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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 

 
33. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 27. 1. 2022 od 8,30 hod. 

(v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 28. 1. 2022 od 8,30 hod) 

 
  

  Pravidelný bod v pevném čase 14,00 – 14,45 
Návrhy, připomínky a podněty občanů hl.m. Prahy 
 

 

  Pravidelný bod v pevném čase 14,45 – 15,30 
Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP 
 

 

   
Složení slibu člena ZHMP Bc. Filipa Brűcknera 
 
 

 

   * Z-9930 ke schválení Metodiky spoluúčasti investorů na rozvoji území hl. 
m. Prahy 
 
* Tisk bude projednán v pevném čase 15.00 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

   * Z-10019 k petici "Chceme kvalitní čtvrt’ u Nákladového nádraží Žižkov!" 
 
* Tisk bude projednán v pevném čase 16.00 
 

předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP 

   * Z-10020 k petici za zachování vizuálního stylu PID 
 
* Tisk bude projednán v pevném čase 17.00 
 

předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP 

   * Z-10066 k zákazu fiakrů na Staroměstském náměstí 
 
* Tisk bude projednán v pevném čase 18.00 
 

zastupitel Prokop 

1 Z-10013 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.1/3 ze dne 15.11.2018 
ke stanovení funkcí, pro které budou členové Zastupitelstva 
HMP uvolněni 
 

zastupitel Zajíček 

2 Z-9981 poskytnutí grantů formou dotace hlavního města Prahy pro rok 
2022 v oblasti sociálních služeb na základě "Programu podpory 
registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům 
hlavního města Prahy pro rok 2022" a úprava rozpočtu v kap. 
0582 v roce 2022 
 

radní Johnová 

3 Z-9950 k návrhu na poskytnutí grantů formou dotace hlavního města 
Prahy pro rok 2022 v oblasti sociálních služeb na základě 
"Programu podpory registrovaných sociálních služeb 
poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2022 - 
Doplňková síť" 
 

radní Johnová 
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4 Z-9976 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2022 
v kap. 0581 a 0516 
 

radní Johnová 

5 Z-9489 k návrhu na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o zřízení práva 
stavby pro stavbu č. 43258 Výjezdové stanoviště ZZS 
Argentinská 
 

radní Johnová 

6 Z-10029 k tzv. Milostivému létu v podmínkách hl. m. Prahy s aktualizací 
k 10. 1. 2022 

radní JUDr. Hana          
Kordová Marvanová 
radní Chabr 

7 Z-10005 k volbě přísedících Městského soudu v Praze 
 
 

radní JUDr. Hana          
Kordová Marvanová 

8 Z-10039 k revokaci usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 30/25 
ze dne 14. 10. 2021 k návrhu principu řešení finanční 
kompenzace městským částem hlavního města Prahy za snížené 
inkaso jejich podílu na dani z technických hazardních her z 
rozpočtu hlavního města Prahy 
 

radní JUDr. Hana          
Kordová Marvanová 

9 Z-9804 k návrhu Koncepce hl.m. Prahy pro oblast integrace cizinců 
2022-2027 
 

radní Třeštíková 

10 Z-9966 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelových 
individuálních neinvestičních dotací Integračnímu centru Praha 
o.p.s. na zajištění bazálního chodu organizace v r. 2022 a na 
realizaci projektu "Interkulturní pracovníci - služby ve veřejných 
institucích 2022" 
 

radní Třeštíková 

11 Z-9944 ke schválení projektů v rámci 33. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

12 Z-9960 k návrhům změn ÚP a jejich vydání - 1. skupina (fáze "návrh" + 
"OOP", vlna 26) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

13 Z-9965 k návrhům změn ÚP a jejich vydání Z 3267 a Z 3271 (fáze 
"návrh" + "OOP", vlna 17) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

14 Z-9977 ke schválení Strategie hlavního města Prahy pro přechod na 
cirkulární ekonomiku 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

