PROGRAM
1.

15. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 19. 8. 2020
Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce části místních komunikací na konání akce „Pietní
akt k výročí vzniku samostatného československého státu“, která se uskuteční dne 26. 10.
2020 od 12 do 14 hodin u Památníku Tří odbojů na nám. Gen. Kutlvašra.
Předkládá: starostka

2.

Návrh k Zásadám pro sestavení rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2021
a střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2026 a k Harmonogramu pro zpracování
rozpočtu a finančního plánu na rok 2021.
Předkládá: Ing. Kovářík

3.

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

4.

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

5.

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

6.

Návrh k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávek.
Předkládá: Bc. Hroza

7.

Návrh k žádosti o prominutí úroku z prodlení, k žádosti o uzavření splátkové dohody.
Předkládá: Bc. Hroza

8.

Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 599/9 v domě na adrese
Na Dolinách 599/14, Praha 4 – Podolí, včetně ideálního spoluvlastnického podílu
na společných částech domu a ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: Bc. Hroza

9.

Návrh k uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě č. 323/2008/NAJE/OBYP/STAR ze dne
4. 5. 2008, ve znění pozdějších dodatků, na pronájem nebytových prostor – jednotky
č. 373/802 v bytovém domě čp. 373, Na Kolejním statku 5, Praha 4, katastrální území
Michle.
Předkládá: Bc. Hroza

10. Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 13 v objektu č.p. 1013, Novodvorská 151,
katastrální území Lhotka, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza-PŘERUŠENO
11. Návrh
ke zveřejnění
změny
podstatné
náležitosti
nájemní
smlouvy
č. 2011/0882/OOM/RADze dne 26. 9. 2011 na pronájem nebytových prostor – ordinace č.
N.03 v objektu č.p.1825, Jílovská 14a, katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
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12. Návrh ke změně příloh usnesení Rady městské části Praha 4 č. 12R-399/2020 ze dne 17.
6. 2020.
Předkládá: Bc. Hroza
13. Návrh k uzavření dohody o narovnání se společností Hightech Development s.r.o.,
IČ: 24778761 – užívání nebytového prostoru 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
14. Návrh k ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytové jednotky č. 214/401 v domě
č. p. 214, ul. Nuselská 42, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
15. Návrh k ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. 801 v domě
č. p. 375, ul. Táborská 38, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
16. Návrh k žádosti o souhlas s podnájmem části nebytových prostor v objektu č.p. 250,
Boleslavova 1, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
17. Návrh k žádosti o souhlas s podnájmem části nebytových prostor v objektu č.p. 420,
Na Pankráci 54, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
18. Návrh k uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 2386/2, k.ú. Nusle se stavbou
altánu v parku Jezerka pro svatební obřad.
Předkládá: Bc. Hroza
19. Návrh k nájemnímu vztahu - pronájem nebytového prostoru v objektu č.p. 2848,
Bojanovická 1, katastrální území Záběhlice, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
20. Návrh ke zrušení a k opětovnému zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 206/1
(zastavěná plocha a nádvoří) se stavbou bez čp/če (stavba technického vybavení), ul.
Krumlovská, katastrální území Michle, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
21. Návrh k uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 2910/328 v katastrálním území
Nusle se společností Europ Assistance s.r.o.
Předkládá: Bc. Hroza
22. Návrh k vyslovení souhlasu s pořádáním akce „Zažít Krč jinak“ na pozemcích parc.
č. 2869/166, 2869/187 a 2869/190 v k. ú. Krč.
Předkládá: Bc. Hroza
23. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce části místních komunikací, v rámci akce
„Svatováclavské velebení“ pořádané MČ Praha 4 dne 28. září 2020.
Předkládá: Bc. Hroza
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24. Návrh ve věci souhlasného prohlášení k pozemkům parc. č. 963/7, parc. č. 977/3, parc.
č. 980/1, parc. č. 980/2, parc. č. 980/4, parc. č. 1002/1, parc. č. 140/45, parc. č. 140/58,
parc. č. 140/60, parc. č. 140/86, parc. č. 140/87, parc. č. 140/101, parc. č. 754/1, parc. č.
1030/1, parc. č. 1047/1, parc. č. 1047/4 a parc. č. 1100/1, vše v katastrálním území Lhotka.
Předkládá: Bc. Hroza
25. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 346/26, označené dle GP
č. 2929-163/2015 jako pozemek parc. č. 346/72, v katastrálním území Braník.
Předkládá: Bc. Hroza
26. Návrh ke zrušení usnesení Rady městské části Praha 4 č. 14R-492/2020 ze dne 15. 7. 2020
- pronájem pozemku parc. č. 954/2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou
č.p. 1741, U Šálkovny 4, a pronájem pozemku parc. č. 954/1, ostatní plocha, zeleň, vše
katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
27. Návrh k souhlasu s pořádáním sportovní akce Vltava Run 2020 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: Bc. Hroza
28. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1993, označené dle GP
č. 3211-53/2013 jako pozemek parc. č. 1993/2, v katastrálním území Braník.
Předkládá: Bc. Hroza
29. Návrh k uzavření Dohody o užívání společné věci pozemku parc. č. 2374/102, k. ú. Braník.
Předkládá: Bc. Hroza
30. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemků parc. č. 2381/2 a parc. č. 2381/9, k. ú.
Braník.
Předkládá: Bc. Hroza-STAŽENO
31. Návrh k uzavření Dohody o užívání společné věci pozemku parc. č. 2374/101, k. ú. Braník.
Předkládá: Bc. Hroza
32. Návrh ke zrušení usnesení Rady MČ Praha 4 č. 6R-228/2020 ze dne 25. 3. 2020 a k udělení
souhlasu s pořádáním sportovního náborového festivalu pro děti – Wannado Festival 2020
na části pozemku parc. č. 3065 v katastrálním území Braník.
Předkládá: Bc. Hroza
33. Návrh k prodeji nebytové jednotky č. 1407/102 v domě č.p. 1407,
V Horkách 19, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 10780/223940 na
společných částech domu a na zastavěném pozemku parc. č. 418, vše katastrální území
Nusle, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
materiál na 11. zastupitelstvo
34. Návrh k prodeji pozemků parc. č. 2052/1, parc. č. 2052/2, parc. č. 2053/1 a parc. č. 2053/2,
vše v katastrálním území Nusle.
Předkládá: Bc. Hroza
materiál na 11. zastupitelstvo
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35. Návrh k prodeji části pozemku parc. č. 1748/17 v katastrálním území Michle, označené
dle GP č. 3316-68/2019 jako díl a, o výměře 29 m2
Předkládá: Bc. Hroza
materiál na 11. zastupitelstvo
36. 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
materiál na 11. zastupitelstvo
37. Návrh k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže nezapsané v KN,
na pozemku parc.č. 1285/22, katastrální území Krč, Praha 4
Předkládá: Bc. Hroza
materiál na 11. zastupitelstvo
38. Návrh k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc.č. 10/6,
katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
materiál na 11. zastupitelstvo
39. Návrh k žádosti paní Ivety Jirouškové o uzavření splátkové dohody.
Předkládá: Bc. Hroza-PŘERUŠENO
40. Informace k odstranění následků havárie v objektu Plamínkové 1593/2, katastrální území
Nusle, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
41. Návrh k vyhodnocení soutěže v kompostování v kategorii ZŠ a MŠ v rámci ekologické
výchovy v roce 2020.
Předkládá: RNDr. Hrdinka, Ph.D.
42. Návrh na vyhlášení 3. výzvy dotačního programu městské části Praha 4 na podporu
akumulace a využití srážkových vod v intravilánu pro rok 2020 včetně souvisejících příloh.
Předkládá: RNDr. Hrdinka, Ph.D.
43. Návrh k rozhodnutí v zadávacím řízení, vedeném ve zjednodušeném podlimitním řízení, k
zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Nákup licencí a podpory VMWARE (VM)
včetně implementace“, zahájeném uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 2. 7. 2020 na
profilu zadavatele.
Předkládá: Ing. Míth
44. Návrh k rozhodnutí v zadávacím řízení, vedeném v otevřeném řízení, k zadání nadlimitní
veřejné zakázky na dodávky „Výběr dodavatele pro dodávky hardware pro městskou část
Praha 4“, zahájeném uveřejněním oznámení ve věstníku veřejných zakázek a TED dne 22.
5. 2020, evidenční číslo veřejné zakázky Z2020-017792.
Předkládá: Ing. Míth
45. Návrh k rozhodnutí v zadávacím řízení, vedeném v otevřeném řízení, k zadání nadlimitní
veřejné zakázky na dodávky „Outsourcing tiskových služeb pro městskou část Praha 4“,
zahájeném odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění dne 21. 5. 2020
do Věstníku veřejných zakázek a TED, evid. číslo veřejné zakázky Z2020-017762.
Předkládá: Ing. Míth
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46. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k prodeji části pozemků parc.č. 3192/2
a 3301/2 v katastrálním území Krč.
Předkládá: Opa, MBA
47. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému převodu pozemků parc.
č. 2270/1 v katastrálním území Michle.
Předkládá: Opa, MBA
48. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k bezúplatnému převodu pozemků parc.
č. 2893/57, 2893/58, 2893/59, 2893/66, 2893/209, 2893/258 a 2893/262 v katastrálním
území Krč do vlastnictví hlavního města Prahy.
Předkládá: Opa, MBA
49. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému převodu částí pozemku parc.
č. 5189/1 v katastrálním území Záběhlice.
Předkládá: Opa, MBA
50. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k prodeji stavby komunikace
na pozemcích parc.č. 2581/50, 2581/93 a 2358/1 v katastrálním území Krč.
Předkládá: Opa, MBA
51. Návrh k rozhodnutí v zadávacím řízení, vedeném ve zjednodušeném podlimitním řízení,
k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Snížení energetické náročnosti
objektů ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4 – II. etapa“, zahájeném uveřejněním výzvy
k podání nabídek dne 24. 6. 2020 na profilu zadavatele.
Předkládá: p. Vácha
52. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností NEREUS, s.r.o., se sídlem Markušova
1632/2, 149 00 Praha 4, IČ 274 01 235 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu pod
názvem „Branické divadlo, Branická 411, Praha 4 – oprava EPS a slaboproudých
rozvodů“.
Předkládá: p. Vácha
53. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2020/0183/OSIO se společností
DAVELO spol. s r.o., se sídlem Hvozdnice č.p. 65, 252 05 Hvozdnice, IČ 446 84 347
na rozšíření předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Divadle
Na Fidlovačce, Křesomyslova 625, Praha 4 - výměna oken, II. etapa“.
Předkládá: p. Vácha
54. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností NOBILES s.r.o., se sídlem Mátová 194/30,
104 00 Praha 10, IČ: 25671375 na realizaci akce: „BD Marie Cibulkové 837/32 – oprava
rozvodů ZTI a VZT“, v Praze 4.
Předkládá: p. Vácha
55. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností REVA-STONE spol. s r.o., se sídlem
Mezilesní 545/29, IČ: 02640619, na realizaci akce: „Oprava chodníků v ulici Svojšovická
a Střímelická, Praha 4“.
Předkládá: p. Vácha
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56. Návrh k uzavření dodatku č. 1 k smlouvě o dílo č. SML/2020/0164/OSIO se společností
ACTISTAV spol. s r.o. se sídlem Klatovská 854, 148 00 Praha 4 – Kunratice, IČ:
27128130 na realizaci víceprací k veřejné zakázce na stavební práce:„ ZŠ Jeremenkova
66a/1003, Praha 4 - oprava sociálních zařízení WC dívky“.
Předkládá: p. Vácha
57. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností A- JAKAVE s.r.o. se sídlem Smetanova
58, 251 69, Velké Popovice IČ: 27171973 na realizaci akce „ ZŠ Jeremenkova 66a/1003,
Praha 4 – sanace obvodového zdiva 1. etapa“.
Předkládá: p. Vácha
58. Nárvh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2020/0570/OSIO se společností
STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec, IČ: 466 79 120 na realizaci více
a méněprací veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Základní škola Mendíků
1000/2, Praha 4 - výměna oken, V. etapa“.
Předkládá: p. Vácha
59. Různé
60. Návrh ke Studii tramvajové trati Na Veselí - Budějovická z 04/2020, investor Dopravní
podnik hlavního města Prahy, a.s., zpracovatel Metroprojekt Praha, a.s.
Předkládá: Ing. Kovářík
61. Návrh k rozpočtovým opatřením za měsíc červenec a srpen 2020, kterými se mění závazné
ukazatele rozpočtu na rok 2020.
Předkládá: Ing. Kovářík
62. Návrh k souhlasu zřizovatele k odepsání pohledávky Ústavu sociálních služeb v Praze 4,
příspěvkové organizaci.
Předkládá: Ing. Kovářík
63. Informace o rozpočtovém hospodaření a plnění finančního plánu ekonomické činnosti
za období 1-6/2020.
Předkládá: Ing. Kovářík
materiál na 11. zastupitelstvo
64. 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 „Novostavba sociálního objektu Hudečkova, Praha 4 –
projektová a inženýrská činnost“, uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu
zadavatele.
Předkládá: p. Vácha
65. Návrh k přijetí daru od Mgr. Tomáše Kaplana.
Předkládá: Ing. Kovářík
66. Návrh k výpovědi smlouvy o údržbě zeleně, ostatních ploch a péči o zařízení na nich č.
2008/269/OŽPAD/OSTA/STA/10 ve znění všech jejích dodatků uzavřené se společností
ROSSY service a.s., IČ: 018 80 802 se sídlem Vídeňská 342/152, Kunratice dne 10.4.2008.
Předkládá: RNDr. Hrdinka, Ph.D.
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67. Návrh k informaci o výsledku zadávacího řízení k zadání veřejné zakázky malého rozsahu
„Zastupování v zadávacím řízení k zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby ‚Údržba
zeleně, ostatních ploch a péče o zařízení na nich umístěných na území městské části Praha
4“.
Předkládá: RNDr. Hrdinka, Ph.D.
68. Návrh k námitkám k Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní
úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Předkládá: Ing. Kovářík
69. Návrh k výpovědi Smlouvy o nájmu č. 993/08/NAJE/OMO/STAR ze dne 26. 9. 2008, ve
znění Dodatku č. 1 ze dne 24. 5. 2017, na pronájem části pozemku parc. č. 1921/1 a
pozemku parc. č. 1921/43, v katastrálním území Braník, nájemce ROSSY service a.s.
Předkládá: Bc. Hroza

Irena Michalcová
starostka MČ Praha 4
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