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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 

 
16. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se konalo dne 28.4. 2016 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 
 

  

1/1/1 4370 k návrhu na volbu náměstka primátorky hlavního města Prahy a 
členů Rady hlavního města Prahy 

primátorka  
hl.m. Prahy 

 

1/1/2 4371 k výborům Zastupitelstva hlavního města Prahy, k volbě předsedů 
a místopředsedů výborů Zastupitelstva hlavního města Prahy, ke 
stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva 
hlavního města Prahy a ke stanovení výborů Zastupitelstva 
hlavního města Prahy, jejichž předsedové budou dlouhodobě 
uvolněnými členy Zastupitelstva hlavního města Prahy 

primátorka  
hl.m. Prahy 

 

1/1/3 4372 k návrhu na schválení člena Zastupitelstva hl.m.Prahy, určeného 
ke spolupráci při pořizování územně plánovací dokumentace 

primátorka  
hl.m. Prahy 

 

1/1/4 4377 k určení zástupců a náhradníků za zástupce hl. m. Prahy na 
valných hromadách akciových společností v majetkovém portfoliu 
hl. m. Prahy 

primátorka  
hl.m. Prahy 

 

1/1 4053 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi Školami 2475 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

1/2 4108 k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov 
se zvláštním režimem Krásná Lípa 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

1/3 4161 k návrhu na změny zřizovacích listin příspěvkových organizací hl. 
m. Prahy Domov pro seniory Bohnice a Domov pro seniory 
Ďáblice 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

1/4 4106 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola, Praha 10, Vachkova 941 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

1/5 4048 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední škola automobilní a informatiky 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

2 4165 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1142/42 v k.ú. Krč do 
vlastnictví hlavního města Prahy (pro výstavbu trasy metra I. D) 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

3 3631 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na úplatný 
převod stavby účelové komunikace (dočasné stavby), která 
obsahuje napojení účelové komunikace 153/4 - napojení Lochkov - 
Radotín - Pražský okruh 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

4/1 4311 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 
2016 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem 
Prahou 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

4/2 4320 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem ukončení financování 
projektů z Operačního programu Praha - Adaptabilita v roce 2016 

náměstek primátorky 
Dolínek 
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4/3 433 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost v roce 2016 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

5 4132 k odůvodnění veřejné zakázky odboru OSI MHMP na stavební 
práce - stavba č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba a k návrhu schválení 
originárního nabytí vlastnického práva k nemovitostem do majetku 
hl.m. Prahy na základě této veřejné zakázky 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

6/1 4196 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části 
Praha - Ďáblice z rozpočtu hlavního města Prahy na vrub kapitoly 
1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

6/2 4230 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. 
Prahy z neúčelové rezervy - kap. 1016 MČ Praha - Zličín 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

7 4225 k návrhu na ponechání nevyčerpaných finančních prostředků 
příspěvkových organizací hlavního města Prahy z roku 2015 a let 
minulých a jejich využití ke stejnému účelu v roce 2016 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

8 4258 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - 
Libuš z rozpočtu hlavního města Prahy 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

 9/1 4246 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v oblasti 
zdravotnictví pro rok 2016 

radní Lacko  

9/2 4363 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou dotace 
organizaci AISIS, o. s. 

radní Lacko  

10/1 4156 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
neinvestiční dotace Olivově dětské léčebně, o.p.s. z kap. 0544 
v roce 2016 

radní Lacko  

10/2 4236 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou neinvestiční 
dotace z kap. 0544 v roce 2016 

radní Lacko  

11 3801 k úplatnému převodu pozemků z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví majitelů staveb postavených v rámci legislativy 
družstevní bytové výstavby platné do roku 1991 

radní Lacko  

12 4205 k návrhu Smlouvy mezi Hlavním městem Prahou a Ministerstvem 
financí ČR - Generálním ředitelstvím cel o výmazu věcného 
břemene č. DOH/66/03/001316/2016 

radní Hadrava  

13/1 4021 k návrhu na uzavření smluv o zřízení služebnosti (věcného 
břemene) 

radní Hadrava  

13/2 4022 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení služebnosti 
(věcného břemene) 

radní Hadrava  

14 4175 k návrhu na zřízení práva stavby k části pozemku parc.č. 84/6 k.ú. 
Hrdlořezy 

radní Hadrava  

15/1 3941 k návrhu na majetkoprávní vypořádání pozemku parc. č. 2473 k.ú. 
Braník 

radní Hadrava  

15/2 3954 k návrhu na majetkoprávní vypořádání pozemku parc. č. 2612/226 
k.ú. Braník 
NESCHVÁLEN 

radní Hadrava  

15/3 3956 k návrhu na majetkoprávní vypořádání pozemku parc. č. 2050 k.ú. 
Braník 

radní Hadrava  

16 4268 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 věci z vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Hadrava  

