PROGRAM
8. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 22. 4. 2020
1.

Návrh k udělení souhlasu zřizovatele se zapojením základních a mateřských škol do
projektu kraje financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci –
Školní obědy dostupné pro každé dítě.
Předkládá: starostka

2.

Návrh k vyhlášení konkursního řízení na ředitele Základní školy, Praha 4, Jílovská 1100
v souvislosti s rezignací Mgr. Josefa Smetany na vedoucí pracovní místo ředitele školy.
Předkládá: starostka

3.

Návrh ke jmenování konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele První jazykové základní školy v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100.
Předkládá: starostka

4.

Návrh ke jmenování konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele Mateřské školy Alšovy sady, Praha 4, Na Větrově 22.
Předkládá: starostka

5.

Návrh ke schválení účetní závěrky městské části Praha 4 za rok 2019 a účetních závěrek
příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 4 za rok 2019.
Předkládá: Ing. Kovářík

6.

Návrh k poskytnutí věcných darů formou potravinových balíčků v celkové hodnotě 50 000
Kč lékařům a ostatnímu zdravotnickému personálu podílejícím se na udržení chodu
českého zdravotnictví v pandemii čínské chřipky pro Thomayerovu nemocnici, Vídeňská
800, Praha 4 – Krč, IČ 00064190.
Předkládá: Ing. Kovářík

7.

Návrh k poskytnutí věcných darů formou potravinových balíčků v celkové hodnotě 50 000
Kč lékařům a ostatnímu zdravotnickému personálu podílejícím se na udržení chodu
českého zdravotnictví v pandemii čínské chřipky pro Fakultní nemocnici Královské
Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10, IČ 00064173.
Předkládá: Ing. Kovářík

8.

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

9.

Návrh ke zrušení usnesení č. 6R-197/2019 ze dne 20. 3. 2019 k pronájmu nebytového
prostoru č. 807 v objektu bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. 273/7, ve dvoře domu č.p. 414,
ul. Mečislavova 11, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza

10. Návrh k žádosti o souhlas s podnájmem části nebytových prostor v objektu č.p. 1147,
Údolní, katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza

1

11. Návrh ke změně podstatné náležitosti nájemní smlouvy č. 2013/0937/OOM/STAR ze dne
2. 9. 2013, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené se společností AKCENT International
House Prague s.r.o., IČ: 480 32 778.
Předkládá: Bc. Hroza
12. Návrh k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2016/1474/OOM/ZST ze dne 13. 12.
2016 uzavřené se spolkem Junák – český skaut, 7. středisko Blaník Praha, z.s., IČ: 604
46 927.
Předkládá: Bc. Hroza
13. Návrh k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2016/1507/OOM/ZST ze dne 16. 12.
2016 uzavřené se spolkem Junák – český skaut, 34. středisko Ostříž Praha, z.s., IČ: 604
46 943.
Předkládá: Bc. Hroza
14. Návrh k pronájmu pozemku parc. č. 2019/21, se stavbou bez čp/če, garáží, v ulici
Hornokrčská, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
15. Návrh
ke zveřejnění
změny
podstatné
náležitosti
nájemní
smlouvy
č. 2019/0236/OOM/MST ze dne 23. 4. 2019 na pronájem pozemku parc. č. 2019/22 se
stavbou bez čp/če, garáží, ul. Hornokrčská, vše katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
16. Návrh k vyslovení souhlasu s přesahem požárně nebezpečného prostoru na pozemek
parc.č. 1748/19 v katastrálním území Michle.
Předkládá: Bc. Hroza
17. Návrh ke zrušení usnesení Rady městské části Praha 4 č. 5R-183/2020 ze dne 11. 3. 2020
a k uzavření dodatků k nájemní smlouvě, ke smlouvě o zajištění havarijní služby
a ke smlouvě o zajištění provádění kontrol, revizí a technických prohlídek objektů
se společností 4-Majetková, a.s., IČ: 284 77 456.
Předkládá: Bc. Hroza
18. Návrh k uzavření smlouvy o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy ze dne 3. 5.
2011 ve znění dodatku č. 1 na pronájem nebytové jednotky č. 1241/303 v domě č. p. 1241,
5. května 42, na pozemku parc. č. 943, vše katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
19. Návrh k uzavření smlouvy k zajištění správy, provozu, údržby a oprav spoluvlastnického
domu Podolská 554/96, Praha 4 – Michle.
Předkládá: Bc. Hroza
20. 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 služby „Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Úřad
městské části Praha 4 a zřizované organizace městské části Praha 4“, uveřejněním výzvy k
podání nabídek na profilu zadavatele.
Předkládá: Ing. Míth
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21. Návrh k uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě č.2014/0840/OHOS ze dne 29.7.2014 o
poskytnutí programového vybavení DATACENTRUM Klient-Aplikační server-SQL
server (DC2) a jeho servisu mezi DATACENTRUM systems & consulting, a. s., sídlem
Písnická 30/13, 142 00 Praha 4-Kamýk, IČ: 25631721 a městskou částí Praha 4, sídlem
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ: 00063584.
Předkládá: Ing. Míth - STAŽENO
22. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností TREND technologie, s.r.o., Praha 3 Žižkov, Koněvova 1107/54, PSČ 13000, IČ 25655710, na provedení plnění představující
veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem: ZŠ a MŠ Sdružení, obj. Družstevní Ochoz
1080 a MŠ K Podjezdu 2/1007 – rekonstrukce kotelen.
Předkládá: p. Vácha - STAŽENO
23. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností DAVELO spol. s r.o., se sídlem Hvozdnice
č.p. 65, 252 05 Hvozdnice, IČ 446 84 347 na realizaci akce „Divadlo Na Fidlovačce,
Křesomyslova 625, Praha 4 - výměna oken, II. etapa“.
Předkládá: p. Vácha
24. Návrh k uzavření 3 smluv o svozu a odstranění komunálního odpadu od původce odpadů
mezi Hlavním městem Praha zastoupeným Pražskými službami, a.s., sídlem Pod Šancemi
444/1, 18077 Praha 9, IČ: 60194120 a městskou částí Praha 4, Antala Staška 2059/80b,
Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: tajemník
25. Návrh ke zprávě o provedené inventarizaci majetku a závazků MČ Praha 4 a ve všech
příspěvkových organizacích k 31. 12. 2019.
Předkládá: tajemník
26. Různé
27. Návrh ke změně části usnesení Rady městské části Praha 4 č. 23R-995/2019 ze dne 11. 12.
2019 k zajištění provozu v mateřských školách zřizovaných Městskou částí Praha 4
v období červenec – srpen 2020 a k zajištění činnosti školských zařízení pro zájmové
vzdělávání (školních družin) v období červenec – srpen 2020 v souvislosti s aktuální
epidemiologickou situací týkající se šíření nemoci COVID -19.
Předkládá: starostka
28. Návrh k obnovení provozu v mateřských školách zřizovaných Městskou částí Praha 4
v návaznosti na vývoj epidemiologické situace týkající se šíření nemoci COVID-19.
Předkládá: starostka
Irena Michalcová
starostka MČ Praha 4
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