

71 6651 k návrhu na úplatný převod zastavěného pozemku parc. č. 432/21 
z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků 
bytů a spoluvlastníků společných částí domu č.p. 321 v ulici 
Kurčatovova, Praha 10 a části souvisejících pozemků parc. č. 
432/41 a parc.č. 432/43, z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
SVJ příslušného domu, vše v k.ú. Petrovice 

radní Lacko U-1989 
07.08. 

72 6663 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut 
hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů 

radní Hadrava U.1886 
07.08. 

73 6615 k návrhu na uvolnění finančních prostředků z kapitoly 0704,  
§ 5311 – záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 

radní Hadrava U-1885 
07.08. 

74 6665 k návrhu na poskytnutí finančního daru České republice – 
Krajskému ředitelství policie hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy 
kap. 07 – BEZPEČNOST 

radní Hadrava U-2091 
28.08. 

75 6604 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace SH ČMS- 
Městskému sdružení hasičů hl. m. Prahy v roce 2018 z rozpočtu 
kap. 07 – BEZPEČNOST 

radní Hadrava U-1991 
07.08. 

76 6786 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v roce 2018 a poskytnutí účelové investiční dotace Městské části 
Praha 1 z rozpočtu hlavního města Prahy kapitoly 07 – 
BEZPEČNOST 

radní Hadrava U-2092 
28.08. 
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77 6652 k návrhu na poskytnutí účelových dotací městským částem Praha-
Březiněves,  Praha-Újezd, Praha-Kolovraty a Praha-Lochkov 
z rozpočtu kap. 07 – BEZPEČNOST 

radní Hadrava U-1992 
07.08. 

78 6543 k návrhu dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě spojené se smlouvou o 
budoucí kupní smlouvě č. NAP/21/05/005544/2011 ze dne 14.9. 
2011, týkající se pozemku parc. č. 1215/7 v k.ú. Nebušice 

radní Plamínková U-1894 
07.08. 

79 6768 Dohoda o zániku práva stavby v rámci stavby č. 6963 Celková 
přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0001 
Nová vodní linka mezi hlavním městam Prahou a Povodím Vltavy, 
státní podnik 

radní Plamínková U-2253 
28.08. 

80 6697 k návrhu na přidělení individuální účelové neinvestiční dotace pro 
r. 2019 pro Toulcův dvůr z.s. 

radní Plamínková U-1898 
07.08. 

81 6779 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve 
vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) 

radní Plamínková U-2093 
28.08. 

82 6614 k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu v kapitole 02 – Městská 
infrastruktura na rok 2018 

radní Plamínková U-1835 
17.07. 

83 6690 k návrhu na zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2018 na stavbu OSI MHMP – Celk. 
přest. A rozšíření ÚČOV na Císař.ostrově za současného snížení 
rozpočtu OTV MHMP u 6 staveb 

radní Plamínková U-1899 
07.08. 

84 6581 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2018 
v kapitole 0720 – OTV MHMP a poskytnutí účelové investiční 
dotace Městské části Praha – Suchdol a k návrhu na uzavření 
Dohody o předání a převzetí práv a závazků investora z akce 
vedené na OTV HMP pod číslem 3106 a názvem „TV Suchdol, 
etapa 0013 Kozí Hřbety“ na Městskou část Praha – Suchdol, která 
stavbu povede pod názvem „Stavba splaškové kanalizace U 
Kapličky, Bažantní“, a veškeré dokumentace 

radní Plamínková U-1891 
07.08. 

85/1 6671 k návrhu na snížení kapitálových výdajů odboru OTV MHMP 
v roce 2018 v kap. 02 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ 
Praha – Koloděje 

radní Plamínková U-1893 
07.08. 

85/2 6804 k návrhu na snížení rozpočtu kapitálových výdajů odboru OTV 
MHMP v roce 2018 v kap. 02 a poskytnutí účelové investiční 
dotace MČ Praha – Březiněves a MČ Praha – Slivenec 

radní Plamínková U-2398 
04.09. 

