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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 

 
37. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 26. 5. 2022 od 8,30 hod. 

(v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 27. 5. 2022 od 8,30 hod) 

 
  

  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 
 

 

  * Z-10350 k záměru na sloučení vybraných příspěvkových organizací v 
působnosti SOV MHMP s účinností od 1.1.2023 
 
* Tisk bude projednán v pevném čase 14.00 
 

radní Johnová 

  * Z-10499 k záměru vydání obecně závazné vyhlášky o stanovení podmínek 
pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných akcí 
spojených s produkcí hudby ve venkovních prostorách 
 
* Tisk bude projednán v pevném čase 18.00 
 

zastupitel Prokop 

1 Z-10425 k návrhu na úplatné nabytí 35 bytových jednotek včetně 
souvisejících podílů, příslušenství a pozemků vše v k. ú. Žižkov 
z vlastnictví Správy zbytkového majetku MČ Praha 3, akciová 
společnost, IČO: 28533062, se sídlem Olšanská 2666/7, 130 00 
Praha 3 - Žižkov do vlastnictví HMP, úpravu rozpočtu vlastního 
hl. m. Prahy na rok 2022 
 

radní Zábranský 
radní Chabr 

2 Z-10393 k návrhu na udělení čestného občanství hlavního města Prahy 
paní Martě Kubišové 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

3 Z-10394 k návrhu na udělení čestného občanství hlavního města Prahy 
panu Václavu Hudečkovi 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

4 Z-10380 k návrhu na udělení stříbrné medaile hlavního města Prahy prof. 
MUDr. Jitce Abrahámové, DrSc. 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

5 Z-10414 k návrhu na udělení stříbrné medaile hlavního města Prahy in 
memoriam MUDr. Mileně Černé 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

6 Z-10404 k návrhu na odnětí čestného občanství hlavního města Prahy 
Ivanu Stěpanoviči Koněvovi, nar. 28. 12. 1897, zemř. 21. 5. 1973
 

primátor  
hl.m. Prahy 

7 Z-10257 ke stanovení počtu členů Zastupitelstva hlavního města Prahy 
pro volební období 2022 - 2026 a k návrhu, aby území hlavního 
města Prahy tvořilo ve volbách do Zastupitelstva hlavního města 
Prahy konaných v roce 2022 jeden volební obvod 
 

primátor  
hl.m. Prahy 
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8 Z-10423 k realizaci společné expozice a prezentace na veletrhu EXPO 
Real 2022 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

9 Z-10344 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.23/9 ze dne 26.1.2017 
k záměru na realizaci veřejné zakázky "Podpora programového 
vybavení stávajícího ekonomického systému HMP" 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

10 Z-10287 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 2022 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

11 Z-10298 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha – pól růstu ČR v roce 2022 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

12 Z-10371 ke schválení projektu v rámci 33. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

13  návrh na zřízení mobilních výdejen potravinové banky 
 

zastupitel Nacher 

14 Z-10509 k návrhu na pomoc pražským rodinám, domácnostem a seniorům 
v podobě "Balíčku okamžité pomoci pro Pražany" 
 

zastupitelka Gellová 
zastupitel Čižinský 
zastupitel Portlík 
zastupitel Pospíšil 
zastupitel Nacher 
zastupitelka Horáková 
zastupitelka Čapková 
zastupitel Zelenka 
zastupitel Vondra 

15 Z-9088 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3212 (fáze "návrh" + 
"OOP", vlna 17) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

16 Z-10383 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3267 (fáze „návrh“ + 
„OOP“, vlna 17) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

17 Z-10113 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3270 (fáze „návrh“ + 
„OOP“, vlna 17) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

18 Z-10262 k návrhům změn ÚP a jejich vydání Z 3491 a Z 3492 (fáze 
„návrh“ + „OOP“, vlna 26) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

19 Z-10282 k návrhům změn ÚP - Z 3370 a Z 3371 (fáze "návrh" + "OOP", 
vlna 19) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

