PROGRAM
18. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 30. 9. 2020
1.

Návrh ke změně zápisu Základní školy, Praha 4, Školní 700 v rejstříku škol a školských
zařízení z důvodu zvýšení kapacity školního klubu dle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 9. 2021.
Předkládá: starostka

2.

Návrh ke změně výše platu Mgr. Jana Vondrouše, ředitele Základní školy s rozšířenou
výukou jazyků, Praha 4, Jeremenkova 1003.
Předkládá: starostka

3.

Návrh k poskytnutí finanční odměny ředitelům mateřských škol a základních škol
zřizovaných městskou částí Praha 4 v souvislosti s úpravou rozpočtu běžných výdajů v
kap. 0416 v roce 2020 na posílení mzdových prostředků pro pracovníky škol a školských
zařízení, zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy.
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 rozhodnutí o bytových případech.
Předkládá: Bc. Hroza

6.

Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 242/15 v domě na adrese
Nuselská 242/44, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu
na společných částech domu a ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: Bc. Hroza

7.

Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 711/20 v domě na adrese
Michelská 711/57, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu
na společných částech domu a ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: Bc. Hroza

8.

Návrh k uzavření smlouvy o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy
č. 2011/0882/OOM/RAD ze 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

9.

Návrh k uzavření dohody o narovnání se společností EMME SPORT s.r.o., IČ: 27211959
– 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

10. Návrh k žádosti společnosti Česká nemocniční s.r.o., IČ 04182243, o uzavření splátkové
dohody.
Předkládá: Bc. Hroza
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11. Návrh k vyslovení souhlasu s úpravou zpevněných ploch a oplocení, s přesahem požárně
nebezpečného prostoru, a s přesahem markýzy na sousední pozemek parc. č. 2848/66
v katastrálním území Záběhlice.
Předkládá: Bc. Hroza
12. Návrh k ukončení nájemní smlouvy č. 2018/1090/OOM/STAR ze dne 13. 12.2018
na pronájem garážového stání č. 20 v budově bez čp/če, na pozemku parc. č. 591/45, ul.
Točitá, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
13. Návrh k uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 2387/5 v katastrálním území
Nusle s Českou televizí.
Předkládá: Bc. Hroza
14. Návrh k uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 1254/2 v katastrálním území
Krč.
Předkládá: Bc. Hroza
15. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
k části pozemku parc. č. 2848/310 v katastrálním území Záběhlice.
Předkládá: Bc. Hroza
16. Návrh k pronájmu pozemku parc. č. 3103/25 v katastrálním území Michle.
Předkládá: Bc. Hroza
17. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemků
parc. č. 2910/194 a parc. č. 2910/195, oba v katastrálním území Nusle.
Předkládá: Bc. Hroza
18. Návrh k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2017/0096/OOM/ZST ze dne
1. 2. 2017 se společností 4-Majetková, a.s., IČ: 284 77 456 – Plamínkové 1592/4,
katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza-STAŽENO
19. Návrh k vrácení jistot záměru prodeje pozemku parc. č. 2125/3 se stavbou č.p. 1269 (stavba
občanského vybavení), Na Líše 13 a pozemku parc. č. 2125/8, vše katastrální území
Michle, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
20. Návrh k uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 2016/1409/OOM/ZST, ve znění
pozdějších dodatků, s hlavním městem Prahou – Táborská 1691/32a, katastrální území
Nusle, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
21. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 2157 v katastrálním území Nusle.
Předkládá: Bc. Hroza
materiál na 12.zastupitelstvo
22. Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč ZO ČSOP Ochránci zvířat
sv. Františka z Assisi se sídlem Chlum 47, 388 01 Blatná, IČ : 69058458.
Předkládá: Hrdinka Tomáš RNDr. Ph.D.
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23. Návrh k uzavření smlouvy o dílo s Vladislavem Honcem, fyzickou osobou, IČ 45299579
na realizaci akce „Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625, Praha 4 - oprava nouzového
osvětlení“.
Předkládá: p. Vácha
24. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2018/0053/OSIO na zhotovení
projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací se společností R-Projekt 07 Praha
s.r.o., Ke Strašnické 1795/8, 100 00 Praha 10, IČ 035 20 358 pro realizaci akce
„Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská na parcele č. 310/115, Praha 4 – k.ú. Michle“.
Předkládá: p. Vácha
25. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2020/0113/OSIO, ze dne
4.3.2020 se zhotovitelem BBP Stavby s.r.o., se sídlem Korunovační 103/6, 170 00 Praha
7, IČ: 03875199 na změnu předmětu díla a na změnu ceny díla akce „Zateplení bytového
objektu Štúrova 541/37, Praha 4, k. ú. Lhotka“.
Předkládá: p. Vácha
26. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností Aplikační středisko MINAR s.r.o. se
sídlem V Zákopech 535/3a, 142 00 Praha 4, IČ: 45280983 na realizaci akce „ Objekt
Na Pankráci 420/54, Praha 4 – oprava střechy“.
Předkládá: p. Vácha
27. Návrh k odpisu nerealizovaného investičního záměru z let 2009 – 2012.
Předkládá: p. Vácha-STAŽENO
28. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k prodeji pozemku parc.č. 2095/2
v katastrálním území Krč.
Předkládá: Opa, MBA
29. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k prodeji částí pozemků parc.č. 2905/1,
3206/1, 3208 v katastrálním území Michle.
Předkládá: Opa, MBA
30. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k prodeji části pozemku parc.č. 1285/59
a části pozemku parc.č. 3178/4 v katastrálním území Krč.
Předkládá: Opa, MBA
31. Návrh k návrhu změny Z 2874/00 vlny V celoměstsky významných změn Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Předkládá: Opa, MBA
32. Návrh k návrhu změny Z 2908/00 vlny V celoměstsky významných změn Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Předkládá: Opa, MBA
33. Návrh k návrhu změny Z 2964/00 vlny V celoměstsky významných změn Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Předkládá: Opa, MBA