86 6591 k návrhu na změnu účelu části finančních prostředků ponechaných 
MČ Praha 19 k čerpání v roce 2018 

radní Plamínková U-1890 
07.08. 

87/1 6664 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 2826/1 v k. ú. Braník 
do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Plamínková U-2006 
07.08. 

87/2 6667 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 1893 a 2347 v k. ú. 
Hostivař do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Plamínková U-2007 
07.08. 

87/3 6694 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 426/4, parc. č. 426/5, 
parc. č. 439/1, parc. č. 458 a parc.č. 489 v k. ú. Koloděje do 
vlastnictví hl. m. Prahy 

radní Plamínková U-2247 
28.08. 

87/4 6672 k návrhu na úplatné nabytí částí pozemků parc. č. 94, 96, 97, 98/1, 
104, 105, 113/1 a 115 v k. ú. Kyje do vlastnictví hl.m. Prahy za 
účelem realizace projektu „Protipovodňová opatření na vodním 
toku Rokytka v ř. km 11,1 – 11,7“ 

radní Plamínková U-2008 
07.08. 

87/5 6662 k návrhu na úplatné nabytí vybraných pozemků na LV č. 4473 v k. 
ú. Horní Počernice, LV č. 1456 v k. ú. Dubeč, LV č. 708 v k. ú. 
Běchovice a LV č. 738 v k. ú. Hostavice do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Plamínková U-2009 
07.08. 

87/6 5298 návrhu na schválení originárního nabytí vlastnického práva 
k nemovitosti do majetku hl.m. Prahy na základě realizace stavby 
č. 3082 TV Radotín, etapa 0017 Lošetická 

radní Plamínková U-2348 
30.08. 

88 6595 k návrhu zřizovací listiny příspěvkové organizace Lesy hl. m. 
Prahy, Práčská 1885 106 00  Praha 10 – Záběhlice, IČO:45247650 

radní Plamínková U-2094 
28.08. 

89 6420 změna předkladatele – bod přeřazen jako bod č. 3/1   
90 6783 k návrhu na prodej 11% akcií společnosti PVA a.s. ve vlastnictví 

hl.m. Prahy společnosti ABF, a.s. 
radní Wolf U-2098 

28.08. 
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91 6776 k návrhu „Dohody o vypořádání vzájemných práv a povinností“ 
mezi společnostmi Kvintum s.r.o., PVA a.s., ABF, a.s. a Hlavním 
městem Prahou 

radní Wolf U-2097 
28.08. 

92 6601 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 – KUC 
MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti 
kultury v roce 2018 

radní Wolf U-1900 
07.08. 

93 6633 k návrhu na úpravu rozpočtu vl. Hl. m. Prahy kapitoly 0680 – OPP 
MHMP a k návrhu na poskytnutí grantů hl. m. Prahy k výročí 100 
let vzniku samostatného československého státu a 25 let České 
republiky v roce 2018 – IV. Kolo 

radní Wolf U-1902 
07.08. 

94 6764 k návrhu na poskytnutí jednorázové individuální neinvestiční 
dotace společnosti POST BELLUM,  o.p.s. za účelem instalace 
expozice pro výstavu „Paměť národa“ 

radní Wolf U-2096 
28.08. 

95/1 6599 k návrhu na udělení individuálních neinvestičních účelových 
dotací v oblasti cestovního ruchu z kap. 06 v roce 2018 

radní Wolf U-1901 
07.08. 

95/2 6730 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Městské části 
Praha - Vinoř z rozpočtu kap. 06 - Kultura a cestovní ruch 

radní Wolf U-2400 
04.09. 

96 6618 k návrhu zřizovací listiny příspěvkové organizace Divadlo 
v Dlouhé,  se sídlem čp. 727, Dlouhá 39, Praha 1, Staré Město, 
PSČ 110 00, IČO: 00064343 

radní Wolf U-1995 
07.08. 

