PROGRAM
14. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 17. 7. 2019
1.

Návrh k přerušení provozu v mateřských školách zřizovaných městskou částí Praha 4
v termínu od 26. 8. do 30. 8. 2019 z provozně organizačních důvodů.
Předkládá: starostka

2.

Návrh k doporučení zřizovatele ve věci obsazování pracovních pozic ve školách
a školských zařízeních a k vedení zaměstnanců škol a školských zařízení, zřizovaných
městskou částí Praha 4.
Předkládá: starostka

3.

Návrh ke jmenování ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Praha 4, Sdružení 1080
na základě výsledku konkursního řízení.
Předkládá: starostka

4.

Návrh ke stanovení platu Mgr. Romany Mrázkové, ředitelky Základní školy a Mateřské
školy, Praha 4, Sdružení 1080.
Předkládá: starostka

5.

Návrh ke stanovení platu Mgr. Martina Bělouška, zástupce statutárního orgánu Základní
školy, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140.
Předkládá: starostka

6.

Návrh ke stanovení platu Mgr. Jana Vondrouše, zástupce statutárního orgánu Základní
školy, Praha 4, Jeremenkova 1003.
Předkládá: starostka

7.

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 2019 na posílení mzdových prostředků pro pracovníky škol
a školských zařízení, zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy.
Předkládá: starostka

8.

Návrh ke změně složení v Komisi pro školství a mládež Rady městské části Praha 4
a v Komisi zdravotně sociální a rodinné politiky Rady městské části Praha 4.
Předkládá: starostka

9.

Návrh ke zvolení přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4.
Předkládá: starostka
materiál na 6. zastupitelstvo

