PROGRAM
3. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 30. 1. 2018
1.

Návrh k prodloužení platnosti „Strategie bezpečnosti a prevence kriminality, primární prevence
rizikového chování dětí a mládeže a protidrogové politiky na území městské části Praha 4
na období 2015 – 2018“ do 31. prosince roku 2019 a doplnění priorit v protidrogové oblasti pro
rok 2019.
Předkládá: starosta
materiál na 2. zastupitelstvo

2.

Návrh ke znovuzvolení přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 4.
Předkládá: starosta
materiál na 2. zastupitelstvo

3.

Návrh k odnětí pozemku parc. č. 1769/1, se stavbou č.p. 44, Branická 44, pozemku parc. č.
1765/18 a pozemku parc. č. 1770/2, vše katastrální území Braník, Praha 4 ze správy městské části
Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 2. zastupitelstvo

4.

Návrh k prodeji pozemku parc. č. 821/1v k.ú. Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha

materiál na 2. zastupitelstvo

5.

Návrh k návrhu programu 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 6. 2. 2019.
Předkládá: starosta

6.

Návrh k rozpočtovým opatřením za měsíc prosinec 2018, kterými se mění závazné ukazatele
rozpočtu na rok 2018.
Předkládá: starosta

7.

Návrh k Plánu kontrol prováděných organizačními jednotkami ÚMČ Praha 4
v roce 2019.
Předkládá: starosta

8.

Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k záměru podat u Ministerstva vnitra ČR žádost
o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci programu ,,Projekty obcí na podporu integrace
cizinců na lokální úrovni v roce 2019“ na realizaci projektu ,, Žijeme na čtyřce společně 2019“.
Předkládá: starosta

9.

Návrh k schválení zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu na služby spojené se
zajištěním projektu „Běžecká škola Prahy 4“, podle § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek.
Předkládá: starosta

