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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 

 

25. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 18. 3. 2021 od 8,30 hod. 

(v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 19. 3. 2021) 

 

  
  Pravidelný bod v pevném čase  12,45 – 13,45 

Návrhy, připomínky a podněty občanů hl.m. Prahy 

 

 

  Pravidelný bod v pevném čase  13,45 – 14,00 

Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP 

 

 

1 Z-9255 k návrhu novely jednacího řádu Zastupitelstva hl.m. Prahy zastupitel Čižinský 

 

2 Z-8191 k návrhu na udělení čestného občanství hlavního města Prahy 

Danušce Němcové (Daně Němcové) 

 

primátor  

hl.m. Prahy 

3 Z-8006 k udělení stříbrné medaile in memoriam Aleši Poděbradovi 

 

primátor  

hl.m. Prahy 

4 Z-9133 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z 

Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2021 

 

primátor  

hl.m. Prahy 

5 Z-9106 ke schválení projektů v rámci 55. výzvy Operačního programu 

Praha - pól růstu ČR 

 

primátor  

hl.m. Prahy 

6 Z-9118 ke schválení projektů v rámci 57. výzvy Operačního programu 

Praha - pól růstu ČR 

 

primátor  

hl.m. Prahy 

7 Z-9159 k návrhům změn/úprav ÚP a jejich vydání (fáze "návrh" + "OOP", 

vlna 02) 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

8 Z-9163 k návrhům změn/úprav ÚP a jejich vydání (fáze "návrh" + "OOP", 

vlna 03) 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

9 Z-8807 k návrhu změny/úpravy ÚP - U 1307 (fáze „návrh“ + „OOP“, vlna 

03 úprav) 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

10 Z-9174 k návrhům změn ÚP a jejich vydání - Z 3320, Z 3368 a Z 3379 

(fáze „návrh" + „OOP", vlna 19) 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

11 Z-8863 k návrhu změny ÚP – Z 3321 (fáze „návrh“, vlna 19) 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

12 Z-9143 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 2838 (fáze "návrh" + 

"OOP", samostatně pořizovaná změna) 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

13 Z-9176 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3264 (fáze „návrh“ + 

„OOP“, vlna 16) 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

14 Z-9141 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3131 (fáze "návrh" + 

"OOP", vlna 12) 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 
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15 Z-9214 k návrhu na pořízení změny ÚP - 372/2019 (fáze "podnět", 

samostatně projednávaná) 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

16 Z-9173 k návrhu na rozhodnutí o souběžném pořízení nového ÚP HMP 

(Metropolitního plánu) a AZUR HMP č. 5 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

17 Z-9081 k vyhodnocení FÁZE 1 projektu koncertního sálu hl. m. Prahy, 

schválení projektového záměru FÁZE 2 pro vznik koncertního sálu 

hl.m. Prahy 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

18 Z-9102 k návrhu na poskytnutí dotací hlavního města Prahy - Program v 

oblasti prevence kriminality pro rok 2021 

 

náměstek primátora 

Hlubuček 

19 Z-9069 k návrhu na úplatné nabytí částí pozemku parc. č. 2207 v k.ú. 

Dejvice obec Praha, do vlastnictví hlavního města Prahy 

 

náměstek primátora 

Hlubuček 

20 Z-9222 ke koordinaci akcí s významným dopravním omezením v hl. m. 

Praze v roce 2021 

náměstek primátora  

Scheinherr 

21 Z-9153 k návrhu na ponechání nevyčerpaných účelových prostředků 

poskytnutých MČ HMP z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2020 (příp. 

v předchozích letech) k využití na stejný účel v roce 2021 

 

náměstek primátora 

Vyhnánek 

22 Z-9186 k návrhu na ponechání nevyčerpaných investičních prostředků 

příspěvkových organizací hlavního města Prahy z roku 2020 a let 

minulých a jejich využití ke stejnému účelu v roce 2021 

 

náměstek primátora 

Vyhnánek 

23 Z-9126 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části 

Praha 14 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 

projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

 

náměstek primátora 

Vyhnánek 

24 Z-9192 k návrhu na změnu účelu investiční dotace poskytnuté MČ Praha - 

Březiněves z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2020 

 

náměstek primátora 

Vyhnánek 

25 Z-9205 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k Dohodě o narovnání práv z 

užívání prostor sloužících k podnikání a o splátkovém kalendáři č. 

