PROGRAM
14. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 15. 7. 2020
1.

Návrh k návrhu nařízení č.9/2011 Sb., hlavního města Prahy, kterým se vydává tržní řád,
ve znění pozdějších předpisů
Předkládá: starostka

2.

Návrh ke stanovení platu Bc. Andrey Rajbrové, ředitelky Mateřské školy Alšovy sady,
Praha 4, Na Větrově 22.
Předkládá: starostka

3.

Návrh ke stanovení platu Mgr. Bc. Jany Libichové, ředitelky První jazykové základní
školy v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100.
Předkládá: starostka

4.

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

5.

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

6.

Návrh k rozhodnutí o bytových případech
Předkládá: Bc. Hroza

7.

Návrh k bytovým případům u bytů sociálních
Předkládá: Bc. Hroza

8.

Návrh k uzavření nájemních smluv k volným bytům v domech s pečovatelskou službou
Předkládá: Bc. Hroza

9.

Návrh k žádosti společnosti Gymnázium Duhovka s.r.o., IČ: 251 07 186 o odpuštění
nájemného za pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 250, Boleslavova 1, katastrální
území Nusle, Praha 4
Předkládá: Bc. Hroza

10. Návrh k uzavření dodatku č. 2, v úplném znění, k nájemní smlouvě ze dne 24. 10. 1997,
ve znění dodatku č. 1, na pronájem nebytového prostoru č. 401 v domě č. p. 297,
ul. Nuselská 5, katastrální území Nusle, Praha 4
Předkládá: Bc. Hroza
11. Návrh k pronájmu nebytových
katastrální území Nusle, Praha 4
Předkládá: Bc. Hroza

prostor

1

v objektu

č.p.