15 Z-9782 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů odboru OCP 
MHMP v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2022 a 
poskytnutí účelové jednorázové neinvestiční dotace pro MČ 
Praha 16 a MČ Praha 20 na provozování sběrného dvora 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

16 Z-9673 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 346/133 v k. ú. 
Kolovraty, obec Praha, oddělené a nově označované 
geometrickým plánem č. 1569-24/2018 ze dne 5. 4. 2018 jako 
pozemek parc. č. 346/156 (ostatní plocha) o výměře 11 m2 v k. 
ú. Kolovraty 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

17 Z-9671 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 67/4 a pozemku 
parc. č. 68/8, který vznikl oddělením od pozemku parc. č. 68/1 v 
k. ú. Lipany, obec Praha 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

18 Z-9985 k poskytnutí účelových investičních dotací městským částem na 
projektovou přípravu a realizaci dopravní infrastruktury 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 



3 
 

19 Z-9997 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci na přípravě a 
rozvoji společného integrovaného dopravního systému hlavního 
města Prahy a Středočeského kraje 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

20 Z-9883 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 648 v k.ú. 
Břevnov o výměře 560 m2 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 do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

21 Z-10064 k podezření dělení IT zakázek malého rozsahu 
 
 

zastupitel Portlík 

22 Z-9898 k návrhu na uznání vlastnického práva k pozemku parc. č. 
1376/283 o výměře 25 m2 v k.ú. Řeporyje 
 

radní Chabr 

23 Z-10028 k návrhu na možný způsob řešení majetkoprávních vztahů 
 

radní Chabr 

24 Z-9829 k návrhu na majetkoprávní vypořádání spoluvlastnického  podílu 
id. 26/96 na pozemcích parc.č. 115/1, parc. č. 115/2, parc. č. 
115/8-24 a parc. č 115/26-28 vše v k. ú. Podolí 
 

radní Chabr 

25 Z-9917 k návrhu směny pozemků parc. č. 450/1 a parc. č. 450/9 v k.ú. 
Lysolaje, obec Praha, okres Hlavní město Praha, ve vlastnictví 
fyzické osoby za pozemek parc. č. 216/127 v k.ú. Horoměřice, 
obec Horoměřice, okres Praha–západ, ve vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr 

26 Z-9780 k úplatnému převodu pozemku parc. č. 629/3 k. ú. Veleslavín 
 

radní Chabr 

27 Z-9726 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 670/4 a 
spoluvlastnických podílů o velikosti id. 4/5 na pozemcích parc. č. 
671/7, parc. č.  parc. č. 671/6,parc. č. 670/44 a parc. č. 671/14 
k.ú. Libeň k.ú. Libeň 
 

radní Chabr 

28 Z-9849 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc. č. 
1227/13, parc. č. 1227/14, parc. č. 1227/15, parc. č. 1227/33 a 
parc. č. 1227/34, vše k.ú. Libeň 
 

radní Chabr 

29 Z-9830 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 221/108 v k.ú. 
Černý Most z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového 
spoluvlastnictví všech vlastníků bytů a podílových 
spoluvlastníků společných částí budovy  č.p. 885, v k.ú. Černý 
Most, kteří jsou zapsáni na LV č. 1992 vedeném Katastrálním 
úřadem pro hl.m. Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha pro k.ú. 
Černý Most, obec Praha 
 

radní Chabr 

30 Z-9881 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 232/52, 232/53, 
232/54 232/55, 232/56, 232/57, 232/58, 232/59 232/60, vše v 
k.ú. Černý Most z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového 
spoluvlastnictví všech vlastníků bytů a podílových 
spoluvlastníků společných částí budov č.p. 921,  922, 923, 924, 
925, 926, 927, 928 a 929 vše v k.ú. Černý Most, kteří jsou 
zapsáni na LV č. 169 vedeném Katastrálním úřadem pro hl.m. 
Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha pro k.ú. Černý Most, 
obec Praha 
 

