PROGRAM

1.

16. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 2. 9. 2020
Informace o činnosti Rady městské části Praha 4 v období od 4. 9. 2019 do 19. 8. 2020.
Předkládá: starostka
materiál na 11. zastupitelstvo

2.

Návrh k žádosti paní I. J. o uzavření splátkové dohody.
Předkládá: Bc. Hroza
materiál na 11. zastupitelstvo

3.

Návrh k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávek.
Předkládá: Bc. Hroza
materiál na 11. zastupitelstvo

4.

Návrh k prodeji části pozemku parc. č. 2020/1 a části pozemku parc. č. 2023 označených
dle GP č. 2360-54/2019 jako pozemek parc. č. 2020/1 a jako pozemek parc. č. 2023/3, oba
v katastrálním území Nusle.
Předkládá: Bc. Hroza
materiál na 11. zastupitelstvo

5.

Návrh ke schválení dodatku č. 5 zřizovací listiny, kterým se mění Zřizovací listina Ústavu
sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové organizace, se sídlem Podolská 208/31,
147 00 Praha 4, IČ: 70886199, ze dne 28. 12. 2000, platné od 1. 1. 2001,
č. 2000/1905/OH/OSTA/STAR, ve znění všech jejích dodatků, a zároveň se vydává úplné
znění této zřizovací listiny.
Předkládá: Ing. Josef Svoboda, Ph. D.
materiál na 11. zastupitelstvo

6.

Návrh k návrhu programu 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 9. 9. 2020.
Předkládá: starostka

7.

Návrh k povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků v Základní škole, Praha 4, Nedvědovo
náměstí 140, zřizované MČ Praha 4.
Předkládá: starostka

8.

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

9.

Návhr ke zveřejnění záměru prodeje jednotky č. 1486/805 v domě č.p. 1486, Horní 7,
včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 764/8115 na společných částech domu
a na zastavěném pozemku parc. č. 2346, vše katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza

10. Návrh k prodeji nebytové jednotky č. 190/802 v domě č.p. 190, Bělehradská 8, katastrální
území Nusle, Praha 4, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech
domu a na zastavěném pozemku parc. č. 58.
Předkládá: Bc. Hroza
11. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 1255/304 v domě č.p. 1255, Nad
Jezerkou 1, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1369/7922 na společných
částech domu, na zastavěném pozemku parc. č. 2035 a na souvisejícím pozemku parc. č.
2036, vše katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
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12. Návrh k žádosti o souhlas s podnájmem části nebytových prostor v objektu č.p. 1147,
Údolní, katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
13. Návrh k udělení souhlasu k podnájmu nebytového prostoru č. 401 v domě č.p. 762,
Dvorecké náměstí 6, katastrální území Podolí, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
14. Návrh k uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 61/1 v katastrálním území Podolí
se společností Flamesite s.r.o.
Předkládá: Bc. Hroza
15. Návrh k vyslovení souhlasu s pořádáním akce „Zažít město jinak“ na pozemcích parc.
č. 1710/4 a 1711/1 v katastrálním území Michle.
Předkládá: Bc. Hroza
16. Návrh k vyslovení souhlasu s pořádáním akce „Držme se“ na části pozemku parc.
č. 2910/328 v k. ú. Nusle.
Předkládá: Bc. Hroza
17. Návrh k přijetí finančního daru na úhradu částečných nákladů na zajištění akce „Nuselské
pivní slavnosti“ ve výši 300.000 Kč od společnosti Na Florenci Development s.r.o., se
sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 04774647.
Předkládá: Bc. Hroza
18. Návrh k uzavření příkazní smlouvy mezi městskou částí Praha 4 a společností
BANDZONE s.r.o., IČ: 24241971, se sídlem: Spálená 104/43, 110 00 Praha 1 týkající se
technického, organizačního, produkčního a programového zajištění akce „Nuselské pivní
slavnosti“.
Předkládá: Bc. Hroza
19. Návrh k vrácení finančního daru ve výši 30.000,- Kč Vyšší odbornou školou zdravotnickou
a Střední zdravotnickou školou, 5. května 51, Praha 4, IČ 00638722.
Předkládá: Ing. Josef Svoboda, Ph. D.
20. Návrh ke vzetí na vědomí informaci o proběhlém zasedání hodnotícího týmu pro posouzení
vypracovaných studií objektu Hudečkova na pozemcích par. č. 884 a 887, k.ú. Krč,
Praha 4 ze dne 21. 7. 2020.
Předkládá: Ing. Josef Svoboda, Ph. D.
21. 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 „MŠ Jitřní 424/2, Praha 4 – rekonstrukce školní
kuchyně“, uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele.
Předkládá: p. Vácha
22. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému převodu části pozemku parc.
č. 1943/1 v katastrálním území Michle ve vlastnictví hlavního města Prahy.
Předkládá: Opa, MBA
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23. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému převodu částí pozemku parc.
č. 1052/84 v katastrálním území Krč ve vlastnictví hlavního města Prahy.
Předkládá: Opa, MBA
24. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému převodu pozemku
parc. č. 2848/894 v katastrálním území Záběhlice ve vlastnictví hlavního města Prahy.
Předkládá: Opa, MBA
25. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k pronájmu části pozemku parc. č. 852/1
v katastrálním území Hodkovičky ve vlastnictví hlavního města Prahy.
Předkládá: Opa, MBA
26. Různé
27. Návrh ke změně části usnesení č. 8Z-12/2020 ze dne 15. 5. 2020 k prodeji pozemku parc.
č. 387 v katastrálním území Podolí.
Předkládá: Bc. Hroza
materiál na 11. zastupitelstvo
28. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2020/0115/OSIO se zhotovitelem
ZEPRIS s.r.o., se sídlem Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, IČ 251 17 947 na realizaci
akce „Kanalizační přípojka pro bytový dům č.p. 43, Praha 4 – k.ú. Hodkovičky“
Předkládá p. Vácha
29. Návrh k uzavření dodatku č. 1 k smlouvě o dílo č. SML/2020/0111/OSIO se společností
PROHEAT s.r.o. se sídlem Pražská 1430/36, 102 00 Praha 10 , IČ:63992001 na realizaci
víceprací k veřejné zakázce na stavební práce: „ ZŠ Školní 700/5, Praha 4, k.ú. Braník –
rekonstrukce plynové kotelny “
Předkládá p. Vácha
30. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2020/0163/OSIO se zhotovitelem
ITAR s.r.o., se sídlem Vrchlického 105/50, 150 00 Praha 5, IČ 610 65 765 na realizaci akce
„Oprava fasády a výměna oken bytů domu Nuselská 603/94, Praha 4 – k.ú. Michle“
Předkládá p. Vácha
31. Návrh k opravě přílohy č. 1 usnesení Rady MČ Praha 4 č. 15R-580/2020 ze dne
19. 8. 2020.
Předkládá p. Vácha
32. Návrh k rozhodnutí v zadávacím řízení, vedeném ve zjednodušeném podlimitním řízení,
k zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Prodloužení podpory systémové
infrastruktury a DMS“, zahájeném uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 16. 7. 2020
na profilu zadavatele.
Předkladatel: Ing. Míth
33. Návrh k rozhodnutí v zadávacím řízení, vedeném v jednacím řízení bez uveřejnění, k
zadání veřejné zakázky na služby „Poskytnutí služeb Hybridní pošty“, zahájeném dne
25. 8. 2020 odesláním výzvy k jednání jedinému dodavateli Česká pošta, s.p.
Předkladatel: tajemník
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34. Návrh k zahájení zadávacího řízení podle § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, vedeného v užším řízení, k zadání nadlimitní veřejné zakázky
„Údržba zeleně, ostatních ploch a péče o zařízení na nich umístěných na území městské
části Praha 4“, odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve
Věstníku veřejných zakázek.
Předkládá: Hrdinka Tomáš RNDr. Ph.D.

Irena Michalcová
starostka MČ Praha 4
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