17 4307 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 věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 
- Nedvězí (tenisové kurty v k.ú. Nedvězí u Říčan) 

radní Hadrava  
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18 4314 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 13, Praha 20, Praha 16 a Praha - Velká Chuchle a odejmutí 
správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy 
městským částem Praha 12, Praha 15 a Praha 16 
MČ Praha 13 (pozemky v k.ú. Stodůlky) 
MČ Praha 20 (pozemek v k.ú. Horní Počernice) 
MČ Praha 16 (stavby v k.ú. Radotín) 
MČ Praha Velká Chuchle (stavby v k.ú. Velká Chuchle) 
MČ Praha 12 (stavby veřejného osvětlení v k.ú. Modřany) 
MČ Praha 15 (stavby veřejného osvětlení v k.ú. Horní Měcholupy a 
Hostivař) 
MČ Praha 16 (stavby veřejného osvětlení v k.ú. Radotín) 

radní Hadrava  

19/1 2520A k návrhu směny pozemku parc.č. 2010/150 o výměře 2842 m2 a 
pozemku parc.č. 2123/1 o výměře 1898 m2 v k. ú. Stodůlky, ve 
vlastnictví Trigema Development s.r.o. za pozemek parc. č. 
2166/46 o výměře 4195 m2 a pozemek parc.č. 2166/56 o výměře 
688 m2 v k. ú. Stodůlky, ve vlastnictví hl. m. Prahy 

radní Hadrava  

19/2 4242 k návrhu na směnu části pozemku parc.č. 568 v k.ú. Libeň ve 
vlastnictví společnosti DOWNDALE s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 
Praha 2, IČO 281 95 060 za pozemek parc.č. 569 v k.ú. Libeň ve 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Hadrava  

20/1 4104 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 442/31 a parc. č. 
442/33 v k.ú. Radlice do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Hadrava  

20/2 4096 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 4244/22 k.ú. Horní 
Počernice a na zřízení služebnosti k části pozemku parc.č. 4244/7 
k.ú. Horní Počernice 

radní Hadrava  

20/3 4135 k návrhu na úplatné nabytí pozemku p. č. 527/2 , k. ú. Chleby u 
Týnce nad Sázavou, obec Chleby, do vlastnictví hlavního města 
Prahy 

radní Hadrava  

20/4 4159 k návrhu na úplatné nabytí nově vybudovaného rozšíření chodníku 
při ulici Strašnická na pozemku par.č. 1762/1 v k.ú. Hostivař a 
pozemku par.č. 5765/2 v k.ú. Záběhlice  za smluvní cenu 1.000,- 
Kč, a bezúplatný převod rekonstrukce části vozovky ulice 
Strašnická a chodníku při ulici Strašnická na pozemku par. č. 
1762/1 v k.ú. Hostivař a pozemku par.č. 5765/2 v k.ú. Záběhlice z 
vlastnictví CENTRAL GROUP Švehlova s.r.o. do vlastnictví hl. 
m. Prahy 

radní Hadrava  

20/5 3953 k návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 9/58 ze dne 
10.9.2015 k návrhu na úplatné nabytí splaškové kanalizace a 
vodovodního řádu v k.ú. Šeberov z vlastnictví společnosti 
DANVIT REALITY, s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Na Brně 
1972, PSČ 500 06, IČO: 27486648, do vlastnictví hlavního města 
Prahy za ujednanou cenu splaškové kanalizace ve výši 15.000,- Kč 
a vodovodního řádu za ujednanou cenu 5.000,- Kč 

radní Hadrava  

20/6 4168 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 580/15 a parc. č. 
580/56 v k.ú. Petrovice do vlastnictví hl. m. Prahy 

radní Hadrava  

20/7 4162 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 3189/12 a 3190/3 k.ú. 
Lipence 

radní Hadrava  

20/8 4179 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 3596/2 v k. ú. Libeň 
do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Hadrava  

