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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 

 
11. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se konalo dne 26.11. 2015 od 11,00 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 3755 k volbě přísedících Městského soudu v Praze primátorka 
hl.m. Prahy 

 
 

2 3897 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze 
vstupného 

primátorka 
hl.m. Prahy 

 
 

3/1 3843 k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy 
v kap. 0416 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

 

3/2 3738 k návrhu na úpravu rozpočtu a poskytnutí finančních prostředků z 
kap. 0504 formou investiční dotace MČ Praha 1 v roce 2015 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

 

3/3 3831 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou dotace z kap. 
0504 v roce 2015 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

 

3/4 3849 k návrhu na úpravu rozpočtu a poskytnutí finančních prostředků z 
kap. 0504 formou investiční dotace MČ Praha 5 v roce 2015 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

 

4 3914 k návrhu na poskytnutí účelových investičních a neinvestičních 
dotací z rozpočtu hl. m. Prahy z kap. 1016 městským částem hl. m. 
Prahy v roce 2015 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

5 3905 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č.10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, 
na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se 
stanoví opatření k omezení jejich propagace 

primátorka 
hl.m. Prahy 

+CD 

6/1 3736 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti náměstek 
primátorky 
Dolínek 

 

6/2 3712 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene náměstek 
primátorky 
Dolínek 

 

6/3 3751 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene náměstek 
primátorky 
Dolínek 

 

6/4 3637 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene náměstek 
primátorky 
Dolínek 
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7 3707 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 60/27 o výměře 5 m2 
v kat. území Michle z vlastnictví společnosti Byznys Centrum 
Vyskočilova, s.r.o. do vlastnictví hlavního města Prahy za účelem 
majetkoprávního vypořádání stavby Rekonstrukce ul. Michelské 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

 

8/1 3868 k návrhu změny zřizovací listiny  příspěvkové organizace hl. m. 
Prahy Domov pro seniory Chodov 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

 

8/2 3737 k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace hl. m. 
Prahy Domov pro seniory Ďáblice 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

 

9 3753 k neprominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

 
 

10 3909 k petici podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, na 
podporu výstavby Základní školy u sportovního hřiště v městské 
části Praha - Zličín 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

 

11 3848 k návrhu na změnu účelu investiční dotace poskytnuté MČ Praha 
15 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2015 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 
 

12 3902 k návrhu na změnu účelu a charakteru části investiční dotace 
poskytnuté MČ Praha - Křeslice v roce 2014 a ponechané k využití 
v roce 2015 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 
 

13/1 3821 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části 
Praha 18 z rozpočtu hlavního města Prahy z kapitoly 1016 - 
rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 
 

13/2 3817 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 

 

13/3 3854 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části 
Praha 15 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

13/4 3650 k návrhu na poskytnutí účelové dotace městské části Praha - 
Klánovice z rozpočtu hlavního města Prahy z kapitoly 1016 - 
rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

13/5 3890 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části 
Praha - Libuš na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

13/6 3915 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - 
Kolovraty na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

14 3794 k návrhu na souhlas s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení pozemkové služebnosti a s uzavřením dohody o postoupení 
smlouvy 

radní Hadrava  

15/1 3937 k návrhu na uzavření smluv o zřízení služebnosti ve prospěch 
hl.m.Prahy 

radní Hadrava  

15/2 3935 k návrhu na uzavření smluv o zřízení služebnosti umístění vodního 
díla ve prospěch hl.m.Prahy 

radní Hadrava  

15/3 3936 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene 
se společností PREdistribuce, a.s. 