20 Z-10288 k návrhům změn ÚP a jejich vydání - Z 3336, Z 3342 a Z 3372 
(fáze "návrh" + "OOP", vlna 19) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

21 Z-10289 k návrhům změn ÚP a jejich vydání - 1. skupina (fáze "návrh" + 
"OOP", vlna 10) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

22 Z-10290 k návrhům změn ÚP - 2. skupina (fáze "návrh" + "OOP", vlna 
10) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

23 Z-10334 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3420 (fáze "návrh" + 
"OOP", vlna 24) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

24 Z-10337 k návrhům změn ÚP - Z 3130 a Z 3173 (fáze "návrh" + "OOP", 
vlna 12) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 
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25 Z-10339 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3278 (fáze "návrh" + 
"OOP", vlna 17) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

26 Z-10341 k návrhu změny ÚP a jejího vydání Z 3040 (fáze "návrh" + 
"OOP", vlna 10) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

27 Z-10355 k návrhům změn ÚP a jejich vydání - Z 3501 a Z 3505 (fáze 
"návrh" + "OOP", vlna 26) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

28 Z-10365 k návrhům změn ÚP a jejich vydání - Z 2882 a Z 2958 (fáze 
"návrh" + "OOP", vlna CVZ V) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

29 Z-10181 k záměru nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v řízení 
se soutěžním dialogem s názvem "Revitalizace parku 
Vrchlického sady, novostavba tramvajové trati Muzeum - 
Bolzanova a rekonstrukce Nové odbavovací haly Praha hlavní 
nádraží" a ke jmenování komise 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 
náměstek primátora  
Scheinherr 

30 Z-10439 k návrhu na změnu zřizovací listiny Pražské developerské 
společnosti, příspěvkové organizace v působnosti UZR MHMP 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

31 Z-10379 k návrhu obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání 
alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

32 Z-10406 k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. Prahy na rok 2022 a 
poskytnutí účelových dotací městským částem hl.m. Prahy na 
projekty související s naplňováním cílů hl.m. Prahy v rámci 
"Strategie adaptace hl.m. Prahy na změnu klimatu" 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

33 Z-10081 k návrhu dodatku č. 1 k Darovací smlouvě č. 
DAH/39/01/000567/2021 mezi hlavním městem Prahou a 
Českou republikou - Krajským ředitelstvím policie hlavního 
města Prahy 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

34 Z-10360 k návrhu na prodloužení doby čerpání účelové investiční dotace 
na rekonstrukci služebny MP, Lodecká 2/1206, poskytnuté MČ 
Praha 1 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2021, a to do 31. 12. 2022 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

35 Z-10314 k návrhu na úplatné nabytí pozemků č. parc. 1331/6, 1331/7, 
1331/8, 1334/6, 1334/7, 1335/2, 1335/3, 1335/4, 1338/2, 1339/4, 
1339/5, 1339/6 a 1618/6 v kat. ú. Dolní Počernice a č. parc. 
878/2, 878/3 a 879/2 v kat. ú. Hostavice do vlastnictví hl. m. 
Prahy 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

36 Z-10438 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Pražské společenství obnovitelné energie 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

37 Z-10426 k návrhu na poskytnutí dotací hl.m. Prahy vlastníkům památkově 
významných objektů pro rok 2022 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

38 Z-10128 k poskytnutí účelových investičních a neinvestičních dotací 
městským částem na projektovou přípravu a realizaci dopravní 
infrastruktury 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 
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39 Z-10212 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace pro Městskou 
část Praha 21, k návrhu na poskytnutí finančních prostředků 
formou účelové investiční dotace pro Městskou část Praha - 
Dolní Měcholupy a návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. 
Prahy 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

40 Z-10434 k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy č. 110/2022 o 
poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury na rok 2022 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

41 Z-10396 k návrhu na uzavření darovací smlouvy na bezúplatný převod 
vlastnického práva k části dálnice D1 na území hlavního města 
Prahy, a to konkrétně v úseku km 0,0 - km 5,2, a to včetně všech 
pozemků a stavebních objektů příslušného úseku dálnice D1 v 
rámci vzájemného majetkoprávního vypořádání staveb 
pozemních komunikací, silničních pozemků a dalších 
nemovitostí souvisejících se stavbou dálnice D0 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