INO/35/04/010087/2020 ze dne 30. 9. 2020 

 

náměstek primátora 

Vyhnánek 

26 Z-8914 k návrhu na majetkoprávní vypořádání pozemku parc. č. 1227/55 

k.ú. Libeň 

 

stažen dne 18. 2. 2020 

radní Chabr 

27 Z-8701 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné mezi 

společností Starochodovská a.s., společností SHELIA s.r.o. a hl.m. 

Prahou 

 

stažen dne 18. 2. 2020 

radní Chabr 

28 Z-9085 k žádosti o uznání vlastnického práva České republiky s právem 

hospodařit pro Lesy České republiky, s.p. k pozemku parc.č. 931/2 

v k.ú. Satalice, zapsanému v režimu duplicitního vlastnictví na 

listu vlastnictví č. 1035 pro k.ú. Satalice, obec Praha 

 

radní Chabr 

29 Z-9119 k žádosti o uznání vlastnického práva společnosti PREFA PRAHA 

a.s. ke spoluvlastnickému podílu 443/780 na pozemku parc.č. 

2846/18 v k.ú. Kyje, zapsanému v režimu duplicitního vlastnictví 

na LV č. 2292 pro k.ú. Kyje, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro 

hlavní město Prahu, KP Praha 

 

radní Chabr 
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30 Z-8785 k návrhu směny pozemků parc.č. 1034/5 a parc.č. 1034/6 v k.ú. 

Kunratice  ve vlastnictví fyzických osob za pozemky parc.č. 

863/10, parc.č. 863/11 a parc.č. 863/12 v k.ú. Kunratice ve 

vlastnictví hl.m. Prahy 

 

radní Chabr 

31 Z-8950 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1205/14 v k.ú. Chodov 

 

 

radní Chabr 

32 Z-8986 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1660/28 v k.ú. Troja 

 

radní Chabr 

33 Z-9091 k návrhu na úplatné nabytí id. 1/2 pozemku parc. 1607 v k.ú. Troja 

ze spoluvlastnictví fyzických osob do vlastnictví hlavního města 

Prahy 

radní Chabr 

34 Z-8869 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 517, parc.č. 518, 

parc.č. 519, parc.č. 520, parc.č. 522, parc.č. 523, parc.č. 524, 

parc.č. 525, parc.č. 526 a parc.č. 527 v k.ú. Dřevčice u Brandýsa 

nad Labem z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s 

majetkem státu má Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČO 697 97 111, 

do vlastnictví hl.m. Prahy 

 

radní Chabr 

35 Z-9001 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č.  2100/5 , parc. č. 

2099 , parc. č. 2100/4 a části pozemku parc. č. 3823/10  v k. ú. 

Libeň 

 

radní Chabr 

36 Z-9002 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2590/2  o výměře 1 

m2 k.ú. Libeň 

 

radní Chabr 

37 Z-9049 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc. č. 

1227/35 o výměře 2 m2 k.ú. Libeň 

 

radní Chabr 

38 Z-9044 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 963/31 v k. ú. Lhotka radní Chabr 

39 Z-8519 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. st. 75 a stavby č.p. 

90 stojící na pozemcích parc.č. st. 75 a parc.č. st. 175, vše k.ú. 

Ratměřice 

 

radní Chabr 

40 Z-8839 k návrhu na úplatný převod spoluvlastnického podílu id. 1/2 na  

pozemku parc.č. 1054/3 a pozemku parc.č. 1936/3 k.ú. Podolí 

 

radní Chabr 

41 Z-9045 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 4261/337 v k. ú. 

Smíchov 

 

radní Chabr 

42 Z-9093 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2235/2 v k.ú. 

Hostivař 

 

radní Chabr 

43 Z-9056 k návrhu na úplatný převod částí pozemku parc. č. 1426/4  v k.ú. 

Dubeč 

 

radní Chabr 

44 Z-9107 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 1353/1 k.ú. 

Troja o výměře 9 m2 

 

radní Chabr 

45 Z-9111 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 1308/24 k.ú. Troja o 

výměře 407 m2 

 

radní Chabr 

46 Z-9110 k návrhu úplatného převodu pozemku parc.č. 138/5 v k.ú. Břevnov 

 

radní Chabr 
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47 Z-8833 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 4446/5 o výměře 

262 m2 a parc.č. 4446/6 o výměře 112 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 

48 Z-8840 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 4400/537 o 

výměře 125 m2, parc.č. 4400/538 o výměře 171 m2 a parc.č. 