20/9 4204 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 2160/258 v k.ú. 
Stodůlky do vlastnictví hl. m. Prahy 

radní Hadrava  
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20/10 4203 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 2671/7 a parc. č. 
2671/8 v k.ú. Břevnov do vlastnictví hl. m. Prahy 

radní Hadrava  

21/1 4185 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 2665/467  v k.ú. 
Kyje  a pozemku parc.č. 1542/6 v k.ú. Vinoř 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 Hadrava  

21/2 4201 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 1331, ost. plocha, 
ost. komunikace o výměře 508 m2  v k.ú. Vinoř z vlastnictví 
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Krajské 
ředitelství policie Středočeského kraje, do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Hadrava  

21/3 4190 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 601/79 v k.ú. 
Horní Měcholupy a komunikace na pozemku parc.č. 601/79 v k.ú. 
Horní Měcholupy z vlastnictví EKOSPOL a.s. do vlastnictví hl.m. 
Prahy 

radní Hadrava  

21/4 4140 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 2279/8  ost. 
plocha,ost. komunikace o výměře  215 m2 v k.ú. Holešovice, 
parc.č. 2661/12  ost. plocha,ost. komunikace o výměře 213 m2 v 
k.ú. Hostivař a parc.č. 527/11 ost. plocha,ost. komunikace o 
výměře  104 m2 v k.ú. Hrdlořezy z vlastnictví ČR -  právo 
hospodaření s majetkem státu České energetické závody, státní 
podnik v likvidaci, do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Hadrava  

21/5 4184 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků  parc.č. 560/70  ost. 
plocha,ost. komunikace o výměře 350 m2, parc.č. 575/1  ost. 
plocha,zeleň o výměře   314 m2  v k.ú. Střešovice z vlastnictví ČR 
-  právo hospodaření s majetkem státu Československé 
automobilové opravny Praha , státní podnik v likvidaci, do 
vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Hadrava  

21/6 4095 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 954/42, parc.č. 
954/43 v k.ú. Hlubočepy, komunikace a kanalizační stoky pro 
veřejnou potřebu z vlastnictví Bouwfonds ČR bytová výstavba 
s.r.o. v likvidaci do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Hadrava  

21/7 4188 k návrhu na bezúplatné nabytí parkoviště a veřejného osvětlení v 
k.ú. Kamýk z vlastnictví HAMAM, s.r.o. do vlastnictví hl.m.Prahy 

radní Hadrava  

21/8 3815 k návrhu na bezúplatné nabytí veřejného osvětlení, vodovodního 
řadu a splaškové kanalizace v k.ú. Třeboradice z vlastnictví 
KUGEL-KRKONOŠE s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Hadrava  

21/9 4149 k návrhu na bezúplatné nabytí částí pozemku parc.č. 2144/19  v 
k.ú. Strašnice 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 Hadrava  

21/10 4120 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Lipence, 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  

21/11 4182 k návrhu na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti 
ideální 1/2 na pozemku parc.č. 2364/288 ost. plocha,ost. 
komunikace o výměře   6 m2  k.ú. Kobylisy z vlastnictví ČR -  
právo hospodaření s majetkem státu Bytový podnik v Praze 8, 
státní podnik v likvidaci, do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Hadrava  
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21/12 4187 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 3555  a parc.č. 
3795/2 v k.ú. Libeň 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 Hadrava  

21/13 4221 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Hloubětín, 
Lahovice, Petrovice, Šeberov a Vysočany 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  

21/14 4227 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 3115/2  v k.ú. 
Braník, parc.č. 5765/9 v k.ú. Záběhlice a  parc.č. 1209/5  v k.ú. 
Nebušice ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 697 97 
111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,  do vlastnictví 
hlavního města Prahy 

radní Hadrava  

22/1 4005 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 2910/361 v k.ú. Nusle radní Hadrava  
22/2 4004 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 1700 v k. ú. 

