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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 

 
26. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se konalo dne 27.4. 2017 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 5160 k návrhu na udělení stříbrné medaile hlavního města Prahy prof. 
Jiřímu Chválovi 

primátorka  
hl.m. Prahy 

 

2 5161 k návrhu na udělení čestného občanství hlavního města Prahy 
Miloši Formanovi 

primátorka  
hl.m. Prahy 

 

3 5235 k návrhu na formalizaci vztahů hlavního města Prahy a města 
Šanghaje na úroveň sesterských měst

primátorka  
hl.m. Prahy 

 

4 5158 k návrhu na účelovou neinvestiční dotaci městským částem 
hlavního města Prahy - na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti

primátorka  
hl.m. Prahy 

 

5 5049 k realizaci mezinárodních projektů INNOTRANS a InnovaSUMP náměstek primátorky 
Dolínek 

 

6/1 4877 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 126/5 a parc. č. 126/6 
v kat. území Bohnice za účelem majetkoprávního vypořádání 
stavby rekonstrukce komunikace „Staré Bohnice“

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

6/2 5053 k návrhu na úplatné nabytí částí pozemků číslo parcely 2575/455, 
2575/460, 2575/468, 2575/469, 2575/470, 2575/471, 2575/511 a 
2575/512 v katastrálním území Kyje do vlastnictví hlavního města 
Prahy 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

6/3 5086 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 3541/98, kat. území Žižkov 
za účelem majetkoprávního vypořádání stavby rekonstrukce 
komunikací a chodníků „akce č. 41162 Malešická 1. a 2. Etapa, 
Praha 3“, zřízení služebností stezky a cesty na pozemek parc. č. 
3541/98 a parc. č. 3541/13 v kat. území Žižkov, služebnosti 
umístění stavby vjezdové a pěší komunikace na pozemek parc. č. 
3541/98 v kat. území Žižkov a věcného předkupního práva na 
pozemek parc. č. 3541/98 ve prospěch prodávajícího

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

6/4 5143 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnických podílů pozemku 
parc.č. 1595/1 v k.ú. Troja do vlastnictví hlavního města Prahy pro 
realizaci záměru "Revitalizace veřejného prostoru Troja - 
Vodácká"

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

6/5 4965 k návrhu na přidělení finančních prostředků České basketbalové 
federaci na organizaci Mistrovství Evropy v basketbalu žen 2017 v 
Praze 

náměstek primátorky 
Dolínek 
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6/6 5230 k návrhu na uzavření Dohody o integraci vlaků provozovaných v 
závazku veřejné služby na území hl. m. Prahy a Středočeského 
kraje a o obecném postupu zapojení vlaků dálkové a regionální 
dopravy do Pražské integrované dopravy v budoucnu do 
společného integrovaného systému Prahy a Středočeského kraje

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

6/7 4803 k návrhu na schválení Smlouvy o spolupráci a sdružení veřejných 
zadavatelů pro akci „Exit 4 - napojení Vestecké spojky II. etapy a 
západní komerční zóny Průhonice“ 
 
materiál byl přerušen na předchozím jednání Zastupitelstva 
hl.m. Prahy dne 30. 3. 2017 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

7 5170 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části 
Praha 8 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

8 5066 k harmonogramu pořizování Územního plánu hl. m. Prahy 
(Metropolitního plánu) 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

9 3205 ke zrušené změně Z-1037/07 ÚP SÚ hl.m. Prahy (Praha 2 - 
smíšená výstavba) 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

10/1 5077 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy zrušených 
rozhodnutím soudu (MČ Praha 8) 
 
 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

10/2 5078 k pořízení návrhu zadaní úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy zrušených 
rozhodnutím soudu (MČ Praha 11) 
 
 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

11 4971 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy na území správního obvodu Prahy 8 
 
+USB flash disk 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

 

12 5270 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut 
hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření 
správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 
10 a odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města 
Prahy městské části Praha - Dolní Měcholupy 
 
MČ Praha 10 (pozemky v k.ú. Strašnice) 
MČ Praha - Dolní Měcholupy (pozemky v k.ú. Dolní 
Měcholupy) 

radní  
Grabein Procházka 

 

13 5239 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 10 (pozemek v k.ú. Vršovice) a k návrhu změny 
zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola 
logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 10, Moskevská 
29 

radní  
Grabein Procházka 

 

14/1 4906 k návrhu na majetkoprávní vypořádání pozemku parc. č. 12/2 v 
k.ú. Lhotka

radní  
Grabein Procházka 

 

14/2 4948 k návrhu na majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 1196, k.ú. 
Ruzyně 

radní  
Grabein Procházka 

 

14/3 5178 k návrhu na majetkoprávní vypořádání k části pozemku parc. č.  
2869/2 v k. ú. Braník 

radní  
Grabein Procházka 

 

15/1 4536 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 717/1 až 717/6 a 
717/11 v k.ú. Běchovice do vlastnictví hlavního města Prahy

radní  
Grabein Procházka 
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15/2 5117 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 2714/4 a 2359/2 k.ú. 
Hostivař do vlastnictví hlavního města Prahy

radní  
Grabein Procházka 

 

15/3 5127 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1968/2 v k.ú. Braník 
do vlastnictví hlavního města Prahy

radní  
Grabein Procházka 

 

16/1 4672 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků s omezujícími 
podmínkami po dobu 10 let parc.č. 837/6, parc.č. 837/7  v k.ú. 
Břevnov ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 
69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

16/2 5115 k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnického práva k pozemku parc. 
č. 401/5 v k.ú. Křeslice 

radní  
Grabein Procházka 

 

16/3 5131 k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnického práva k pozemkům v 
k.ú. Radotín 

radní  
Grabein Procházka 

 

