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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 

 
6. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 25. 4. 2019 od 9,00 hod. 
(v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 26. 4. 2019) 

 
  ____________________________________________________________________________ 
 

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

 

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

 

  Složení slibu člena ZHMP Ing. Ladislava Kosa a Martina Ardena 
 

 

 Z-7210 Informace o aktivitách a opatřeních z hlediska dopadů změny 
klimatu 
Tisk bude projednán v pevném čase 17.00 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

1 Z-7266 ke stavu informatiky na magistrátu hl. m. Prahy a souvisejících 
organizacích 
Bod dozařazen 

zastupitel Pilný 

2 Z-7154 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

3 Z-7129 k návrhu na úpravu rozpočtu výdajů vl. hl. m. Prahy a poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací městským částem hl. m. Prahy na 
zkoušky zvláštní odborné způsobilosti v roce 2019 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

4 Z-7224 k uzavření Memoranda o spolupráci krajů při zajištění dopravní 
obslužnosti 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

5 Z-7263 k řešení dětských dluhů a zastavení vymáhání pokut ze strany h. 
m. Prahy 
 
Bod dozařazen 

zastupitel Nacher 

6 Z-6792 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy zrušených 
rozhodnutím soudu 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

7 Z-6926 k návrhu zadání změny vlny 02 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 6 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

8 Z-5337 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. 
Prahy na území správního obvodu Prahy 8 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

9/1 Z-7095 k návrhu zadání změn ÚP - 1. skupina (fáze „zadání“, vlna 12) I. náměstek primátora  
Hlaváček 

9/2 Z-7096 k návrhu zadání změn ÚP - 2. skupina (fáze „zadání“, vlna 12) I. náměstek primátora  
Hlaváček 

9/3 Z-7097 k návrhu zadání změn ÚP - 3. skupina (fáze „zadání“, vlna 12) I. náměstek primátora  
Hlaváček 
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10 Z-7138 k návrhu na poskytnutí dotací hlavního města Prahy - Programy v 
oblasti prevence kriminality pro rok 2019 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

11 Z-7168 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Regionální organizátor pražské integrované dopravy 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

12 Z-7161 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
neinvestiční dotace MČ Praha 15 a k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

13 Z-7200 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
dotace MČ Praha 14, MČ Praha 19 a MČ Praha - Čakovice a k 
úpravě vlastního rozpočtu hl.m. Prahy 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

14 Z-7202 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů 
MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava 

náměstek primátora  
Scheinherr 

15/1 Z-6952 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 2763/11 a 2763/9 v 
k.ú. Stodůlky, obec Praha do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

15/2 Z-6897 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č.  699, jehož součástí je 
stavba č. p. 3338 a parc. č. 700/1 v k.ú. Smíchov, obec Praha do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

16 Z-7102 k žádostem MČ Praha - Benice a MČ Praha 5 o změnu účelu 
finančních prostředků obdržených v roce 2018 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 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

17 Z-7212 k návrhu na změnu účelu návratné finanční výpomoci poskytnuté 
MČ Praha 22 z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

18 Z-7187 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 14 z 
rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 a k úpravě rozpočtu vl. 
hl.m. Prahy 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

19 Z-7218 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v 
kapitole 1016 a poskytnutí dotace Městské části Praha 18 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

  situace v Pražské plynárenské a.s. 
 
Bod dozařazen 

zastupitel Nepil 

20 Z-7221 k návrhu na možný způsob řešení majetkoprávních vztahů 
 
tisk stažen z jednání 

radní Chabr 

21 Z-7009 k návrhu na směnu pozemku parc.č. 1292/4, části pozemku parc.č. 
26/31 v k.ú. Liboc a pozemku parc.č. 2957 v k.ú. Ruzyně ve 
vlastnictví žadatele za část pozemku parc.č. 26/29 a pozemek 
parc.č. 1294 v k.ú. Liboc ve vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr 

22 Z-6460 k návrhu na směnu nemovitých a movitých věcí v k. ú. Běchovice, 
Michle, Modřany, Řeporyje, Strašnice a Záběhlice mezi 
společností České dráhy, a.s. a hl.m. Prahou 
 

radní Chabr 
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23/1 Z-6728 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 4057/2 o výměře 
31 m2, parc. č. 4057/4 o výměře 27 m2 a parc. č. 4248/2 o výměře 
9 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 
 

radní Chabr 

23/2 Z-7087 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parcelní číslo 1204/2 s 
omezujícími podmínkami po dobu 10-ti let, v k.ú. Nebušice, obec 
Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr 