radní Chabr 
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31 Z-9185 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 2893/105 o 
výměře 9 m2, části pozemku parc. č. 2893/107 o výměře 9 m2 a 
části pozemku parc. č. 2893/113 díl "d" a části pozemku parc. č. 
2893/105 díl "c" o celkové výměře 9 m2 v k. ú. Krč 
 

radní Chabr 

32 Z-9371 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 2848/877 o 
výměře 124 m2, k.ú. Záběhlice 
 

radní Chabr 

33 Z-9401 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 1243/6 dle GP 
č. 2736-52/2020 ze dne 25.3.2020 oddělená a nově označená 
jako pozemek parc. č. 1243/38 o výměře 126 m2 v k. ú. 
Hlubočepy 
 

radní Chabr 

34 Z-9596 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 894/5 v k.ú. 
Bohnice se zřízením služebnosti inženýrské sítě 
 

radní Chabr 

35 Z-9882 k návrhu na uzavření dohody o narovnání ke kupní smlouvě se 
zřízením služebnosti stezky a cesty na úplatný převod pozemků 
parc. č. 2983/1, 2983/3, 2983/4, 2983/5, 2983/6, 2983/7, 2983/9, 
2983/13, 2983/14, 2983/15, 2983/16, 2983/17, 2983/18, 2983/21, 
2983/24, 2983/28, 2983/29, 2983/32, 2983/33, 2983/34, 2983/35, 
2983/36, 2983/37, 2983/38, 2983/41, 2983/42, 2983/45, 2983/48, 
2983/49, 2983/53, 2983/54, 2983/55 o celkové výměře16.357 
m2, vše k.ú. Libeň 
 

radní Chabr 

36 Z-9539 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 
1358/33 o výměře 359 m2 v k.ú. Chodov, obec Praha 
 

radní Chabr 

37 Z-9762 k návrhu na bezúplatný převod nemovitosti v k.ú. Pavlíkov, obec 
Pavlíkov 
 

radní Chabr 

38 Z-9774 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnických podílů na pozemku 
parc. č. 2316/5, pozemku parc.č. 2316/6 a pozemku parc.č. 
2316/10, všechny v k. ú. Vršovice, obec Praha, do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Chabr 

39 Z-9939 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 573/9 v k.ú. 
Újezd nad Lesy 
 

radní Chabr 

40 Z-9907 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 3245 o výměře 
149 m2 a parc.č. 3246 o výměře 298 m2 v k.ú. Chodov, obec 
Praha, s omezujícími podmínkami na dobu 10 let, 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 

41 Z-9912 k návrhu na bezúplatné nabytí 6 ks stožárů veřejného osvětlení, 
kabelového vedení a zapínacího bodu v k.ú. Radlice, obec Praha 
z vlastnictví Radlice Rozvojová, a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr 
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42 Z-9963 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 4, Praha 6, Praha 9, Praha 11 a Praha 17 (pozemek v k.ú. 
Krč, pozemek v k.ú. Dejvice, pozemky v k.ú. Střížkov a 
Vysočany, pozemky v k.ú. Chodov, stavby sadových úprav a 
parkovacích míst v k.ú. Řepy, stanovení závazné podmínky 
městské části Praha 6 k nemovitostem v k.ú. Hradčany) 
Praha 7, Praha 11, Praha 14, Praha - Slivenec a Praha 22 
(stanovení závazných podmínek pro další nakládání se 
svěřenými nemovitostmi na území městských částí) 
Praha 14 (pozemky v k.ú. Černý Most, k.ú. Hloubětín, k.ú 
Hostavice) 
Praha 13 a Praha - Běchovice (stanovení závazných podmínek 
pro další nakládání se svěřenými nemovitostmi na území 
městských částí) 
Praha 15 (pozemky v k.ú. Hostivař a pozemek v k.ú. Horní 
Měcholupy) 
Praha 4, Praha 6 a Praha 10 (stanovení omezujících podmínek 
pro svěřené pozemky v k.ú. Nusle, svěření pozemků v k.ú. 
Dejvice včetně sadových a terénních úprav, pozemku v k.ú. 
Střešovice a pozemků v k.ú. Vršovice) 
Praha - Kunratice (pozemek v k.ú. Kunratice) 
 