97 6657 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Národní kulturní památka Vyšehrad, se sídlem čp. 159, V pevnosti 
5b, Praha 2, Vyšehrad, PSČ 128 00, IČO: 00419745 

radní Wolf U-2242 
28.08. 

98 6678 k návrhu na vyhlášení dotačního řízení hlavního města Prahy pro 
rok 2019 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a 
prevence Magistrátu hlavního města Prahy 

radní Hodek U-2109 
28.08. 

99 6743 k návrhu na udělení dotace hlavního města Prahy pro rok 2018    
v rámci dotačního řízení Projektu OPZ reg. Č. 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0006085, v oblasti sociálních služeb  
v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence 
Magistrátu hlavního města Prahy – podpora registrovaných 
sociálních služeb a úpravu rozpočtu v roce 2018 

radní Hodek U-2110 
28.08. 

100 6754 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v působnosti 
odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního 
města Prahy v oblasti podpory registrovaných sociálních služeb 
poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2018 – II. 

radní Hodek U-2111 
28.08. 

101 6533 k návrhu na uvolnění finančních prostředků z kap. 0504 – 
Zdravotnictví a sociální oblast formou účelové neinvestiční dotace 
MČ Praha 7 a úpravu rozpočtu v kap. 05 v roce 2018 

radní Hodek U-2090 
28.08. 

102 6573 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0504 v roce 2018 radní Hodek U-1854 
17.07. 

103 6653 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 05 a kap. 04 v roce 2018 radní Hodek U-2030 
07.08. 

104/1 6486 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl. m. 
Prahy Domov pro seniory Heřmanův Městec 

radní Hodek U.1619 
19.06 

104/2 6576 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
hlavního města Prahy Domov pro seniory Hortenzie 

radní Hodek U-1852 
17.07. 

104/3 6547 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
hlavního města Prahy Domov sociálních služeb Vlašská 

radní Hodek U-1853 
17.07. 

104/4 6609 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
hlavního města Prahy Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa 

radní Hodek U-2031 
07.08. 

104/5 6654 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl. m. 
Prahy  Pohřební ústav hl. m .Prahy 

radní Hodek U-2268 
28.08. 

104/6 6771 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 
 
bod původně zařazen jako bod. č. 6 
 
bod stažen  

primátorka  
hl.m. Prahy 

U-2041 
28.08. 
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K     I N F O R M A C I 

 

1 6799 ke Zprávě o činnosti Rady hl.m. Prahy primátorka  
hl.m. Prahy 

U-2123 
28.08. 

2 6791 k informativní zprávě o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 
Zastupitelstva hl.m. Prahy 

primátorka  
hl.m. Prahy 

U-2273 
28.08. 

3/1 6810 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích v 
Praze 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

3/2 6788 Informace o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku 
"Soubor staveb MO st. č. 0081 MO Pelc/Tyrolka - Balabenka, st. č. 
0094 MO Balabenka - Štěrboholská radiála, st. č. 8313 Libeňska 
spojka - vyhotovení DUR včetně zajištění inženýrské činnosti k 
získání ÚR." 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-2054 
28.08. 

4 6726 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT a k návrhu na 
úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2018 u škol a 
školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou a u škol a 
školských zařízení, zřizovaných městskými částmi hlavního města 
Prahy 
 

radní Ropková U-1435 
05.06. 
U-1545 
12.06. 
U-1613 
U-1615 
19.06. 
U-1837 
U-1838 
17.07. 
U-2014 
U-2015 
U-2017 
U-2021 
U-2023 
U-2024 
U-2026 
07.08. 

5 6773 k záměru zavedení koncernového řízení vybraných obchodních 
společností v majetkovém portfoliu hl. m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-2087 
28.08. 

6 6800 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP  
v období 09/2017 - 09/2018 

Ing. Miloš Růžička 
předseda Výboru pro 
zdravotnictví a bydlení 
ZHMP 

 

7 6801 o činnosti Výboru pro dopravu ZHMP v roce 2018 PhDr. Matěj Stropnický 
předseda Výboru pro 
dopravu ZHMP 
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