3

34. Návrh k řízení o vydání změny Z 3230/15 Územního plánu sídelního útvaru hlavního
města Prahy.
Předkládá: Opa, MBA
35. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému převodu části pozemku parc.
č. 1315/1 v katastrálním území Podolí.
Předkládá: Opa, MBA
36. Informace k zajištění ochranných pomůcek pro městskou část Praha 4.
Předkladatel: tajemník
37. Návrh k dodatku č. 29 ke Statutu sociálního fondu a Zásadám používání sociálního fondu.
Předkladatel: tajemník
38. Návrh k uzavření smlouvy s Multisport Benefit s.r.o. poskytující služby v oblasti
zaměstnaneckých benefitů, o poskytování Programu MultiSport a vydání karty MultiSport,
se sídlem Praha 4, Lomnického 1705/9, IČ: 24715298.
Předkladatel: tajemník
39. Různé
40. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o udělení souhlasu s působením
Základní školy Edisona s.r.o., se sídlem Blatovská 891/3, 140 00 Praha 4, IČ: 94 42 065,
na území městské části Praha 4.
Předkládá: starostka
41. Návrh k rozhodnutí ve věci podání žádosti o grant z rozpočtu hlavního města Prahy v rámci
grantového řízení ,,Program v oblasti podpory aktivit národnostních menšin na území hl.
m. Prahy pro rok 2021“ - projektová žádost Romský Bašavel 2021.
Předkládá: starostka-PŘERUŠENO
42. Návrh k rozhodnutí ve věci podání žádosti o grant z rozpočtu hlavního města Prahy v rámci
grantového řízení ,,Programy v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m.
Prahy pro rok 2021“ – projektová žádost ,,S hudbou je nám nejlépe“.
Předkládá: starostka- PŘERUŠENO
43. Informace určení nositelů odpovědí na dotazy a náměty vznesených na 11. zasedání
Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 23. 9. 2020.
44. Návrh k rozpočtovým opatřením za měsíc září 2020, kterými se mění závazné ukazatele
rozpočtu na rok 2020.
Předkládá: Ing. Kovářík
45. Návrh k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.
5/2011 Sb. Hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění
pozdějších předpisů.
Předkládá: Ing. Kovářík
46. Návrh k rozhodnutí v zadávacím řízení, vedeném v jednacím řízení bez uveřejnění podle §
63 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k zadání veřejné zakázky
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na služby „Údržba zeleně, ostatních ploch a péče o zařízení na nich umístěných na území
městské části Praha 4“, zahájeném dne 16. 9. 2020 odesláním výzvy k jednání vybranému
okruhu dodavatelů.
Předkládá: RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D.
47. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Rekonstrukce
cyklotrialového hřiště Na Chodovci“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Předkládá: RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D.
48. Návrh k uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě SML/2020/0696/OKS ze dne 10. 9.
2020 mezi městskou částí Praha 4 a společností Na Florenci Development s.r.o., se sídlem
Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 04774647 o poskytnutí finančního
daru na úhradu částečných nákladů na zajištění akce „Nuselské pivní slavnosti“ v celkové
výši 300.000 Kč.
Předkládá: Bc. Hroza
49. Návrh k uzavření dodatku č. 1 k smlouvě SML/2020/0697/OKS ze dne 9. 9. 2020 uzavřené
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

Irena Michalcová
starostka MČ Praha 4
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