23/3 Z-7128 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 1606/3 o výměře 
655 m2 a parc.č. 1617/13 o výměře 1242 m2 v k.ú. Hlubočepy, 
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 
 

radní Chabr 

23/4 Z-7093 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku s omezujícími 
podmínkami po dobu 10-ti let parcelní číslo 448/1 v k.ú. Lysolaje, 
obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr 

23/5 Z-7136 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 1292/51 o výměře 
74 m2 a parc.č. 4454/4 o výměře 2867 m2 v k.ú. Strašnice, 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 
 

radní Chabr 

23/6 Z-7130 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 778/37 o výměře 
18 m2 v k.ú. Letňany, 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 
 

radní Chabr 

23/7 Z-7133 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 365/116 o výměře 
350 m2 a parc.č. 556/46 o výměře 294 m2 v k.ú. Lahovice, 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 
 

radní Chabr 

23/8 Z-6923 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků  parc.č. 537/6, k.ú. Horní 
Měcholupy, parc.č. 647/2 a parc.č. 647/22, vše k.ú. Dolní 
Měcholupy, parc.č.3693/3 a parc.č. 3705/6 vše k.ú. Břevnov, 
parc.č. 3312/2, parc.č. 3312/3 a parc.č. 3312/5  vše k.ú. Zbraslav z 
vlastnictví ČR -  právo hospodaření s majetkem státu České 
energetické závody, státní podnik „v likvidaci“, do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Chabr 
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23/9 Z-7081 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parcelní číslo 552/8 v k.ú. 
Lysolaje, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Chabr 

24/1 Z-7109 k návrhu na bezúplatné nabytí světelného signalizačního zařízení 
0.643 Práčská - Hledíková v k.ú. Hostivař a v k.ú. Záběhlice z 
vlastnictví společnosti CENTRAL GROUP Kamýk s.r.o. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr 

24/2 Z-7006 k návrhu na bezúplatné nabytí veřejného osvětlení v k.ú. Pitkovice 
z vlastnictví společnosti CENTRAL GROUP Ďáblice s.r.o. do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr 

25/1 Z-7060 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc.č. 641/24 v k.ú. 
Satalice z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 

radní Chabr 

25/2 Z-6831 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č 779/40 k.ú. Letňany do 
vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Chabr 

25/3 Z-7057 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc.č. 641/49 v k.ú. 
Satalice z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 

radní Chabr 

25/4 Z-7148 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 869/6 k.ú. Střížkov do 
vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Chabr 

25/5 Z-7117 ke schválení návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 2786 o 
výměře 661 m2 v k.ú. Libeň 
 

radní Chabr 

25/6 Z-7073 návrh na úplatné nabytí pozemku v k.ú. Troja radní Chabr 
25/7 Z-7146 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 557/2 k. ú. Radlice 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 Chabr 

26/1 Z-6825 k návrhu úplatného převodu dvou částí pozemku parc.č. 670/18 v 
k. ú. Bubeneč a zřízení služebnosti 
 

radní Chabr 

26/2 Z-6915 k návrhu úplatného převodu pozemků parc. č. 1589/3, parc. č. 
1589/4 a parc. č. 1589/5, vše v k.ú. Vysočany 
 

radní Chabr 

26/3 Z-7112 k návrhu úplatného převodu pozemku parc.č. 1101/3 o výměře 78 
m2 v k.ú. Hlubočepy 
 

radní Chabr 
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27 Z-7167 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 

vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut 
hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření 
správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem 
 
Svěření: 
Praha 3 a Praha 12 (pozemky v k.ú. Žižkov, v k.ú. Kamýk, v 
k.ú.Modřany a v k.ú Točná) 
Praha 12 a Praha 15 (pozemky v k.ú. Modřany, pozemek v k.ú. 
Horní Měcholupy) 
Praha - Slivenec (pozemek v k.ú. Holyně) 
Praha - Dolní Počernice a Praha 18 (pozemky v k.ú. Dolní 
Počernice a v k.ú. Letňany) 
Praha - Klánovice (cyklopřístřešky s cyklostojany a cykloboxy v 
k.ú. Klánovice) 
Praha 17 (pozemky v k.ú. Řepy) 
Praha 11 (pozemky zeleně v k.ú. Háje, Chodov a pozemky a 
komunikační stavby v k.ú. Chodov) 
Praha 5 (pozemky v k.ú. Smíchov) 
Praha 4 (pozemky v k.ú. Krč, Michle a Nusle) 
Praha 9 (nemovitosti v k.ú. Vysočany) 
Praha 6 (pozemky v k.ú. Bubeneč, Hradčany, Střešovice, Ruzyně) 
Praha 16 (pozemky v k.ú. Radotín) 
Praha 11 (pozemky v k.ú. Chodov) 
Praha 11 (pozemky v k.ú. Háje) 
Praha 15 (pozemky v k.ú. Hostivař a v k.ú. Horní Měcholupy) 
Praha - Zbraslav (nemovitosti v k.ú. Zbraslav) 
Praha - Újezd (pozemky a komunikační stavba v k.ú. Újezd u 
Průhonic) 
 
