PROGRAM
21. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 18. 11. 2020
1.

Návrh ke změně obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 4/2020 Sb. hl. m. Prahy,
o školských obvodech základních škol, v části „Městská část Praha 4“.
Předkládá: starostka

2.

Návrh k předání movitého majetku k hospodaření Základní škole, Praha 4, Bítovská 1,
s účinností od 23. 11. 2020.
Předkládá: starostka

3.

Návrh k postupu zřizovatele podle § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon),
v platném znění, u ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Praha 4, Ohradní 49, Mgr.
Evy Smažíkové, jíž končí šestileté období výkonu práce na pracovním místě vedoucího
zaměstnance dnem 30. 4. 2021.
Předkládá: starostka

4.

Návrh k poskytnutí finanční odměny ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných
městskou částí Praha 4 za řízení výchovně vzdělávacího procesu v období školního roku
2019/2020.
Předkládá: starostka

5.

Návrh k poskytnutí finanční odměny některým ředitelům základních a mateřských škol
zřizovaných městskou částí Praha 4 za mimořádné pracovní nasazení v souvislosti
s opravami a rekonstrukcemi škol a v souvislosti s provozem škol v období letních
prázdnin.
Předkládá: starostka

6.

Návrh k poskytnutí finanční odměny Ing. Janu Schneiderovi, řediteli Zdravotnického
zařízení městské části Praha 4.
Předkládá: starostka

7.

Návrh k prohlášení náhradníka za člena Zastupitelstva městské části Praha 4
na uprázdněný mandát po panu JUDr. Mateji Šandorovi, Ph.D..
Předkládá: starostka

8.

Návrh ke změně složení v Komisi pro investice Rady městské části Praha 4 a Komisi
majetkové Rady městské části Praha 4.
Předkládá: starostka

9.

Návrh k poskytnutí individuální dotace ve výši 50 000,- Kč na nákup movitých věcí,
nočních stolků, pro nově vzniklé Covid oddělení příspěvkové organizaci Thomayerova
nemocnice, se sídlem Praha 4 - Krč, Vídeňská 800, PSČ 140 59, IČ: 00064190
Předkládá: Ing. Kovářík

10. Návrh k zachování provozu MHD linky 193 a stání v ulici Na Pankráci.
Předkládá: Ing. Kovářík
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11. 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: Bc. Hroza
12. Návrh k rozhodnutí o bytových případech.
Předkládá: Bc. Hroza
13. Návrh k pronájmu nebytových prostor – skladů v objektu č. p. 1219, Pujmanové 8,
katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
14. Návrh k ukončení nájemní smlouvy č. 2019/0014/OOM/MST ze dne 17. 1. 2019
na pronájem nebytové jednotky č. 322/102 v domě č. p. 322, ul. Podolská 21, katastrální
území Podolí, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
15. Návrh k ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. 314, č. p. 230,
ul. Závišova 12, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
16. Návrh k ukončení nájemní smlouvy č. 2014/0831/OOM/STAR ze dne 23. 7. 2014,
ve znění pozdějších dodatků, na pronájem nebytového prostoru v objektu č.p. 1594,
Hvězdova 19, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
17. Návrh k žádosti pana K. Č., o uzavření splátkové dohody na dlužnou úplatu a služby.
Předkládá: Bc. Hroza
18. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1830/2 v katastrálním území Krč.
Předkládá: Bc. Hroza
19. Návrh k uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 2942/3 v katastrálním území
Nusle.
Předkládá: Bc. Hroza
20. Návrh k pronájmu části pozemku parc. č. 1847 v katastrálním území Braník.
Předkládá: Bc. Hroza
21. Návrh ke zveřejnění záměru společného
a 1830/1v katastrálním území Krč.
Předkládá: Bc. Hroza

prodeje

pozemků

parc.

č.

1829

22. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k tíži pozemku parc.
č. 1045/1 v katastrálním území Michle.
Předkládá: Bc. Hroza
23. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemků parc. č. 2381/2 a parc. č. 2381/9,
k. ú. Braník.
Předkládá: Bc. Hroza
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24. Návrh k informaci k pokračování činnosti Ústavu sociálních služeb v Praze 4,
příspěvková organizace, navazující na ukončený projekt Centrum pro rodinné pečující.
Předkládá: Ing. Josef Svoboda, Ph.D.
25. 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 „Opatření k ochraně před kybernetickými hrozbami“, uveřejněním
výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele.
Předkládá: Ing. Míth
26. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2020/0597/OSIO ze dne 14. 7.
2020 se zhotovitelem AGA–Letiště s.r.o., se sídlem Jenečská 885, 25301 Hostivice, IČ:
46357653, na změnu předmětu díla akce: „Změna režimu parkování – Hrusická,
Sládkovičova, Jílovská, Praha 4 – vypracování projektové dokumentace“.
Předkládá: p. Vácha
27. Návrh k rozhodnutí v zadávacím řízení, vedeném ve zjednodušeném podlimitním řízení,
k zadání veřejné zakázky na stavební práce „MŠ Jitřní 424/2, Praha 4 – rekonstrukce
školní kuchyně“, zahájeném uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele
dne 9. 9. 2020.
Předkládá: p. Vácha
28. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k bezúplatnému převodu pozemků
parc.č. 2833/30, 3124/2, 3124/134 a 3124/135 v katastrálním území Braník.
Předkládá: Opa, MBA
29. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k prodeji pozemku parc.č. 310/129
a části pozemků parc.č. 310/130 a 310/147 v katastrálním území Michle.
Předkládá: Opa, MBA
30. Návrh k řízení o vydání změny Z 3413/24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního
města Prahy.
Předkládá: Opa, MBA
31. Návrh k doplnění příloh usnesení Rady MČ Praha 4 č. 20R-738/2020 ze dne 4. 11.2020
k doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 4.
Předkládá: tajemník
32. Informace k zajištění ochranných pomůcek pro výkon správy majetku v době
mimořádných opatření a nouzového stavu.
Předkládá: tajemník
33. Informace k nápravě nedostatků zjištěných na základě přezkoumání hospodaření městské
části Praha 4 za rok 2019 provedené kontrolní skupinou Magistrátu hl.m. Prahy.
Předkládá: tajemník
34. Různé
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35. Návrh ke zrušení záměru prodeje jednotky č. 190/802 v domě č.p. 190, Bělehradská 8,
včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 914/3438 na společných částech domu
a na zastavěném pozemku parc. č. 58, vše katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
36. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2846/1, označené dle GP č.
3244-45/2020 jako pozemek parc. č. 2846/3, v katastrálním území Braník.
Předkládá: Bc. Hroza

Irena Michalcová
starostka MČ Praha 4
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