4400/539 o výměře 11 m2, v k.ú. Modřany, 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 

49 Z-9076 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 809/1, 810/1, 

811/1, 812/12 a 812/13 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 

50 Z-9095 k návrhu na bezúplatné nabytí privatizovaného majetku, ideálního 

podílu 1/2 pozemku parc. č. 1307/11 o výměře 42 m2 v k.ú. Liboc, 

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 

51 Z-9082 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Hostivař, Královice 

a Střešovice z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s 

majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774 do 

vlastnictví hlavního města Prahy dle § 7 zákona č. 503/2012 Sb., o 

Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

radní Chabr 

52 Z-9010 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parcelní číslo 2354/4 a 

parcelní číslo 2584/309 v k.ú. Břevnov 

 

radní Chabr 

53 Z-8661 k návrhu na bezúplatné nabytí chodníku, pozemku parc. č. 585/21 

v k. ú. Strašnice, obec Praha, 3 ks sloupů veřejného osvětlení a 

kabelového vedení v k. ú. Strašnice z vlastnictví společnosti 

Skanska Reality a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy 

 

radní Chabr 

54 Z-9142 k návrhu na bezúplatné nabytí 27 ks sloupů veřejného osvětlení, 

kabelového vedení a zapínacího místa v k. ú. Stodůlky z vlastnictví 

společnosti CENTRAL GROUP 63. investiční s.r.o. do vlastnictví 

hl. m. Prahy 

 

radní Chabr 

55 Z-8990 k návrhu na bezúplatné nabytí 32 ks sloupů veřejného osvětlení, 

kabelového vedení a zapínacího místa v k. ú. Čakovice a 

Třeboradice z vlastnictví Exafin otevřený podílový fond do 

vlastnictví hl. m. Prahy 

 

radní Chabr 
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56 Z-9169 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 

vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. 

Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z 

vlastnictví hl.m. Prahy městským částem  

 

Svěření: 

Praha 11 (svěření podílu objektu č.pop. 874 v k.ú. Háje a stanovení 

omezujících podmínek pro svěřené nemovitosti v k.ú. Chodov) 

Praha - Dubeč, Praha 20 (pozemky v k.ú. Dubeč, k.ú. Horní 

Počernice)  

Praha 7, Praha 10 (pozemek v k.ú. Holešovice, pozemek v k.ú. 

Strašnice) 

Praha - Suchdol (pozemky v k.ú. Suchdol) 

Praha 11 (pozemky a komunikační stavba v k.ú. Chodov) 

Praha - 20, Praha - Vinoř a Praha - Zbraslav (stanovení závazných 

podmínek pro další nakládání se svěřenými nemovitostmi  v k.ú. 

Horní Počernice, Vinoř a Zbraslav) 

 

Odejmutí: 

Praha 12 (pozemek v k.ú. Cholupice a pozemky v k.ú. Modřany) 

Praha - Dolní Počernice (pozemek v k.ú. Dolní Počernice) 

Praha 7 (pozemek v k.ú. Holešovice) 

Praha 11 (pozemky a komunikační stavba v k.ú. Chodov) 

Praha - Šeberov (stavby veřejného osvětlení v k.ú. Šeberov) 

 

radní Chabr 

57 Z-9063 k návrhu na poskytnutí dotace hlavního města Prahy na základě 

Programu Akce celopražského významu pro rok 2021 

 

radní Johnová 

58 Z-9067 k návrhu na poskytnutí dotací v Programu oblasti zdravotnictví pro 

rok 2021 

 

radní Johnová 

59 Z-9099 k návrhu na poskytnutí dotací hlavního města Prahy - Program 

adiktologických služeb pro rok 2021 

 

radní Johnová 

60 Z-9138 k návrhu na poskytnutí dotací v rámci Programů primární prevence 

ve školách a školských zařízeních pro rok 2021 

 

radní Johnová 

61 Z-9241 k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace hlavního 

města Prahy Metropolitní zdravotnický servis, příspěvková 

organizace 

 

radní Johnová 

62  k plnění úkolu ředitele odboru zdravotnictví MHMP  jednat se 

společnostmi oprávněnými k distribuci vakcín dle usn. č. 24/29 ze 

dne 18. 2. 2021 

 

radní Johnová 

63 Z-9075 k návrhu na odvolání přísedícího Městského soudu v Praze 

z funkce 

 

radní JUDr. Hana               

Kordová Marvanová 

64 Z-9026 k návrhu na poskytnutí dotací na základě Programu podpory 

využití volného času dětí a mládeže na rok 2021 

 

radní Šimral 

65 Z-9108 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2021 v kap. 04 - 

Školství, mládež a sport a poskytnutí dotací v rámci Programu 

otevírání hřišť a prevence sociálního vyloučení pro MČ HMP pro 

rok 2021 

 

radní Šimral 

66 Z-9109 k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. Prahy v kap. 04 a na 

poskytnutí neinvestiční účelové dotace v Programu celoměstské 

podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2021 

 

radní Šimral 
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67 Z-9092 k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o 

poskytnutí účelové dotace - jednoletého grantu s příjemcem dotace 

TJ Břevnov, z.s. 

