V Praze 11. dubna 2018

SVOLÁVÁM
28. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4,
na středu 18. dubna 2018 od 13:00 hod.
do zasedacího sálu č. 301
na radnici Táborská č.p. 500, Praha 4

Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
v.r. starosta MČ Praha 4

Návrh
programu 28. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 18. 4. 2018 od 13:00 hod. v sále 301

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zahájení
1.

Návrh ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 28. zasedání Zastupitelstva
MČ Praha 4 a k volbě předsedy a členů výboru.

2.

Návrh ke znovuzvolení přísedících Obvodního soudu pro Prahu 4.

3.

Prodej bytových jednotek
a)

b)

4.

k prodeji volné bytové jednotky č. 1128/11 na adrese Na Klaudiánce 1128/21, Praha 4 Podolí, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně
ideálního podílu na zastavěných pozemcích
k prodeji volné bytové jednotky č. 1358/18 na adrese Čestmírova 1358/25, Praha 4 - Nusle,
včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního
podílu na zastavěném pozemku

Majetkové dispozice
a)

k prodeji pozemku parc. č. 2125/3 se stavbou č.p. 1269 (stavba občanského vybavení), Na
Líše 13 a pozemku parc. č. 2125/8, vše katastrální území Michle, Praha 4

5.

Návrh k návrhům změn č. Z 2874/00, Z 2954/00, Z 2955/00, Z 2956/00, Z 2959/00 ze
skupiny celoměstsky významných změn V Územního plánu sídelního útvaru hl. m.
Prahy

6.

Návrh k čistopisu dokumentu Generel veřejných prostranství Prahy 4.

7.

Návrh ke schválení zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola
s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Jitřní 185 a dodatku č. 6 zřizovací
listiny příspěvkové organizace Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4,
Filosofská 3.

8.

Návrh k udělení dotací městské části Praha 4 pro podporu v oblasti: sportovních a
tělovýchovných aktivit; činnosti kulturních subjektů; bezpečnosti dětí a mládeže,
rizikového chování dětí a mládeže a na podporu organizací zabývajících se
snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky; zdravotní; integrace cizinců a
národnostních menšin; životního prostředí; sociální; rodinné politiky pro rok 2018

9.

Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4:
a) finanční výbor
b) kontrolní výbor
c) výbor pro bezpečnost

10. Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4.

