PROGRAM

1.

6. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 25. 3. 2020
Návrh k souhlasu s přerušením provozu v mateřských školách zřizovaných městskou
částí Praha 4 ředitelkami těchto škol s ohledem na epidemiologickou situaci týkající se
šíření koronaviru SARS-CoV-2.
Předkládá: starostka

2.

Návrh k rozpočtovým opatřením za měsíc únor a březen 2020, kterými se mění závazné
ukazatele rozpočtu na rok 2020.
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 neuplatnění sankcí za pozdní úhradu nájemného v souvislosti s usnesením vlády
České republiky č. 194 ze dne 12.3.2020 a č. 211 ze dne 14.3.2020 o vyhlášení
nouzového stavu a přijatým krizovým opatřením.
Předkládá: Bc. Hroza

7.

Návrh k pronájmu nebytových prostor v objektu č. p. 1219, Pujmanové 8, katastrální
území Krč, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza

8.

Návrh k pronájmu nebytových prostor – kanceláří v objektu č. p. 1219, Pujmanové 8,
katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza

9.

Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 800 v domě č. p. 372, ul. Táborská 36,
katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza

10. Návrh ke změně přílohy usnesení č. 6R-196/2019 ze dne 20. 3. 2019 k pronájmu
nebytového prostoru č. 806 v objektu bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. 273/8, ve dvoře
domu č.p. 414, ul. Mečislavova 11, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
11. Návrh k uzavření smlouvy o pronájmu pozemků parc. č. 1899, 1900, 1902, 1903, 1905,
1907/1, 1909, 1911/3, 1912, 1913, 1914, 1917, 1918/1, 1918/2, 1919/1, 1919/4 a 1919/5,
vše v katastrálním území Braník, se společností Impérium zábavy s.r.o..
Předkládá: Bc. Hroza
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12. Návrh ke zrušení záměru prodeje pozemků parc. č. 2848/3, parc. č. 2846/1 a částí
pozemku parc. č. 2845/1, označených dle geometrického plánu č. 3114-70/2018 jako
pozemky parc. č. 2845/1, 2845/5, 2845/6, 2845/7, 2845/8, vše k. ú. Braník.
Předkládá: Bc. Hroza
13. Návrh k pronájmu části pozemku parc. č. 2820/2 v katastrálním území Záběhlice.
Předkládá: Bc. Hroza
14. Návrh ke zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 2019/21 se stavbou bez čp/če,
ulice Hornokrčská, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
15. Návrh k pronájmu pozemku parc. č. 2019/23, se stavbou bez čp/če, garáží, v ulici
Hornokrčská, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
16. Návrh k pronájmu pozemku parc. č. 883/2, se stavbou bez čp/če, garáží, v ulici Petra
Rezka, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
17. Návrh k souhlasu s pořádáním sportovního náborového festivalu pro děti – Wannado
Festival 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 a 1919/5 a na části pozemku
parc. č. 3065, vše v k. ú. Braník.
Předkládá: Bc. Hroza
18. Návrh k postupu při vydání platového výměru ředitelům Ústavu sociálních služeb v Praze
4, příspěvkové organizace, a Zdravotnického zařízení městské části Praha 4, příspěvkové
organizaci, při změně finančních částek platových tarifů v souvislosti s novelizací
právních předpisů o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
a při změně platového stupně v závislosti na délce praxe.
Předkládá: Ing. Svoboda Ph.D.
19. Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,- Kč ZO ČSOP – Ochránci zvířat
S. Františka z Assisi se sídlem Chlum 47, 388 01 Blatná, Pražská pobočka Jeremenkova
74, 147 00 Praha 4, IČ : 69058458.
Předkládá: RNDr. Hrdinka, Ph.D.-STAŽENO
20. Návrh k uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
a o zmocnění centrálního zadavatele MČ Praha 4 organizacemi zřízenými městskou částí
Praha 4 k zadání veřejné zakázky „Poskytování mobilních telekomunikačních služeb
pro Úřad městské části Praha 4 a zřizované organizace městské části Praha 4“.
Předkládá: Ing. Míth
21. Návrh k záměru prodeje akcií společnosti 4-Energetická, a.s..
Předkládá: p. Hušbauer
22. Různé.
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23. Návrh k odkladu splatnosti nájemného z nemovitostí ve správě městské části Praha 4
v případech nájemců postižených krizovými opatřeními vlády České republiky přijatými
po dobu nouzového stavu vyhlášeného vládou České republiky s účinností od 12. 3.
2020.
Předkládá: Bc. Hroza
24. Návrh k rozhodnutí ve věci uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. 2612/238,
2612/329 a 2612/234, katastrální území Braník s Hlavním městem Prahou, Mariánské
nám. 2, Praha 1, IČO: 00064581, zastoupeným Technickou správou komunikací hl. m.
Prahy, a.s., se sídlem Řásnovka 8, 110 00 Praha IČO: 03447286, za účelem obnovy,
výsadby a péče o travnaté porosty, výsadby a péče o společenstva květnatých trávníků
a za účelem péče o stávající trvalkový záhon, jehož součástí je i keřový porost.
Předkládá: RNDr. Hrdinka, Ph.D.
25. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností ITAR s.r.o., Praha 5, Vrchlického
105/50, IČ: 61065765, na provedení plnění představující veřejnou zakázku malého
rozsahu pod názvem: Oprava fasády a výměna oken bytů domu Nuselská 603/94, Praha 4
– k. ú. Michle
Předkládá: p. Vácha
26. Informace k potřebám ochranných pomůcek na území městské části Praha 4.
Předkládá: Ing. Kovářík
27. Návrh k zajištění ochranných pomůcek pro zastupitele městské části Praha 4,
zaměstnance úřadu, příspěvkové organizace, městskou částí zřízené společnosti,
dobrovolníky a občany městské části
Předkládá: tajemník

Irena Michalcová
starostka MČ Praha 4
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