 

radní Šimral 

68 Z-9140 k návrhu na udělení dotací prostřednictvím projektu 

Specializované vouchery, spolufinancovaného z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR, výzva č. 2 

 

radní Šimral 

69 Z-9104 k návrhu na udělení dotací prostřednictvím projektu 

Specializované vouchery, spolufinancovaného z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR - výzva č. 2 

 

radní Šimral 

70 Z-9179 k administrativním procesům projektu Specializované vouchery, 

výzvy č. 2 spolufinancovaného z Operačního programu Praha - pól 

růstu ČR 

 

radní Šimral 

71 Z-9040 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 

 

radní Šimral 

72 Z-9115 k návrhu na poskytnutí dotací hlavního města Prahy na základě 

Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2021 

 

radní Třeštíková 

73 Z-9047 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v rámci 

"Programu podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. 

Prahy pro rok 2021 (jednoleté a víceleté) 

 

radní Třeštíková 

74 Z-9116 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 

neinvestiční dotace Domu národnostních menšin o.p.s na provoz 

organizace v r. 2021 

 

radní Třeštíková 

75 Z-9170 k finančnímu vypořádání příspěvkové organizace Pražská 

informační služba za rok 2020 

 

radní Třeštíková 

76 Z-9137 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Galerie hlavního města Prahy 

 

radní Třeštíková 

77 Z-9147 k návrhu zřizovací listiny příspěvkové organizace Symfonický 

orchestr hlavního města Prahy FOK 

 

radní Třeštíková 

78 Z-9090 k návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.13/25 ze dne 

28.1.2016  k návrhu prodeje bytových domů, zastavěných a 

funkčně souvisejících pozemků dle Pravidel postupu při prodeji 

bytových jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně 

souvisejících pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy - 

Podnádražní, č. p. 367 

 

stažen dne 18. 2. 2020 

radní Zábranský 

79 Z-9036 ke zrušení veřejné soutěže na úplatné nabytí objektů k bydlení 

hl.m. Prahou 

 

stažen dne 18. 2. 2020 

radní Zábranský 

80 Z-9187 k návrhu na změnu názvu investiční akce při zachování účelu 

dotace poskytnuté Městské části Praha 17 z rozpočtu hl. m. Prahy 

v roce 2018 

 

radní Zábranský 

81  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-9204 o stavebních činnostech na komunikacích v hl. m. Praze s 

významným dopadem na dopravu  

náměstek primátora 

Scheinherr 

2 Z-9180 Informace o stavu implementace Operačního programu Praha - 

pól růstu ČR 

primátor  

hl.m. Prahy 

 

3 Z-9166 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o 

neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT a k úpravě 

rozpočtu běžných výdajů na rok 2021 v kap. 0416 

radní Šimral 

4 Z-9188 o aktuálním stavu pořizování nového Územního plánu hl. m. 

Prahy (Metropolitního plánu) 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

5 Z-9235 ke stavu projednání obecně závazné vyhlášky č. 14/2020 Sb. hl. 

m. Prahy, kterou se vymezují podmínky provozování hazardních 

her na území hlavního města Prahy, s Úřadem pro ochranu 

hospodářské soutěže 

 

radní JUDr. Hana               

Kordová Marvanová 

6 Z-9230 k přijatému usnesení Výboru kontrolního ZHMP ve věci prověření 

splnění úkolu ZHMP č. 19/43 ze dne 10. 9. 2020 (projednání 

loterijní vyhlášky s UOHZ) 

 

předsedkyně Výboru 

kontrolního ZHMP 

 

7 Z-9246 Informace k vyjednávání o možnostech čerpání evropských 

finančních prostředků v období 2021+ pro HMP - aktualizace 

březen 2021 

primátor  

hl.m. Prahy 

 

8 Z-9248 Zpráva o činnosti Výboru pro správu majetku, majetkové podíly a 

podporu podnikání ZHMP 

předseda Výboru pro 

správu majetku, 

majetkové podíly a 

podporu podnikání 

ZHMP 

 