radní Hadrava  

15/4 3938 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení služebnosti 
(věcného břemene) 

radní Hadrava  

15/5 3940 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kapitole 07 - 
Bezpečnost a k návrhu na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 
hl. m. Prahy na rok 2015 městským částem v souvislosti s činností 
jednotek sborů dobrovolných hasičů 
bod doplněn z důvodu technické chyby při přípravě programu, 
tisk distribuován v řádném termínu 

radní Hadrava  
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16 3822 k návrhu na odstoupení od kupní smlouvy č. 
KUP/83/02/001118/2011 ze dne 29.5.2012 uzavřené mezi HMP a 
Robertem Staňkem 

radní Hadrava  
 

17 3934 k oznámení záměru městské části Praha - Zličín na prodej věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených do správy městské 
části Praha - Zličín, pozemků v k.ú. Třebonice a Zličín, 
předloženého podle ustanovení § 18 odst. 1 písm. a) obecně 
závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 
12/2004 Sb. hl.m. Prahy, a k dalšímu postupu ve věci nakládání s 
těmito pozemky 

radní Hadrava  

18 3888 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2015 v kap.  07 - 
Bezpečnost a k návrhu na poskytnutí účelových neinvestičních 
dotací městským částem hl. m. Prahy  na výrobu a instalaci 
vodočetných latí 

radní Hadrava  

 19 3923 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 
Praha 2, Praha 4, Praha 9, Praha 12, Praha -Koloděje a Praha – 
Slivenec 
- MČ PRAHA 2 (pozemky v k.ú. Vinohrady) 
- MČ PRAHA 4 (pozemky v k.ú. Michle) 
- MČ PRAHA 9 (podíl pozemku v k.ú. Prosek) 
- MČ PRAHA 12 (objekt č. pop. 4 vč. zast. pozemku parc. č. 8 v 
k.ú. Modřany) 
- MČ PRAHA – Koloděje (pozemky s komunikační stavbou v 
k.ú. Koloděje) 
- MČ PRAHA – Slivenec (pozemky v k.ú. Slivenec) 

radní Hadrava  

20 3924 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 2, Praha 12, Praha 13, Praha 14, Praha 19, 
Praha 16, Praha 17 a Praha – Zličín 
- MČ PRAHA 2 (pozemky v k.ú. Vinohrady) 
- MČ PRAHA 12 (pozemek v k.ú. Komořany) 
- MČ PRAHA 13 (pozemky v k.ú. Stodůlky) 
- MČ PRAHA 14 (pozemky pod  komunikacemi v k.ú. Černý 
Most) 
- MČ PRAHA 16 (pozemky v k.ú. Radotín) 
- MČ PRAHA 17 (pozemky pod komunikacemi v k.ú. Řepy) 
- MČ PRAHA 19 (pozemky v k.ú. Kbely) 
- MČ PRAHA – Zličín (pozemky pod komunikacemi v k.ú. 
Zličín) 

radní Hadrava  

21/1 3692 k návrhu směny pozemků parc. č. 1465/4 o výměře 6 m2 a parc.č. 
1465/43 o výměře 92 m2 v k.ú. Šeberov ve vlastnictví Ing. 
Miroslava Řičici za pozemek parc. č. 2352/11 o výměře 196 m2 v 
k.ú. Kunratice ve vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Hadrava  
 

21/2 3781 ke směně pozemku parc.č. 648/10 v k.ú. Prosek ve vlastnictví 
hlavního města Prahy za pozemek parc.č. 1222 v k.ú. Hlubočepy 

radní Hadrava  

22/1 3721 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1702 a části 
pozemku parc. č. 37, vše v k. ú. Hlubočepy 

radní Hadrava  

22/2 3651 k návrhu na úplatný převod zastavěného pozemku parc č. 77/3 v 
k.ú, Smíchov z vlastnictví hl. m. Prahy do podílového 
spoluvlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu Štefánikova 
266 

radní Hadrava  

22/3 3603 k návrhu na úplatný převod id. 1/6 pozemku parc.č. 1992/8, k.ú. 
Košíře 

radní Hadrava  
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22/4 3699 k návrhu na úplatný převod podílu id.1 k pozemku parc.č. st. 3, 