Kamýk 
radní Hadrava  

22/3 4058 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 26/1 v k.ú. 
Stodůlky 

radní Hadrava  

22/4 4025 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 2910/308 v k.ú. Nusle radní Hadrava  
22/5 3863 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 3026/2, 3026/3 a 

3026/4, vše v k. ú. Braník 
radní Hadrava  

22/6 4059 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 178/5 v k.ú. Krč radní Hadrava  
22/7 4026 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 2643/1 o výměře 4 

m2 a parc. č. 2643/3 o výměře 3 m2 k.ú. Kobylisy 
radní Hadrava  

23/1 1942A k návrhu zadání celoměstsky významné změny IV ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 2794/00 (Praha 9 -Multifunkční centrum) 

radní Plamínková  

23/2 3449 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 4 

radní Plamínková +CD 

23/3 3450 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 5 

radní Plamínková +CD 

23/4 3452 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 7 

radní Plamínková +CD 

23/5 3453 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 8 

radní Plamínková +CD 

23/6 3462 k pořízení návrhu zadání úpravy ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 20 

radní Plamínková +CD 

23/7 3463 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 21 

radní Plamínková +CD 

23/8 3509 k pořízení návrhu zadání úpravy ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu  Prahy 9 

radní Plamínková +CD 

23/9 3513 k pořízení návrhu zadání úpravy ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu  Prahy 6 

radní Plamínková +CD 

23/10 4319 k pořízení návrhu zadaní úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy - 1.část radní Plamínková +CD 
23/11 4297 k návrhu na přidělení grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu 

životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2016 
radní Plamínková  

24/1 4056 k návrhu na uzavření smlouvy o nabytí a zřízení služebnosti radní Plamínková  
24/2 4018 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s Povodí 

Vltavy, státní podnik 
radní Plamínková  

24/3 4154 k návrhu na uzavření smlouvy o nabytí a zřízení služebnosti se 
společností Tereos TTD, a.s. 

radní Plamínková  
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24/4 4197 k návrhu na uzavření smlouvy o nabytí a zřízení služebnosti s Obcí 
Přezletice 

radní Plamínková  

25 3949 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.6/35 ze dne 14.4.2015 k 
návrhu na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě o převodu 
vlastnictví k nemovité věci s Českou zemědělskou univerzitou v 
Praze 

radní Plamínková  

26 4145 k návrhu na uzavření smlouvy o nabytí a zřízení služebnosti mezi 
hlavním městem Praha a společností Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. 

radní Plamínková  

27 3994 k poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MČ Praha 12, MČ 
Praha 16 a MČ Praha 20 na provozování sběrného dvora 

radní Plamínková  

28 4249 k návrhu na navýšení neinvestiční dotace z poplatku za uložení 
odpadu na skládku Ďáblice městským částem Praha - Ďáblice a 
Praha - Březiněves 

radní Plamínková  

29 4024 k návrhu na snížení kapitálových výdajů OTV MHMP roku 2016 v 
kapitole 02 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - 
Nebušice 

radní Plamínková  

30/1 4027 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 363/4 v k. ú. 
Újezd u Průhonic do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Plamínková  

30/2 3870 k návrhu na úplatné nabytí částí pozemků parc. č. 222/32 a parc. č. 
1792/6 k.ú. Slivenec do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Plamínková  

30/3 4054 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 366 v k. ú. 
Újezdu Průhonic do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Plamínková  

30/4 3749 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 2407/1 a parc. č. 2416 
k.ú. Zbraslav do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Plamínková  

30/5 4029 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 355/1 v k. ú. 
Újezd u Průhonic do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Plamínková  

30/6 4037 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 36/39 ze dne 30. 3. 
2006 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1768/2 v k.ú. 
Radotín do vlastnictví hl. m. Prahy pro realizaci stavby č. 3082 TV 
Radotín, etapa 0005 - Radotín západ 

radní Plamínková  

30/7 3812 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 27/24 ze dne 28. 5. 
2009 k revokaci usnesení  ZHMP č. 37/33 ze dne 27. 4. 06 - k 
návrhu na úplatné nabytí části  pozemku č. 1599/1 (vedených ve 
zjednodušené evidenci jako PK 407,PK 408,PK 409,PK 
241/24,PK 241/41,PK 241/49,PK 403,PK 241/65,PK 241/78 a PK 
405) a pozemků parc. č. 1599/3, 1582/5 a 1600 v kat. území Dolní 
Počernice do vlastnictví hl. m. Prahy pro realizaci stavby č. 0134" 
TV Dolní Počernice", etapa 0005-VINICE" 

radní Plamínková  

31 4035 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.30/29 ze dne 20.6.2013 
k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2342/67 a částí 
pozemků parc. č.200/1, 200/2, 2340/1, 2341/4, 2341/5, 2341/8, 
2342/17, 2342/28 a 2342/51 v k.ú. Lipence do vlastnictví hl.m. 
Prahy pro majetkoprávní vypořádání stavby č. 0113 TV Lipence, 
etapa 0006 Komunikace III. 

