PROGRAM
9. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 6. 5. 2020
1.

Návrh k záměru poskytnout slevu nájemného nájemcům nebytových prostor
a nebytových objektů postižených krizovými opatřeními vlády České republiky.
Předkládá: Bc. Hroza
materiál na zastupitelstvo

2.

Návrh k prodeji části pozemku parc. č. 2910/150 označené dle GP č. 2327-121/2019 jako
pozemek parc. č. 2910/365 v katastrálním území Nusle.
Předkládá: Bc. Hroza
materiál na zastupitelstvo

3.

Návrh ke svěření částí pozemku parc. č. 140/99, označené dle GP č. 1374-51/2017 jako
díl X + F1 a U, v k. ú. Lhotka do správy městské části Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
materiál na zastupitelstvo

4.

Návrh k prodeji pozemku parc. č. 1797/7 se stavbou bez č.p./ č.e. – garáže v ulici
Zelinářská, katastrální území Braník.
Předkládá: Bc. Hroza-STAŽENO

5.

Návrh k prodeji pozemku parc. č. 1797/8 se stavbou bez č.p./ č.e. – garáže v ulici
Zelinářská, katastrální území Braník.
Předkládá: Bc. Hroza
materiál na zastupitelstvo

6.

Návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 15. 5. 2020.
Předkládá: starostka

7.

Návrh k rozpočtovým opatřením za měsíc
ukazatele rozpočtu na rok 2020.
Předkládá: Ing. Kovářík

8.

Návrh k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů
v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.
Předkládá: Bc. Hroza

9.

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

duben 2020, kterými se mění závazné

10. Návrh k žádosti pana M. C. o uzavření splátkové dohody na dlužné služby.
Předkládá: Bc. Hroza
11. Návrh k udělení souhlasu s umístěním sídla organizace Divadlo Na Fidlovačce, z.ú.
na adresu Křesomyslova 625/4, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
12. Návrh k uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemků parc. č. 1899, 1900, 1902,
1903, 1905, 1907/1, 1909, 1911/3, 1912, 1913, 1914, 1917, 1918/1, 1918/2, 1919/1,
1919/4 a 1919/5, vše v katastrálním území Braník, se společností KRAKONOŠOVO
s.r.o.
Předkládá: Bc. Hroza
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13. Návrh k vydání souhlasného stanoviska s akcí „Filosofská, č. akce 2970375 Praha 4“,
na pozemku parc. č. 2612/204, k. ú. Braník.
Předkládá: Bc. Hroza-STAŽENO
14. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemku
parc. č. 2704/3 v katastrálním území Braník.
Předkládá: Bc. Hroza
15. Návrh k uzavření smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 980/5 a parc. č. 980/7,
oba v katastrálním území Lhotka.
Předkládá: Bc. Hroza
16. Návrh k ukončení nájemní smlouvy č. 2019/1440/OOM/MST ze dne 2. 12. 2019 na
pronájem garážového stání č. 39 v budově bez čp/če, na pozemku parc. č. 591/45, ul.
Točitá, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
17. Informace k uzavření podnájemní smlouvy – Modrý pavilon, Štúrova 1281 a 1282,
katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
18. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k projektové dokumentaci zadavatele
Technická správa komunikací hl. města Prahy, a.s. s názvem „Revitalizace zeleně
na Pankrácké pláni“, zpracované společností Lesprojekt Stará Boleslav, s.r.o., se sídlem
Šarochova 1328, 250 02 Stará Boleslav.
Předkládá: RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D.
19. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Údržba zeleně
a ostatních ploch v parku Jezerka“ dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Předkládá: RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D.-STAŽENO
20. Návrh k uzavření dohody o vzájemném vyrovnání ze skončené příkazní smlouvy č.
SML/2020/0080/OKS ze dne 12. 2. 2020.
Předkládá: Ing. Míth-STAŽENO
21. Návrh ke změně přílohy č. 1 usnesení č. 22R-974/2019 ze dne 27. 11. 2019 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; zdravotní; integrace cizinců a národnostních
menšin; životního prostředí; sociální; rodinné politiky pro rok 2020 a Zásad pro
poskytování dotací městské části Praha 4 pro rok 2020
Předkládá: p. Hušbauer
22. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností ARDEA spol. s r.o., Jaurisova 515/4,
Michle, 140 00 Praha 4, IČ 61680702 na provedení plnění představující veřejnou zakázku
malého rozsahu pod názvem: MŠ 4 pastelky, obj. Kotorská 1591/5, Praha 4 - oprava
sociálních zařízení.
Předkládá: p. Vácha
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23. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu činnosti technického dozoru
nad prováděním stavby č. SML/2019/0682/OSIO ze dne 10. 7. 2019 se společností
REINVEST spol. s r.o., Praha 4 - Lhotka, K Novému dvoru 897/66, IČ: 65410840.
Předkládá: p. Vácha
24. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k pronájmu části pozemku parc. č.
2838/15 v katastrálním území Nusle.
Předkládá: Patrik Opa, MBA
25. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k prodeji pozemků parc. č. 1994/3,
1994/4, 1994/5, 1994/6, 1994/7, 1994/9 a 1994/10 v katastrálním území Braník.
Předkládá: Patrik Opa, MBA
26. Různé
27. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Nákup dvou
kusů mobilních Smart toalet“ dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Předkládá: RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D.
28. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností FLEMONTA s.r.o. se sídlem K Rybníku
401, 252 42 Jesenice, IČ: 27471551 na realizaci akce „ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4 havarijní oprava rozvodu TUV v kolektoru“.
Předkládá: p. Vácha
29. Návrh k udělení dotací městské části Praha 4 na rok 2020 na podporu v oblasti:
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; zdravotní; integrace cizinců
a národnostních menšin; životního prostředí; sociální; rodinné politiky.
Předkládá: p. Hušbauer
materiál na zastupitelstvo
30. Návrh k uzavírání darovacích smluv, v nichž příjemcem daru je městská část Praha 4.
Předkládá: tajemník-STAŽENO
31. Informace o objednávkách nad 200 000 Kč bez DPH pro zabezpečení Úřadu městské
části Praha 4 proti SARS-CoV-2 (COVID-19) dle Přílohy č. 2 usnesení Rady MČ Praha 4
č.6R-235/2020 ze dne 25.3.2020.
Předkládá: tajemník
Irena Michalcová
starostka MČ Praha 4
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