jehož součástí je budova č. p. 34 s příslušenstvím - v k. ú. 
Strýčkovy z vlastnictví hl. m. Prahy do výlučného vlastnictví pana 
Jindřicha Bartošky 

radní Hadrava  

22/5 3569 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 117 v k. ú. 
Sedlec, obec Praha o výměře 3 m2 

radní Hadrava  

22/6 3490 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 841/3 o výměře 
176 m2, v kat. území Háje, z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
manželů Kacerovských 

radní Hadrava  

22/7 3720 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 5774 v k.ú. 
Záběhlice 

radní Hadrava  

22/8 3572 k návrhu na úplatný převod částí pozemku parc.č. 102/2 v k.ú. 
Stodůlky 

radní Hadrava  

22/9 1574 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 1558/1 o 
výměře 165 m2 v k. ú. Bubeneč z vlastnictví hl. m. Prahy do 
vlastnictví JUDr.Petra Dolejše 

radní Hadrava  
 

22/10 3693 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 394/5 v k.ú. 
Hodkovičky do vlastnictví hlavního města Prahy 
bod doplněn z důvodu technické chyby při přípravě programu, 
tisk distribuován v řádném termínu 

radní Hadrava  

23/1 3748 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 3718 k. ú. 
Smíchov z vlastnictví České republiky příslušnost hospodařit s 
majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví hlavního 
města Prahy dle §7 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 503/2012 Sb., o 
Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění zákona č. 280/2013 Sb. 

radní Hadrava  

23/2 3786 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Zadní Kopanina a 
Zbraslav z vlastnictví České republiky příslušnost hospodařit s 
majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví hlavního 
města Prahy dle §7 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů 

radní Hadrava  

23/3 3742 k návrhu na bezúplatné nabytí části pozemku parc.č. 1601/2 v k.ú. 
Troja z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu má Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČO 697 97 111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 
Praha 2 do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Hadrava  

23/4 3306 k návrhu na bezúplatné nabytí světelného signalizačního zařízení 
„SSZ 9.385 Českobrodská - Lomnická“ z vlastnictví Skanska 
Reality a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Hadrava  

23/5 3628 k návrhu na bezúplatné nabytí veřejného osvětlení v k.ú. 
Březiněves z vlastnictví CENTRAL GROUP technická 
infrastruktura s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Hadrava  
 

23/6 3578 k návrhu na bezúplatné nabytí vodních děl, štěrkového 
vsakovacího tělesa, chodníků a veřejného osvětlení v k.ú. Slivenec 
a bezúplatné nabytí pozemků parc. 1754/328, parc.č. 1754/329 v 
k.ú. Slivenec to vše z vlastnictví Abbey, s.r.o. do vlastnictví hl.m. 
Prahy 

radní Hadrava  
 

24 3857 k návrhu na přidělení dotace v rámci Programu Čistá energie Praha 
2015 

radní Plamínková  
 

25  k uzavření Dohody o předání a převzetí práv a závazků investora k 
akci Oprava přemostění Zličín – Řepy 
STAŽENO 

  

26 3782 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů roku 2015 OTV 
MHMP v kapitole 02 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ 
Praha - Radotín 

radní Plamínková  
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27/1 3635 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 9/59 ze dne 20. 9. 2007 

k návrhu na revokaci usnesení č. 38/33 ze dne 25. 5. 2006 k návrhu 
na úplatné nabytí pozemku parc. č. 518 v k.ú.Libuš, pozemku PK 
575/5 v k. ú. Újezd nad Lesy a pozemků parc. č. 888/29, 888/30, 
888/31, 888/32 dle LV 496 v k.ú.Kamýk do vlastnictví hl. m. 
Prahy 

radní Plamínková  
 

27/2 3585 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.10/72 ze dne 4.11.2011 
k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 487/5 v k.ú. 
Třeboradice do vlastnictví hl. m. Prahy 

radní Plamínková  

27/3 3597 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.28/17 ze dne 18.6.2009 
k návrhu na úplatné nabytí částí pozemku parc.č. PK (533) k.ú. 
Kolovraty o výměře 25m2 a 152m2 do vlastnictví hl.m. Prahy pro 
realizaci stavby č. 0161 TV Kolovraty, etapa 0006 - Severní 
komunikace vč. IS 

radní Plamínková  

28 3665 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 39/1 k.ú. Sobín 
do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Plamínková  