radní Plamínková  

32 4067 k návrhu na úplatný převod plynárenského zařízení z vlastnictví 
hlavního města Prahy do vlastnictví Pražská plynárenská 
Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 

radní Plamínková  

33 4105 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.41/53 ze dne 11.9.2014 
k záměru odboru technické vybavenosti MHMP na realizaci 
veřejné zakázky stavba č. 0196 TV Klánovice, etapa 0003 
Komunikace III, část 1 

radní Plamínková  
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34 3247 k záměru odboru technické vybavenosti MHMP na realizaci 
veřejné zakázky - st. č. 0114 TV Stodůlky, etapa 0003 - 
Vstavačová, Pod Zličínem, Ostřicová 

radní Plamínková   

35 3316 k odůvodnění veřejné zakázky stavba č. 0138 „TV Kunratice, 
etapa 0009 K Zeleným domkům“ 

radní Plamínková  

36 4239 k návrhu na udělení grantů vlastníkům památkově významných 
objektů v roce 2016 

radní Wolf +CD 

37 4174 k odůvodnění veřejné zakázky stavba č.41176 “Rekonstrukce 
Šlechtovy restaurace“ 

radní Wolf  

38 4276 k návrhu na prodloužení termínu čerpání a vyúčtování  dotace-
grantu u projektu žadatele FK Admira Praha a odmítnutí přidělené 
dotace-grantu Tradeco - Praha s.r.o. schválených v rámci 
grantového řízení Celoměstských programů podpory sportu a 
tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2015 

radní Wolf  

39/1 4327 BOD VYPUŠTĚN radní Wolf  
39/2 4240 k návrhu na přijetí partnerství v oblasti kultury v roce 2016 radní Wolf  
39/3 4317 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06 - OPP MHMP a udělení 

účelových neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy městským 
částem hl. m. Prahy na akce spojené s oslavami 700. výročí 
narození Karla IV. v roce 2016 

radní Wolf  

39/4 4339 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. 
Prahy v roce 2016 MČ Praha - Běchovice na akci č. 80038 PD a 
rekonstrukce objektu Kulturní památka Stará pošta 

radní Wolf  

39/5 4263 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. 
Prahy v roce 2016 MČ Praha - Běchovice na akci č. 80038 PD a 
rekonstrukce objektu Kulturní památka Stará pošta 

radní Wolf  

40 4293 Informační tisk o petici „za zrušení navrhovaného propojení 
Pražského okruhu přes komunikace Černokostelecká a Říčanská u 
obce Pacov a za změnu trasy přeložky II/101 v souvislosti 
s předpokládaným navýšením dopravní zátěže pro celé Říčany“ 

JUDr. Jaroslava 
Janderová 
předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP 

 

41 4375 k zapojení Magistrátu hl. m. Prahy do Kampaně proti rasismu a 
násilí z nenávisti  Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády 
České republiky 
bod zařazen jako pevný bod na jednání Zastupitelstva hl.m. 
Prahy dne 29. 4. 2016 jako první bod jednání, za předpokladu 
že bude jednání Zastupitelstvo v tento den pokračovat 

člen ZHMP 
PhDr. Matěj 
Stropnický 

 

42 4374 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP primátorka  
hl.m. Prahy 

 

 
 
K     I N F O R M A C I 

 

1 4338 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích v 
Praze 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

2 4333 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2016 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

3 4334 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2016 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

 

4 4347 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 
2016 u škol, zřizovaných hlavním městem Prahou 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

5 4364 Informace o dosavadním průběhu zkušebního provozu Souboru 
staveb Městského okruhu v úseku Malovanka - Pelc/Tyrolka 

náměstek primátorky 
Dolínek 
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