PROGRAM
7. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 3. 4. 2019
1.

Návrh k rozpočtovým opatřením za měsíc březen 2019, kterými se mění závazné
ukazatele rozpočtu na rok 2019.
Předkládá: starosta

2.

Návrh k žádosti o mimořádnou dotaci z rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s vydáním
bezdůvodného obohacení za užívání pozemků v parku Jezerka občany městské části
Praha 4 resp. hl.m. Prahy bez poskytnutí úplaty spoluvlastníkům těchto pozemků.
Předkládá: starosta

3.

Návrh k uzavření příkazní smlouvy mezi městskou částí Praha 4 a M. Š., sídlem
Arménskáx,
101
00
Praha
10,
IČ:
64559149
na
realizaci
akce
„Festival Kaleidoskop 2019“.
Předkládá: starosta

4.

Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce části místních komunikací na konání akce „Pietní
akt k výročí Dne vítězství“, která se uskuteční dne 9. 5. 2019 od 12 do 14 hodin u
Památníku Tří odbojů na nám. Gen. Kutlvašra.
Předkládá: starosta

5.

Návrh ke změně složení komisí Rady městské části Praha 4.
Předkládá: starosta

6.

Návrh k udělení dotací městské části Praha 4 na rok 2019 a víceletých dotací na roky
2019 – 2021 na podporu v oblasti: sportovních a tělovýchovných aktivit; kulturní a
spolkové činnosti; prevence 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: starosta
materiál na 3.zastupitelstvo

7.

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: Mgr. Zicha

8.

Návrh k uzavření nájemních smluv na pronájem volných bytů ve smyslu „Závazného
postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy
svěřených městské části Praha 4“.
Předkládá: Mgr. Zicha

9.

Návrh k uzavření nájemních smluv k volným bytům v domech s pečovatelskou službou,
k revokacím usnesení.
Předkládá: Mgr. Zicha

10. Návrh k rozhodnutí o bytových případech.
Předkládá: Mgr. Zicha
11. Návrh k uzavření dohody o narovnání se Společenstvím vlastníků dvojdomu Na
Klaudiánce 19 a 21, IČ: 28947835.
Předkládá: Mgr. Zicha
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12. Návrh k pronájmu nebytového prostoru – garáže v domě č. p. 953, Za Zelenou liškou 1a,
katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
13. Návrh k uzavření dodatku č. 31 k nájemní smlouvě č. 1551/08/ NAJE/OMO/ZST ze dne
17. 12. 2008, ve znění pozdějších dodatků a k uzavření nájemní smlouvy na pronájem
objektu č.p. 1370, Ohradní, katastrální území Michle, Praha 4 se společností 4Majetková, a.s., IČ: 284 77 456.
Předkládá: Mgr. Zicha
14. Návrh k ukončení nájemní smlouvy č. 2013/1362/OOM/STAR ze dne 2. 1. 2014
na pronájem nebytového prostoru – krytu CO v Bohdaleckém vrchu, katastrální území
Michle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
15. Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 802 v domě č. p. 1065, ul. Jívenská 10,
katastrální území Michle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
16. Návrh k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 28. 1. 2019 na pronájem
nebytového prostoru č. 800 v domě č. p. 375, ul. Táborská 38, katastrální území Nusle,
Praha 4
Předkládá: Mgr. Zicha
17. Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 801 – garáže v objektu bez č.p./č.e.,
na pozemku parc. č. 1041/2, ve dvoře domu č. p. 1210, ul. Viktorinova 8, vše katastrální
území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
18. Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 805 v objektu bez č.p./č.e. na pozemku parc.
č. 273/8 ve dvoře domu č.p. 414, ul. Mečislavova 11, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
19. Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 809 v domě č. p. 1496, ul. Nuselská 66,
katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
20. Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 401 v domě č. p. 1313, ul. Pikrtova 5,
katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
21. Návrh k ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 24. 10. 2016 na pronájem nebytového
prostoru č. 301 v domě č. p. 1305, ul. Družstevní ochoz 26, katastrální území Nusle,
Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
22. Návrh
ke
zveřejnění
změny
podstatné
náležitosti
nájemní
smlouvy
č. 573/08/NAJE/OMO/STAR ze dne 11. 6. 2008, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené
s Českou stranou sociálně demokratickou, IČ: 004 09 171 na pronájem nebytových
prostor v objektu č.p. 1594, Hvězdova 19, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
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23. Návrh k souhlasu s pořádáním sportovní akce Vltava Run 2019 na pozemcích parc. č.
1899, 1900, 1902, 1903, 1905, 1907/1, 1909, 1911/3, 1912, 1913, 1914, 1917, 1918/1,
1918/2, 1919/1, 1919/4, 1919/5, a části pozemku parc. č. 3065, vše v k. ú. Braník.
Předkládá: Mgr. Zicha
24. Návrh k žádosti o souhlas s umístěním reklamních plachet na oplocení pozemku
parc. č. 626, ul. Svatoslavova, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
25. Návrh k vyslovení souhlasu s užitím části pozemku parc. č. 1558 v k.ú. Nusle pro potřeby
natáčení seriálu „Pražská pouť“.
Předkládá: Mgr. Zicha
26. Návrh k vyslovení souhlasu s pořádáním akce pro veřejnost v rámci Mezinárodního dne
zdraví na části pozemku parc. č. 2838/29 v k. ú. Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha
27. Návrh k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítěk tíži pozemku parc.
č. 141/5 v katastrálním území Braník.
Předkládá: Mgr. Zicha
28. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 98/17, k. ú. Braník,
za účelem revitalizace a užívání kontejnerového klecového stání.
Předkládá: Mgr. Zicha
29. Návrh ke zveřejnění změny podstatné náležitosti smlouvy čSML/2012/0080/OOM/STAR
ze dne 10. 2. 2012.
Předkládá: Mgr. Zicha
30. Návrh k pronájmu garážového stání v ulici Točitá, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
31. Návrh k pronájmu pozemku parc. č. 2019/22, se stavbou bez čp/če, garáží, v ulici
Hornokrčská, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
32. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje id. ½ pozemku parc. č. 577 v katastrálním území
Třebovle.
Předkládá: Mgr. Zicha
33. Návrh ke změně části usnesení č. 5R-176/2019 ze dne 6. 3. 2019 k prodeji pozemku parc.
č. 1242/4 v katastrálním území Braník.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 3.zastupitelstvo
34. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 1193/6 v katastrálním území Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 3.zastupitelstvo
35. Návrh k prodeji částí pozemků parc. č. 1307/25, parc. č. 1320/1, oba v katastrálním