29 3620 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 461/2, parc. č. 
538/8 a parc. č. 538/41 v k. ú. Újezd nad Lesy do vlastnictví 
hlavního města Prahy 

radní Plamínková  

30/1 3550 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti opory pozemku s firmou Real-Treuhand Reality s.r.o. 

radní Plamínková  

30/2 3443 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebností 

radní Plamínková  

30/3 3667 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti se společností YIT Stavo s.r.o. pro odtok a 
bezpečnostní přepad vodního díla retenční nádrže 

radní Plamínková  
 

31 3800 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 8/57 ze dne 18.6.2015 
k návrhu na udělení grantů v oblasti volného času dětí a mládeže 
na rok 2015 

radní Wolf  

32 3826 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.7/85 ze dne 28. 5. 2015 
k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově 
významných objektů v roce 2015 

radní Wolf +CD 
 

33 3704 k návrhu na udělení grantu v oblasti Kongresového turismu na rok 
2015- II.kolo 

radní Wolf  
 

34 3783 k návrhu na uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění 
účasti na Hrách VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016 v 
Ústeckém kraji 

radní Wolf  

35 3922 k výsledku smírčího jednání se společností ČKD PRAHA DIZ a.s. 
o nárocích na dodatečné platby v důsledku vícenákladů zhotovitele 
nezahrnutých v ceně díla, dle souhrnu smluvních dohod č. 
DIL/21/04/004108/2007 ze dne 14.5.2007 na realizaci 
technologické části souboru staveb Městského okruhu v úseku 
Malovanka - Pelc Tyrolka 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

 

36 ústně informace o organizačním zabezpečení akce Praha evropské město 
sportu 2016 

radní Wolf  

37 3980 k návrhu na schválení člena Zastupitelstva hl.m.Prahy, určeného 
ke spolupráci při pořizování územně plánovací dokumentace 

člen ZHMP 
RNDr. Tomáš 
Hudeček, Ph.D. 
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K     I N F O R M A C I 

 

1 3899 k informativní zprávě o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 
Zastupitelstva hl.m. Prahy 

primátorka 
hl.m. Prahy 

 

2 3944 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích v 
Praze 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

3 3957 k informaci o aktuálním faktickém a právním stavu "Souboru 
staveb městského okruhu v úseku Myslbekova - Pelc/Tyrolka" 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

4 3942 Rozpracování principu spravedlivé distribuce nízkoprahových 
služeb na území hl. m. Prahy 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 
 

5 3932 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2015 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT a k návrhu na 
úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2015 u škol a 
školských zařízení kraje Hlavní město Praha 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

6 3912 Mimořádná opatření pro lidi bez domova v Praze v zimním období 
2015/2016 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

7 3933 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 
2015 u domů dětí a mládeže zřizovaných hlavním městem Prahou 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

8 3959 ke Zprávě o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti ve 
věci vyřizování žádosti o informace žadatele podané v roce 2013 
ohledně výše platů a odměn ředitelů mateřských škol zřizovaných 
hl. m. Prahou, ve které bylo rozhodnuto o zrušení rozhodnutí 
MHMP rozhodnutím Ministerstva vnitra jako odvolacího správního 
orgánu č. j. 14976 - 108/ODK - 2013 ze dne 3. 3. 2015 

JUDr. Janderová 
předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP 

 

9 3966 Zpráva o činnosti Výboru pro bezpečnost ZHMP za rok 2015 Mgr. Petr Štěpánek, 
CsC. předseda Výboru 
pro  bezpečnost ZHMP 
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