42 Z-9721 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Jinonice a v k.ú. 
Stodůlky z vlastnictví Výstaviště Praha, a.s. do vlastnictví hl.m. 
Prahy a úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2022 v 
kap. 08 – HOSPODÁŘSTVÍ 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

43 Z-10413 k návrhu na změnu charakteru části účelové neinvestiční dotace 
poskytnuté městské části Praha 8 a k úpravě rozpočtu hlavního 
města Prahy na rok 2022 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

44 Z-10449 k návrhu na poskytnutí účelových dotací městským částem hl. m. 
Prahy v roce 2022 na mimořádné výdaje v rámci poskytování 
pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské 
federace 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

45 Z-10456 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na 
rok 2022 a poskytnutí účelových investičních dotací městským 
částem hl. m. Prahy do oblasti školské infrastruktury 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 
 

46 Z-10275 k návrhu peněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti 
Technologie hlavního města Prahy, a.s. 
 

radní Chabr 

47 Z-10228 k návrhu na uznání vlastnického práva k části pozemku parc. č. 
2864/8 o výměře 205 m2 v k.ú. Michle 
 

radní Chabr 

48 Z-10283 k návrhu na uzavření dohod o uznání vlastnického práva 
 

radní Chabr 

49 Z-10326 k návrhu směny pozemků v k.ú.Hodkovičky, Hostivař a Troja 
 
 

radní Chabr 

50 Z-9482 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 739 v k.ú. Nové 
Město z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti Máj 
Národní a.s. 
 

radní Chabr 

51 Z-9828 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 221/109 v k.ú. 
Černý Most z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového 
spoluvlastnictví všech vlastníků bytů a podílových 
spoluvlastníků společných částí budovy  č.p. 884, v k.ú. Černý 
Most, kteří jsou zapsáni na LV č. 170 vedeném Katastrálním 
úřadem pro hl.m. Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha pro k.ú. 
Černý Most, obec Praha 
 

radní Chabr 
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52 Z-10277 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 2870/1, 2864/17, 
2870/11 a 4400/609 v k. ú. Modřany o úhrnné výměře 6.650 m2 
 

radní Chabr 

53 Z-10236 k návrhu na úplatný převod veřejné dešťové kanalizační stoky 
DN 300 KT v délce 43,5 m, včetně dvou revizních šachet na 
pozemcích parc. č. 1142/77 a 1142/78 v k.ú. Řepy z vlastnictví 
hlavního města Prahy do vlastnictví společnosti MS Laudova 
s.r.o. 
 

radní Chabr 

54 Z-10208 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 1686/1 a parc. č. 
1686/6 v k.ú. Hostivař, obec Praha, do vlastnictví hlavního města 
Prahy a úpravu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2022 
 

radní Chabr 

55 Z-10091 k návrhu na úplatné nabytí části pozemků k.ú. Velká Chuchle a 
k.ú. Malá Chuchle a k návrhu na zřízení služebnosti ve vztahu k 
těmto pozemkům jako alternativnímu majetkoprávnímu 
vypořádání 
 

radní Chabr 

56 Z-10167 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 2248, 2249/5, 
2251/7 a 2695/10 k.ú. Stodůlky do vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 

radní Chabr 

57 Z-10269 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 580/33 a parc.č. 
580/94 v k.ú. Petrovice, 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 

58 Z-10270 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2131/2 v k.ú. 
Kobylisy, 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 

59 Z-10077 k návrhu na bezúplatné nabytí 9 ks sloupů veřejného osvětlení, 
nového a přeloženého kabelového vedení v k. ú. Čakovice z 
vlastnictví společnosti Natland rezidenční investiční fond s 
proměnným základním kapitálem, a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr 