10. Návrh k uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o Roznášce informačních materiálů
č. 2010/517/OKAS/OSTA/STA (982807-0460/2010), E2016/11532 ze dne 16. 4. 2010 uzavřené
mezi městskou částí Praha 4 a Českou poštou, s.p., IČ: 47114983, se sídlem Politických vězňů
909/4, 225 99 Praha 1, a týkající se změny obsahu i Přílohy č. 2 - Seznam specifikovaných
zakázek ke Smlouvě.
Předkládá: starosta
11. Návrh k valorizaci nájemného.
Předkládá: Mgr. Zicha
12. 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: Mgr. Zicha
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13. 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: Mgr. Zicha
14. Návrh k rozhodnutí o bytových případech.
Předkládá: Mgr. Zicha
15. Návrh k bytovým případům u bytů sociálních.
Předkládá: Mgr. Zicha
16. Návrh k ukončení nájmů bytů výpovědí a k podání žalob na vyklizení bytu
Předkládá: Mgr. Zicha
17. Návrh k ukončení nájemního vztahu k bytu výpovědí a k podání žaloby na vyklizení bytu.
Předkládá: Mgr. Zicha
18. Návrh k poskytnutí slevy z nájemného za realizaci opravy nad rámec drobných oprav
a obvyklé údržby společnosti 4-Majetková, a.s., IČ: 284 77 456 – Novodvorská 435/153,
katastrální území Lhotka, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
19. Návrh k žádosti o slevu z nájemného za pronájem nebytového prostoru č. 302 v domě č. p. 1313,
ul. Pikrtova 5, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
20. Návrh ke zveřejnění změny podstatné náležitosti nájemní smlouvy na pronájem nebytového
prostoru č. 801 v domě č. p. 378, Táborská 44, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
21. Návrh k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2016/1373/OOM/ZST ze dne 7. 10. 2016 na
pronájem nebytového prostoru č. 800 v domě č. p. 378, Táborská 44, katastrální území Nusle,
Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
22. Návrh ke zrušení usnesení č. 21R-867/2018 ze dne 31. 10. 2018 k pronájmu nebytového prostoru
č. 401 v domě č. p. 1313, ul. Pikrtova 5, katastrální území Nusle, Praha 4
Předkládá: Mgr. Zicha
23. Návrh ke změně usnesení č. 2NR-58/2018 ze dne 12. 12. 2018 k pronájmu garážového stání č. 4
v objektu č. p. 1683, ul. Na Strži 40, katastrální území Krč, Praha 4
Předkládá: Mgr. Zicha
24. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži
pozemku parc. č. 2848/378 v katastrálním území Záběhlice.
Předkládá: Mgr. Zicha
25. Návrh ke zveřejnění změny podstatné náležitosti nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č.
2848/68 s objektem č.p. 2537, Hrusická 7 a pozemku parc. č. 2848/66, vše katastrální území
Záběhlice, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
26. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži
pozemků parc. č. 2381/2 a parc. č. 2381/9 v katastrálním území Braník a parc. č. 428/7, parc. č.
430/1, parc. č. 430/6, parc. č. 430/7, parc. č. 939/1 a parc. č. 950/17
v katastrálním území Hodkovičky.
Předkládá: Mgr. Zicha-STAŽENO
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27. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži
pozemků parc. č. 1835/12 a parc. č. 1835/13 v katastrálním území Michle.
Předkládá: Mgr. Zicha-STAŽENO
28. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 1320/1 označených dle GP č. 3198106/2018 jako díly a + c a částí pozemku parc. č. 1307/25 označených dle GP č. 3198-106/2018
jako díly d + g + e + f , vše v k. ú. Michle.
Předkládá: Mgr. Zicha
29. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 3222/1, katastrální území Michle,
Praha 4, za účelem umístění rampy pro tělesně postižené.
Předkládá: Mgr. Zicha
30. Návrh k vyslovení souhlasu s pořádáním akce „Čarodějnice 2019“ na částech pozemků
parc. č. 2910/328 a 2910/329, oba v k. ú. Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha-PŘERUŠENO
31. Návrh k vydání souhlasného stanoviska s výstavbou zastávkového přístřešku v rámci akce
„Na Slupi, Jaromírova, Křesomyslova 3. etapa, Praha 2, č. akce 999066/3“, na pozemku parc.
č. 103/1 v k.ú. Nusle .
Předkládá: Mgr. Zicha
32. Návrh k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávky za společností ALEXIM v.o.s, IČ 00551741
Předkládá: Mgr. Zicha
33. Informace k uzavření podnájemní smlouvy – Modrý pavilon, Štúrova 1281 a 1282, katastrální
území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
34. Návrh ke schválení podání projektové žádosti k projektu zaměřenému na podporu profesionální
realizace sociální práce na území městské části Praha 4 v rámci 95. výzvy Operačního programu
Zaměstnanost, Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou.
Předkládá: Mgr. Kotvová
35. Návrh ke jmenování konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele
Základní školy, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140.
Předkládá: Mgr. Kotvová
36. Návrh ke jmenování konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele
Mateřské školy, Praha 4, Mezivrší 15.
Předkládá: Mgr. Kotvová
37. Návrh k uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb Hybridní pošty mezi Česká pošta, s.p.
Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1 IČ: 47114983 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala
Staška 2059/80b, 146 00 Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: Ing. Hora
38. Návrh k vyhlášení výběrového řízení na ředitele Ústavu sociálních služeb v Praze 4, přísp. org.,
Podolská 208/31, Praha 4, PSČ 147 00, IČ: 70886199.
Předkládá: Ing. Svoboda, Ph.D.
39. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Pěstební opatření
lipové aleje v ulici U Kempinku“ dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, zahájeném dne 23.10.2018 odesláním výzvy k podání nabídky a
k prokázání splnění kvalifikace.
Předkládá: Ing. Růžička
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40. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o pronájem části pozemku parc.č.
2838/15 v katastrálním území Nusle ve vlastnictví hl. m. Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
41. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 ke směně pozemku parc. č. 2616/1 a částí
pozemku parc.č. 2595/2, 2600/1, 2600/3, 3185/3, 2804/11 vše v katastrálním území Nusle za
pozemek parc.č. 700/124 v katastrálním území Michle
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
42. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k dlouhodobému pronájmu části pozemku parc.
č. 2830 v katastrálním území Nusle.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
43. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k prodeji pozemku parc. č. 1445/2
v katastrálním území Lhotka.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
44. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k prodeji pozemku parc. č. 1052/150, parc.č.
1052/151 a části pozemku parc.č. 1052/1 vše v katastrálním území Krč.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
45. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k prodeji části pozemku parc. č. 470/1
v katastrálním území Krč.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
46. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod části pozemku parc.č.
2131/1 v katastrálním území Krč ve vlastnictví hl. m. Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
47. Návrh k pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 4 k přijímání prohlášení o uzavření
manželství v působnosti matričního obvodu městské části Praha 4.
Předkládá: tajemník
48. Různé.

49. Návrh k uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o údržbě zeleně, ostatních ploch a péči o
zařízení na nich umístěných na území městské části Praha 4 č. 2008/269/OSTA/STA/10
se zhotovitelem Rossy service, a.s., se sídlem Vídeňská 342/152, 148 00 Praha 4,
IČ: 01880802.
Předkládá: Ing. Růžička

Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
v. r. starosta MČ Praha 4
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