 
Odejmutí: 
Praha - Zličín (pozemky v k.ú. Sobín) 
Praha - Řeporyje (pozemky v k.ú. Řeporyje a Zadní Kopanina) 
Praha 16 (pozemky v k.ú. Radotín) 
 
 

radní Chabr 

28 Z-6918 k návrhu na uzavření Dohody o ukončení Veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace DOT/04/02/007267/2018 
s organizací Středisko prevence a léčby drogových závislostí - 
DROP IN, o.p.s. 
 

radní Johnová 

29 Z-7094 k návrhu na financování projektů v rámci Programů primární 
prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2019 

radní Johnová 

30 Z-7071 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy na základě 
Programů v oblasti Akce celopražského významu pro rok 2019 
 

radní Johnová 

31 Z-7083 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v rámci 
Programu adiktologických služeb pro rok 2019 
 

radní Johnová 

32 Z-7072 k návrhu na financování projektů v rámci Programu hl. m. Prahy 
pro oblast adiktologických služeb pro městské části pro rok 2019 
 

radní Johnová 

33/1 Z-7065 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové 
účelové individuální neinvestiční dotace z kap. 0504, § 4399 a 
úpravu rozpočtu v roce 2019 
 

radní Johnová 
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33/2 Z-7158 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu 

hlavního města Prahy v roce 2019 v sociální oblasti a úpravu 
rozpočtu v kap. 0504 v roce 2019 
 

radní Johnová 

34 Z-7182 aktualizace Pověření k poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu a udělení Pověření k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu pro tzv. Centrum duševního zdraví 
 

radní Johnová 

35 Z-7256 k výzvě premiérovi a vládě ČR v souvislosti s krizí v obecní 
sociální práci 
 
Bod dozařazen  

radní Johnová 

36 Z-7119 k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. Prahy a přidělení grantů v 
Programech celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního 
města Prahy pro rok 2019 
 

radní Šimral 

37 Z-7124 k návrhu na přidělení jednoletých grantů v oblasti podpory sportu a 
tělovýchovy na rok 2019 v programech II. B a II. C a schválení 
výpovědí Veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace - 
víceletých grantů uzavřených s příjemci dotací v programu II. C v 
roce 2018 
 

radní Šimral 

38 Z-7114 k návrhu na poskytnutí dotací v oblasti volného času dětí a 
mládeže na rok 2019 na základě Celoměstských programů podpory 
využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy 

radní Šimral 

39 Z-7137 k návrhu na přidělení partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v 
oblasti sportu v roce 2019 
 

radní Šimral 

40 Z-7152 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí účelové investiční dotace s příjemcem dotace AFK 
Slavoj Podolí Praha, z.s. 
 

radní Šimral 

41/1 Z-7068 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 
10, Moskevská 29 
 

radní Šimral 

41/2 Z-7079 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, se 
sídlem 152 00 Praha 5 - Hlubočepy, Na Zlíchově 254/19 
 

radní Šimral 

41/3 Z-7186 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední odborná škola Jarov 

radní Šimral 

41/4 Z-7116 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům 
dětí a mládeže Jižní Město v působnosti odboru SML MHMP 

radní Šimral 

42 Z-7141 k návrhu na udělení individuálních neinvestičních účelových 
dotací v oblasti cestovního ruchu z kap. 06 v roce 2019 
 

radní Třeštíková 

43 Z-7142 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC 
MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti 
kultury v roce 2019 
 

radní Třeštíková 

44 Z-7258 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP předsedové výborů 
ZHMP 
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K     I N F O R M A C I 

 

1 Z-7225 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích 
v Praze 

náměstek primátora 
Scheinherr 

 

2 Z-7181 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT a k úpravě 
rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2019 v kap. 0416 

radní Šimral U-524 
U-527 
U-529 
25.3.19 
U-578 
1.4.19 
U-638 
8.4.19 
R-32746 
15.4.19 
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