PROGRAM
22. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 25. 11. 2020
1.

Návrh k návrhu rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2021.
Předkládá: Ing. Kovářík
materiál na 12. zastupitelstvo

2.

Návrh ke schválení Finančního plánu ekonomické činnosti městské části Praha 4 na rok
2021.
Předkládá: Ing. Kovářík

3.

Návrh k rozhodnutí o bytových případech.
Předkládá: Bc. Hroza

4.

Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1195/8 v katastrálním území Krč.
Předkládá: Bc. Hroza

5.

Návrh
k
vydání
souhlasného
stanoviska
s rekonstrukcí
komunikace
Hornokrčská v pozemcích parc. č. 1599 a parc. č. 1726/1, oba v katastrálním území Krč.
Předkládá: Bc. Hroza-STAŽENO

6.

Návrh k vydání souhlasu se zavedením elektřiny na pozemek parc. Č. 2316/1 v k. ú.
Michle.
Předkládá: Bc. Hroza

7.

Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti cesty k části pozemku
parc. č. 1987/1 v katastrálním území Lhotka.
Předkládá: Bc. Hroza-STAŽENO

8.

Návrh ke společnému prodeji pozemku parc. č. 2589 a části pozemku parc. č. 2590/1
označenédle GP č. 2870-255/2017 jako pozemek parc. č. 2590/4, vše v katastrálním
území Krč.
Předkládá: Bc. Hroza
materiál na 12. zastupitelstvo

9.

Návrh na vyhlášení dotačních programů městské části Praha 4 na podporu v oblastech:
sportovních a tělovýchovných aktivit; kulturní a spolkové činnosti; bezpečnosti dětí
a mládeže, rizikového chování dětí a mládeže a na podporu organizací zabývajících
se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky; sociální a zdravotní; rodinné
politiky a integrace cizinců a národnostních menšin; životního prostředí pro rok 2021
a Zásad pro poskytování dotací městské části Praha 4 pro rok 2021 včetně souvisejících
příloh.
Předkládá: p. Hušbauer

10. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k bezúplatnému převodu pozemků parc.č.
455/92, 455/94, 455/105, 455/107, 455/108 v katastrálním území Krč.
Předkládá: Opa, MBA
11. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k bezúplatnému převodu pozemku parc.č.
1947/2 v katastrálním území Braník.
Předkládá: Opa, MBA
1

12. Návrh k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, v platném znění (Statut hlavního města Prahy), v souvislosti
s novými odpadovými zákony.
Předkládá: tajemník
13. Různé
14. Návrh k rozpočtovým opatřením za měsíc listopad 2020, kterými se mění závazné
ukazatele rozpočtu na rok 2020
Předkládá: Ing. Kovářík
15. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností ITAR s.r.o. se sídlem Vrchlického 105/50,
150 00 Praha 5, IČ: 61065765 na realizaci akce „Změna stavby KC Novodvorská (bývalé
kino Kosmos), Praha 4 – bourací práce“.
Předkládá: p. Vácha
16. Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č.SML/2020/628/OŽPAD „Oprava prostranství
Jihlavská“ ze dne 27.7.2020 se zhotovitelem Bc. P. N., DiS., s místem podnikání
xxxxxxxxx.
Předkládá: RNDr. Hrdinka Ph.D.
17. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Dosadba
třešňového sadu při ulici Na Chodovci“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Předkládá: RNDr. Hrdinka Ph.D.
18. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Oprava
stávajícího poškozeného povrchu pěší komunikace v ulici Sedlčanská“ dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Předkládá: RNDr. Hrdinka Ph.D.
Irena Michalcová
starostka MČ Praha 4
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