60 Z-10419 Svěření: 
Praha 12 (pozemek v k.ú. Kamýk a pozemky v k.ú. Modřany) 
Praha 9, Praha 10, Praha 11 
Praha 7 (nemovitosti v k.ú. Holešovice) 
Praha 7, Praha 10 
Praha 9 (pozemky v k.ú. Vysočany) 
Praha 5, Praha 15 
 
Odejmutí: 
Praha 9 (pozemek v k.ú. Libeň, pozemek v k.ú. Malešice, 
pozemky v k.ú. Háje a pozemek v k.ú. Hloubětín) 
Praha 15 (pozemek v k.ú. Hlubočepy, pozemky v k.ú. Hostivař a 
pozemky v k.ú. Horní Měcholupy)

radní Chabr 



6 
 

61 Z-10398 poskytnutí dotací hlavního města Prahy pro rok 2022 v oblasti 
sociálních služeb na základě "Programu podpory registrovaných 
sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří 
poskytují sociální služby zejména na území hl. m. Prahy nebo 
občanům hl. m. Prahy pro rok 2022 “ a úprava rozpočtu 
vlastního hl. m. Prahy v roce 2022 
 

radní Johnová 

62 Z-10420 k návrhu na poskytnutí individuální jednorázové neinvestiční 
účelové dotace společnostem Agency for Migration and 
Adaptation AMIGA, z.s., Fokus Praha z. ú., Green Doors, z. ú., a 
Terapeutická linka Sluchátko, z. ú. a schválení úpravy rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v kap. 05 
 

radní Johnová 

63 Z-10263 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v 
roce 2022 a poskytnutí finančních prostředků na posílení 
mzdových prostředků pro pracovníky škol a školských zařízení 
zřizovaných hlavním městem Prahou a městskými částmi 
hlavního města Prahy 
 

radní Šimral 

64 Z-10301 k návrhu na uzavření dodatků k Veřejnoprávním smlouvám o 
poskytnutí účelové dotace s příjemci dotace Sportovní klub 
Motorlet Praha, spolek, SC Olympia Radotín z.s., Sportovní klub 
Union Vršovice, z.s. a Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I 
 

radní Šimral 

65 Z-10405 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 a poskytnutí 
individuální neinvestiční účelové dotace v oblasti sportu 
společnosti Prague International Marathon, spol. s r.o. 
 

radní Šimral 

66 Z-10358 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové 
organizaci zřizované hlavním městem Prahou - Základní škola a 
Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce 
 

radní Šimral 

67 Z-9896 k návrhu na změnu charakteru části investiční dotace ponechané 
MČ Praha 13 k čerpání v roce 2022 
 

radní Šimral 

68 Z-10310 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Jahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právní, se sídlem 
Jahodová 2800/44, Záběhlice, Praha 10 
 

radní Šimral 

69 Z-10274 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti 
kultury v roce 2022 a k úpravě rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 
kap. 06 a 09 v roce 2022 
 

radní Třeštíková 

70 Z-10265 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Národní kulturní památka Vyšehrad 
 

radní Třeštíková 

71 Z-10491 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-10387 o prováděných činnostech v nejbližším období na komunikacích 
v hl. m. Praze s významným dopadem na dopravu  

náměstek primátora 
Scheinherr 

2 Z-10385 informace o stavu implementace Operačního programu Praha - 
pól růstu ČR 

primátor  
hl.m. Prahy 

3 Z-10347 k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního 
města Prahy 

primátor  
hl.m. Prahy 

4 Z-10391 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 
o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT a k úpravě 
rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2022 u škol a 
školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou a u 
škol a školských zařízení, zřizovaných městskými částmi 
hlavního města Prahy 

radní Šimral 

5 Z-10309 o proplácení náhrady mzdy a výdělku ušlého v souvislosti s 
výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva hl. m. Prahy 
v roce 2021 
 

primátor  
hl.m. Prahy 
 

6 Z-10411 k Informativní zprávě o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 
Zastupitelstva hl.m. Prahy 

primátor  
hl.m. Prahy 

 