16/4 5194 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 752/30 v k.ú. 
Malešice z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu má Úřad pro zastupování ve věceh majetkových, 
IČO 69797111, se sídlem Rašinovo nábřeží 390/42, Praha 2, do 
vlastnictví hl. m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

16/5 5201 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 611/13 v k.ú. 
Třebonice ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 
69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

 

16/6 5204 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 2774/26, parc.č. 
2774/27 a parc.č. 2774/28  v k.ú. Hostivař ve vlastnictví České 
republiky, příslušnost hospodařit: Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42, Praha 2 do vlastnictví hl.m. Prahy

radní  
Grabein Procházka 

 

17/1 4482 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 1358/30 v kat. území 
Chodov, z vlastnictví hlavního města Prahy do vlastnictví 
společnosti EUROLA s.r.o.

radní  
Grabein Procházka 

 

17/2 4782 k návrhu na úplatný převod částí pozemků parc. č. 273 o výměře 
23 m2 a parc. č. 295 o výměře 42 m2 k.ú. Hradčany

radní  
Grabein Procházka 

 

17/3 4994 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 2336/78 a 2336/79 v 
kat. území Chodov 

radní  
Grabein Procházka 

 

17/4 5031 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 3235/1 v k.ú. 
Krč 
 
STAŽEN 

radní  
Grabein Procházka 

 

17/5 5060 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc. č. 2585/3 
o výměře 61 m2 k.ú.Kobylisy

radní  
Grabein Procházka 

 

17/6 5243 k záměru akvizice společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. radní  
Grabein Procházka 

 

17/7 5253 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů roku 2017 OTV 
MHM v kapitole 01 a 02 

radní  
Grabein Procházka 

 

18 5122 k návrhu na financování projektů specifické primární prevence v 
rámci Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast 
primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2017

radní Lacko  

19 5144 k návrhu na financování projektů v rámci Grantového programu 
hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb pro rok 
2017 

radní Lacko  

20 5184 k návrhu na financování projektů v rámci Grantového programu 
hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb pro 
městské části pro rok 2017 

radní Lacko  

21 5182 k návrhu plánu obnovy sanitních vozidel Zdravotnické záchranné 
služby hl.m. Prahy v letech 2017 - 2021 a úpravu rozpočtu 
kapitálových výdajů hlavního města Prahy v roce 2017 v kap. 05 v 
roce 2017

radní Lacko  
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22 5225 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace České republice, 
Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy

radní Hadrava  

23 5248 k návrhu na uzavření dodatku č. 14 ke smlouvě č. 
INO/67/04/001657/2004 ze dne 18.8.2004, ve znění dodatků č. 1 - 
13, o poskytování finančního příspěvku na údržbu areálu 
Botanické zahrady Univerzity Karlovy v Praze

radní Plamínková  

24 5203 k návrhu na přidělení grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu 
životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2017

radní Plamínková  

25 5126 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 1103/1, parc. č. 
1103/2 a parc. č. 1104 v k. ú. Velká Chuchle

radní Plamínková  

26 5121 k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Lesy hl. 
m. Prahy, Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice, IČO: 
45247650

radní Plamínková  

27 5150 k návrhu na udělení daru Nadačnímu fondu Praha ve filmu Prague 
Film Fund

radní Wolf  

28 5139 k návrhu na udělení individuálních účelových dotací v oblasti 
cestovního ruchu v roce 2017

radní Wolf  

29 5148 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti 
kultury v roce 2017 

radní Wolf  

30/1 5152 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
neinvestiční dotace z kap. 0546 v roce 2017

radní Hodek  

30/2 5192 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy pro rok 2017 v 
působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence 
Magistrátu hlavního města Prahy v oblasti rodinné politiky

radní Hodek  

31 5231 ke schválení projektu v rámci 17. Výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 

radní Ropková  

32 5223 ke schválení projektů v rámci 18. Výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 

radní Ropková  

33 5233 ke schválení projektů v rámci 19. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 

radní Ropková  

34/1 5208 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 
2017 u škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem jsou 
městské části hlavního města Prahy

radní Ropková  

34/2 5213 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 
2017 u škol, jejichž zřizovatelem jsou městské části hlavního 
města Prahy 

radní Ropková  

35 5281 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2017

radní Ropková  

36 5089 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší 
odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky, se 
sídlem Novovysočanská 280/48, Praha 9

radní Ropková  

37 5142 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední průmyslová škola na Proseku, se sídlem Praha 9, 
Novoborská 2 

radní Ropková  

38 5306 k Petici za prošetření odvolání Mgr. Martina červeného z funkce 
ředitele Správy pražských hřbitovů a jeho navrácení do pozice 
ředitele shora uvedené příspěvkové organizace 

JUDr. Jaroslava 
Janderová 
předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP 

 

 

 

 

 

 



5 
 

K     I N F O R M A C I 

 

1 5283 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích v 
Praze 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

2 5277 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

3 5276 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT a k návrhu na 
úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2017 u škol a 
školských zařízení kraje Hlavní město Praha

radní Ropková  

4 5297 ke stavu přípravy stavby č. 511 Pražského okruhu náměstek primátorky 
Dolínek 

 

5 5272 Informace o činnosti Výboru pro evropské fondy za období 5/2016 
- 4/2017 

Ing. Michal Hašek 
předseda Výboru pro 
evropské fondy ZHMP

 

6 5293 o přidělení grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu životního 
prostředí hl. m. Prahy pro rok 2017 

radní Plamínková  

7 5303 o přípravě regulačního řádu radní Plamínková  

8 5311 Zpráva o činnosti Komise Rady hl. m. Prahy pro dokončení návrhu 
Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) - za období od 
17. 1. 2017 do 7. 4. 2017 

primátorka  
hl.m. Prahy 

 

 