území Michle, označené dle GP č. 3198-106/2018 z pozemku 1307/25 díly d+ g+ e+ f, o
výměře 54m2 a z pozemku 1320/1 díly a + c, o výměře 8m2..
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 3.zastupitelstvo
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36. Informace k uzavření podnájemní smlouvy – Modrý pavilon, Štúrova 1281 a 1282,
katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
37. Návrh ke jmenování ředitelky Mateřské školy, Praha 4, Mezivrší 15 na základě výsledku
konkursního řízení.
Předkládá: Mgr. Kotvová
38. Návrh ke jmenování ředitelky Základní školy, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140 na
základě výsledku konkursního řízení.
Předkládá: Mgr. Kotvová
39. Návrh k postupu zřizovatele podle § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon),
v platném znění.
Předkládá: Mgr. Kotvová
40. Návrh k postupu zřizovatele podle § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon),
v platném znění, u ředitelů škol, jimž končí 6 let výkonu práce na pracovním místě
vedoucího zaměstnance dnem 31. 7. 2019.
Předkládá: Mgr. Kotvová
41. Návrh k přerušení provozu v mateřské škole, která je součástí Základní školy a Mateřské
školy, Praha 4, Mendíků 2, zřizované městskou částí Praha 4 ve dnech 6. 5. a 7. 5. 2019
z organizačních a technických důvodů.
Předkládá: Mgr. Kotvová
42. Návrh k udělení souhlasu zřizovatele s předložením žádostí a s realizací projektů v rámci
Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání – Šablony II - pro základní školy a
mateřské školy zřizované městskou částí Praha 4.
Předkládá: Mgr. Kotvová
43. Návrh ke jmenování ředitelky Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové
organizace, Podolská 208/31, 147 00 Praha 4, na základě výsledků výběrového řízení ze
dne 7. 3. 2019.
Předkládá: Ing. Svoboda, Ph.D.
44. Návrh k záměru úplatného převodu cenných papírů společnosti 4-Energetická, a.s.
Předkládá: JUDr. Šandor, Ph.D.
45. Návrh k rozhodnutí jediného akcionáře společnosti 4-Majetková, a.s., IČ: 284 77 456
o určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2018.
Předkládá: JUDr. Šandor, Ph.D.
46. Návrh ke změně koncepce zadávání veřejných zakázek MČ Praha 4.
Předkládá: JUDr. Šandor, Ph.D.
47. Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č. SML/2017/0805/OSIO ze dne 27.7.2017
uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších
předpisů a na základě usnesení Rady MČ Praha 4 č.14R-671/2017 ze dne 26.7.2017 na „
Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníku v ulici Bezová (úsek Ke
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Krči-Nad Malým mýtem), Praha 4 v rozsahu dokumentace pro stavební povolení,
dokumentace pro provádění stavby a inženýrské činnosti včetně autorského dozoru.
Předkládá: JUDr. Šandor, Ph.D.
48. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Areton s.r.o., Jasanová 297 Brnky,
Zdiby, na realizaci akce: „Oprava rozvodu plynu v bytovém objektu Svatoslavova 771/7 ,
Praha 4“.
Předkládá: JUDr. Šandor, Ph.D.
49. Návrh k zahájení zadávacího řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, vedeného ve zjednodušeném podlimitním řízení, k zadání podlimitní
veřejné zakázky na stavební práce „Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a
gymnázia Na Planině 1393/13, Praha 4 – I. etapa“, uveřejněním výzvy k podání nabídek
na profilu zadavatele.
Předkládá: JUDr. Šandor, Ph.D.
50. Návrh k rozhodnutí uzavřít prováděcí smlouvu č. 7 na základě rámcové smlouvy