Odejmutí: 
 
Praha - Újezd (vodohospodářský majetek v k.ú. Újezd u 
Průhonic) 
 

radní Chabr 

43 Z-9964 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 věcí z 
vlastnictví hl.m. Prahy do správy a odejmutí svěřených věcí ze 
správy MČ Praha 1 a k návrhu na změnu ZL p.o. Galerie hl.m. 
Prahy 
 

radní Chabr 

44 Z-9999 k záměru MČ Praha 5 získat do svěřené správy nemovitosti 
školských zařízení v ul. V Cibulkách, Na Sklonku, k.ú. Košíře,   
vymezených ve Zřizovací listině p.o. hl.m. Prahy Základní škola, 
Praha 5, Pod Radnicí, za současného odejmutí  nemovitostí 
školských zařízení v  ul. Nepomucká, k.ú. Košíře, za účelem 
jejich předání do správy p.o. hl.m. Prahy Základní škola, Praha 5, 
Pod Radnicí 
 

radní Chabr 

45 Z-10044 Informace o stavu projektu pořízení nového městského mobiliáře 
 

radní Chabr 

46 Z-9924 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2022 v kap. 04 a 
na poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace 
zapsanému ústavu Elixír do škol, z. ú. na realizaci 
mezinárodního Festivalu Science on Stage v Praze pro učitele 
 

radní Šimral 

47 Z-10027 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 a poskytnutí 
individuální neinvestiční účelové dotace v oblasti školství 
společnosti LETŇANY LAGOON, s.r.o. 
 

radní Šimral 
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48 Z-9940 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, 
Družstevní ochoz 3 
 

radní Šimral 

49 Z-10017 k revokaci usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 30/2 
ze dne 14. 10. 2021 k záměru přípravy návrhu změny zákona o 
volbách do Parlamentu ČR 
 

radní JUDr. Hana          
Kordová Marvanová 

50 Z-10057 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP předsedové výborů 
ZHMP 

 

 

 

K     I N F O R M A C I 

 

1 Z-9998 o prováděných činnostech v nejbližším období na komunikacích 
v hl. m. Praze s významným dopadem na dopravu  

náměstek primátora 
Scheinherr 

2 Z-9967 informace o stavu implementace Operačního programu Praha - 
pól růstu ČR 

primátor  
hl.m. Prahy 

3 Z-9879 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. - 3. 
čtvrtletí 2021 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

4 Z-9986 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 
o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT a k úpravě 
rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2021 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-9972 Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu ZHMP za rok 2021 předseda Výboru pro 
dopravu ZHMP 

6 Z-9987 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP za 
rok 2021 

předsedkyně Výboru 
pro výchovu a 
vzdělávání ZHMP 

7 Z-9995 Informace o činnosti Výboru pro bezpečnost ZHMP za rok 2021 předseda Výboru pro 
bezpečnost ZHMP 

8 Z-10002 Informace o činnosti výboru pro legislativu, veřejnou správu a 
transparentnost ZHMP v roce 2021 

předseda Výboru pro 
legislativu, veřejnou 
správu a 
transparentnost ZHMP 

9 Z-10004 Zpráva o činnosti Výboru pro IT a Smart City ZHMP za období 
15. 11. 2020 - 14. 11. 2021 
 

předseda Výboru pro 
IT a Smart City ZHMP

10 Z-10021 k projednání stížností na členy zastupitelstva hlavního města 
Prahy Kontrolním výborem ZHMP 
 

předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP 

11 Z-10031 Zpráva o činnosti Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy 
za rok 2021 
 

předseda Výboru 
finančního ZHMP 
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12 Z-10041 Informace o činnosti Výboru pro bydlení ZHMP předseda Výboru pro 
bydlení ZHMP 

13 Z-10040 Zpráva o činnosti Výboru pro národnostní menšiny ZHMP za 
rok 2021 

předseda Výboru pro 
národnostní menšiny 
ZHMP 

 