250,

Boleslavova

1,

12. Návrh ke znění nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor č. 801 v domě č.p.
603, Nuselská 94, katastrální území Michle, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
13. Návrh k pronájmu pozemku parc. č. 954/2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č.p.
1741, U Šálkovny 4, a k pronájmu pozemku parc. č. 954/1, ostatní plocha, zeleň, vše
katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
14. Návrh k uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 1748/17 v katastrálním území
Michle.
Předkládá: Bc. Hroza
15. Návrh ke zveřejnění záměru směny pozemků v katastrálním území Michle.
Předkládá: Bc. Hroza-PŘERUŠENO
16. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2125/3 (zastavěná plocha a
nádvoří) se stavbou č.p. 1269 (stavba občanského vybavení), Na Líše a pozemku
parc. č. 2125/8 (manipulační plocha), vše katastrální území Michle, Praha 4
Předkládá: Bc. Hroza
17. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k tíži pozemků parc.
č. 1047 a parc. č. 2873/1, oba v katastrálním území Michle.
Předkládá: Bc. Hroza
18. Návrh k uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 2910/150 v katastrálním území
Nusle se společností Globus ČR, v. o. s.
Předkládá: Bc. Hroza-PŘERUŠENO
19. Návrh k vyslovení souhlasu s pořádáním akce „Veganské hody“ na části pozemku parc.
č. 2910/328 v k. ú. Nusle.
Předkládá: Bc. Hroza
20. Návrh k vydání souhlasného stanoviska s umístěním trakčního sloupu na pozemku parc.
č. 104 v katastrálním území Nusle
Předkládá: Bc. Hroza
21. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě č. 2019/1324/OOM/MST ze dne 14. 11. 2019 k tíži pozemku parc. č.
879/1 v katastrálním území Krč se společností T-Mobile Czech Republic a.s.
Předkládá: Bc. Hroza
22. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
k tíži pozemků parc. č. 1250/54 a parc. č. 1256/9, oba v katastrálním území Krč.
Předkládá: Bc. Hroza
23. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 271/1 v katastrálním území Podolí.
Předkládá: Bc. Hroza
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24. Návrh k vyslovení souhlasu s pořádáním akce „ONE“ na části pozemku parc. č. 3065
v k. ú. Braník
Předkládá: Bc. Hroza
25. Návrh ke zrušení usnesení Rady městské části Praha 4 č. 13R-453/2020 ze dne 1. 7. 2020
a k uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 241/1 v katastrálním území Braník.
Předkládá: Bc. Hroza
26. Návrh k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc.č. 10/10,
katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
materiál na 11. zastupitelstvo
27. Návrh na vyjádření podpory pro návrh na propůjčení Řádu Bílého lva (in memoriam)
plukovníkovi v.v. Jaroslavu Hofrichterovi, letci RAF, příslušníkovi 311. bombardovací
perutě.
Předkládá: Bc. Hroza
materiál na 11. zastupitelstvo
28. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Výměna písku
v pískovištích na dětských hřištích ve správě MČ Praha 4“ dle zákona č. 134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Předkládá: RNDr. Hrdinka, Ph.D.
29. Návrh k udělení dotací městské části Praha 4 na podporu akumulace a využití srážkových
vod na území MČ Praha 4
Předkládá: RNDr. Hrdinka, Ph.D.
30. Návrh k udělení souhlasu s použitím účelové neinvestiční dotace hl. m. Prahy – programy
v oblasti prevence kriminality, na realizaci projektu Uličník pro Prahu 4.
Předkládá: Ing. Míth
31. Návrh k uzavření dodatku č. 1 smlouvy Služby podpory ICT infrastruktury mezi Proact
Czech Republic, s.r.o. IČ 247 99 629 se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha
4 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 146 00 Praha 4, IČ:00063584
Předkládá: Ing. Míth
32. Návrh k uzavření dodatku č. 1 smlouvy Dokument management systém – servisní
podpora mezi IKA DATA, spol. s r.o. IČ 261 55 664, se sídlem Praha 3, Vinohradská
1899/112, PSČ 130 00 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 146 00
Praha 4, IČ:00063584
Předkládá: Ing. Míth
33. 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 „Prodloužení podpory systémové infrastruktury a DMS“, uveřejněním
výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele
Předkládá: Ing. Míth
34. Návrh ke změně funkčního schématu Úřadu městské části Praha 4 pro rok 2020
Předkládá: tajemník
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35. Informace o pohledávkách odepsaných dle ustanovení článku V., odst. 5.5. Pravidel
pro nakládání s pohledávkami městské části Praha 4 za 2. čtvrtletí 2020.
Předkládá: tajemník
36. Informace o rozhodnutích vedoucího odboru o smluvních pokutách za 2. čtvrtletí 2020.
Předkládá: tajemník
37. Různé
38. Návrh ke jmenování ředitele Základní školy, Praha 4, Jílovská 1100 na základě výsledku
konkursního řízení.
Předkládá: starostka
39. Návrh k rozpočtovým opatřením za měsíc červenec 2020, kterými se mění závazné
ukazatele rozpočtu na rok 2020.
Předkládá: Ing. Kovářík
40. Návrh k akci Obnova světelného signalizačního zařízení SSZ 4.457 Sulická - Před
Nádražím.
Předkládá: Ing. Kovářík
41. Návrh k poskytnutí slevy nájemného nájemcům nebytových prostor a nebytových objektů
postižených krizovými opatřeními vlády České republiky.
Předkládá: Bc. Hroza
42. Návrh k návrhu novely Nařízení č. 10 /2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné
požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze
ve znění Nařízení č. 14/2018 Sb. hl. m. Prahy (technická novela Pražských stavebních
předpisů).
Předkládá: Patrik Opa, MBA
43. Návrh ke stavbě „BBP Spořilov – sever, Praha 4, č. akce TSK 60239“.
Předkládá:Patrik Opa, MBA
44. Návrh ke změně termínu úkolu usnesení Rady MČ Praha 4 č. 12R-426/2020 ze dne
17.6.2020 ve věci informace o jednání se statutárním orgánem společnosti Rossy service,
a.s. ve věci nastalých skutečností týkajících se ekonomické situace společnosti,
s návazností na další řádné plnění smluvních ujednání platné smlouvy „O údržbě zeleně,
ostatních ploch a péči o zařízení na nich umístěných na území městské části Praha 4“
č. 2008/269/OŽPAD/OSTA/STA/10 ze dne 10. 4. 2008 ve znění jejího dodatku
č. 1 ze dne 24. 2. 2011, č. 2 ze dne 14. 4. 2011 a č. 3 ze dne 20. 2. 2019.
Předkládá: RNDr. Hrdinka, Ph.D.
45. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Oprava
oplocení na dětském hřišti č. 22 Na Mlejnku“ dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Předkládá: RNDr. Hrdinka, Ph.D.
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46. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Oprava
prostranství Jihlavská“, na pozemcích parc.č. 224/2, 227/14, 221/8, 227/1 v k.ú. Michle,
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Předkládá: RNDr. Hrdinka, Ph.D.
47. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Oprava
povrchu sportoviště č. 119 Lísek sport“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Předkládá: RNDr. Hrdinka, Ph.D.
48. Návrh k informaci o proběhlém zasedání hodnotícího týmu pro posouzení vypracovaných
studií sociálního objektu Hudečkova na pozemcích parc.č. 884 a 887, k.ú. Krč, Praha 4
Předkládá: p. Vácha

Irena Michalcová
starostka MČ Praha 4
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