o dodávkách hardware pro městskou část Praha 4 č. SML/2016/0089/OHOS ze dne 15. 2.
2016 s dodavatelem C SYSTEM CZ a.s., IČ 276 75 645, se sídlem Otakara Ševčíka
840/10, 636 00 Brno.
Předkládá: Ing. Hora
51. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 ke směně části pozemku parc.č. 1205
v katastrálním území Michle za pozemek parc.č. 4935/2 v katastrálním území Smíchov
a části pozemků parc.č. 1207/1 a parc.č. 1206 v katastrálním území Michle.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová-STAŽENO
52. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 ke směně části pozemků parc.č.
5721/100 a parc.č. 5644/1 za části pozemků parc.č. 5643/8 a parc.č. 5669 vše
v katastrálním území Záběhlice.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
53. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému převodu pozemku parc.č.
2845/60 v katastrálním území Záběhlice ve vlastnictví hlavního města Praha.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
54. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k prodeji, popř. dlouhodobému
pronájmu části pozemku parc.č. 2848/2 v katastrálním území Záběhlice.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
55. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému převodu částí pozemku
parc.č. 1770/68 v katastrálním území Podolí ve vlastnictví hlavního města Praha.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
56. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o směnu pozemku parc.č 59
v k.ú. Podolí ve vlastnictví žadatele za pozemek parc.č. 2025/2 v k.ú. Podolí ve
vlastnictví hlavního města Prahy a k žádosti o dlouhodobou výpůjčku pozemku parc.č.
2025/1 v k.ú. Podolí ve vlastnictví hlavního města Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
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57. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému převodu části pozemku
parc.č. 3120 v katastrálním území Nusle ve vlastnictví hlavního města Praha.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
58. Návrh k dodatku č. 4 k Organizačnímu řádu Úřadu městské části Praha 4 schválenému
usnesením Rady městské části Praha 4 č. 13 R-748/2016 dne 29.6.2016.
Předkládá: tajemník
59. Návrh k dodatku č. 26 k Podpisovému řádu Úřadu městské části Praha 4.
Předkládá: tajemník
60. Návrh ke jmenování Ing. H. E., vedoucí odboru kanceláře tajemníka a E. K. Dipl.-Soz.,
pověřené vedením odboru kancelář starosty, zástupkyněmi tajemníka Úřadu městské části
Praha 4.
Předkládá: tajemník-NEBYL SCHVÁLEN
61. Návrh ke změně pravidel v bodě č. 5 odběru elektrické energie za účelem dobíjení
elektromobilů ve vlastnictví úřadu, zaměstnanců úřadu a členů Zastupitelstva městské
části Praha 4 schválených usnesením Rady městské části Praha 4 č.18R-796/2018 ze dne
19.9.2018.
Předkládá: tajemník
62. Návrh ke schválení dodatku číslo 2 k Provoznímu řádu - směrnici k používání
informačních a komunikačních technologií, informačního systému MČ Praha 4 a ke
kontrole jejich používání, - schválenému usnesením Rady MČ Praha 4 č. 32R-1106/2005
ze dne 6. 12. 2005.
Předkládá: tajemník
63. Informace o rozhodnutích vedoucího odboru o smluvních pokutách za 1. čtvrtletí 2019.
Předkládá: tajemník
64. Informace o pohledávkách odepsaných dle ustanovení článku V., odst. 5.5. Pravidel pro
nakládání s pohledávkami městské části Praha 4 za 1. čtvrtletí 2019.
Předkládá: tajemník
65. Různé.
Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
v. r. starosta MČ Praha 4
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