10. Informace k petici za okamžité řešení neúnosné situace v Základní škole Kavčí hory,
K Sídlišti 840, Praha 4.
Předkládá: starostka
11. Návrh k rozpočtovým opatřením za měsíc červen, červenec 2019, kterými se mění
závazné ukazatele rozpočtu na rok 2019.
Předkládá: Ing. Kovářík
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12. Návrh k udělení souhlasu s použitím fondů základních škol na financování spoluúčasti
ve výši 10% z celkových způsobilých výdajů projektů, k udělení souhlasu na případně
použití rezervního fondu k posílení fondu investic a k financování nezpůsobilých výdajů
projektů a to vše v návaznosti na schválené projekty Operační program Praha – pól růstu.
Předkládá: Ing. Kovářík
13. Návrh k nevyužití finanční podpory ze strany Státního fondu životního prostředí v rámci
21. výzvy Národního programu Životní prostředí, prioritní oblast 5. Životní prostředí
ve městech a obcích, podoblast 5.2. Udržitelná městská doprava a mobilita na projekt
Ekologický vůz Prahy 4, akceptační číslo 05531821.
Předkládá: Ing. Kovářík
14. Návrh k situaci ZPS na území městské části Praha 4.
Předkládá: Ing. Kovářík
15. Návrh k RTT Vladimírova-Táborská-Na Pankráci-Na Veselí-Soudní.
Předkládá: Ing. Kovářík
16. Návrh ke stanovisku MČ Praha 4 k materiálu Rozvoj linek PID v Praze 2019-2029.
Předkládá: Ing. Kovářík
17. 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
18. Návrh k rozhodnutí o bytových případech.
Předkládá: Bc. Hroza
19. Návrh k bytovým případům u bytů sociálních.
Předkládá: Bc. Hroza
20. Návrh k uzavření nájemních smluv k volným bytům v domech s pečovatelskou službou.
Předkládá: Bc. Hroza
21. Návrh k žádosti o splátkovou dohodu.
Předkládá: Bc. Hroza
22. Návrh k žádosti o poskytnutí slevy z nájemného pro nájemce bytu č. x, v domě na adrese
Za Zelenou liškou čp. xx, Praha 4 – Krč.
Předkládá: Bc. Hroza
23. Návrh k žádosti pana M. T. o úhradu nákladů vynaložených na úpravu bytu č. x na adrese
Na Zámecké xx , Praha 4, katastrální území Nusle.
Předkládá: Bc. Hroza
24. Návrh k udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti JRJ PHARMA, s.r.o., IČ: 061
43 822 na adresu Údolní 1147/106, katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
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25. Návrh k žádosti o souhlas s podnájmem části nebytových prostor v objektu č.p. 1147,
Údolní, katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
26. Návrh k udělení souhlasu s provedením rekonstrukce cvičné kuchyňky v objektu č.p.
1100, Jílovská 16, katastrální území Braník, Praha 4 a k udělení souhlasu s účetními
odpisy.
Předkládá: Bc. Hroza-STAŽENO
27. Návrh k žádosti o souhlas s podnájmem části nebytového prostoru č. 800 v domě č. p.
375, ul. Táborská 38, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
28. Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 801 v domě č. p. 375, ul. Táborská 38,
katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
29. Návrh k žádosti o slevu z nájemného za pronájem nebytového prostoru č. 800 v domě
č. p. 376, ul. Táborská 40, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
30. Návrh uzavření dodatku č. 8, v úplném znění, k nájemní smlouvě
č. 733/07/NAJE/OMO/STAR ze dne 21. 11. 2007, ve znění pozdějších dodatků
na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 500, Táborská a části pozemku parc.
č. 611, vše katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
31. Návrh k udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti SIPIONE House s.r.o.,
IČ: 07879091, na adresu Pikrtova 1313/5, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
32. Návrh k ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. 803 v domě č. p.
1496, ul. Nuselská 66, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
33. Návrh k uzavření smlouvy o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy ze dne
9. 2. 1995, ve znění dodatků č. 1 a 2 a k uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne
9. 2. 1995, ve znění dodatků č. 1 a 2, na pronájem nebytového prostoru č. 805 v domě
č. p. 1496, ul. Nuselská 66, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
34. Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 803 v domě č. p. 1065, ul. Jívenská 10,
katastrální území Michle, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
35. Návrh k žádosti o souhlas s podnájmem části nebytového prostoru č. 298,1 - skladu, dílny
a garáže včetně příslušenství, v nebytovém objektu č. p. 1683, ul. Na Strži 40, katastrální
území Krč, Praha 4, společnosti PK Car servis, s.r.o., IČ: 25675427.
Předkládá: Bc. Hroza
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36. Návrh pronájmu společné části bytového domu č.p. 104, Pod Vyšehradem 1, katastrální
území Podolí, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
37. Návrh k žádosti o snížení nájemného za pronájem nebytového prostoru č. 13 v objektu
č.p. 1013, Novodvorská 151, katastrální území Lhotka, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
38. Návrh k žádosti paní Z. H. o prominutí smluvní pokuty za pozdní vyklizení.
Předkládá: Bc. Hroza
39. Návrh k žádosti společnosti W CUP s.r.o., IČ 27942503, o prominutí smluvní pokuty
za pozdní úhradu nájemného a služeb.
Předkládá: Bc. Hroza
40. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 241/3, v katastrálním území
Braník.
Předkládá: Bc. Hroza
41. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 341/7 a parc. č. 341/16 v k. ú.
Braník.
Předkládá: Bc. Hroza
42. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 2869/20 a parc. č. 2869/21 v k. ú.
Braník.
Předkládá: Bc. Hroza
43. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 3100/6, v katastrálním území
Braník.
Předkládá: Bc. Hroza
44. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1255/14 v k. ú. Krč.
Předkládá: Bc. Hroza
45. Návrh k uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 612, katastrální území
Nusle, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
46. Návrh k pronájmu části pozemku – parkovací stání na pozemku parc. č. 615/2, katastrální
území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
47. Návrh k pronájmu části pozemku parc. č. 2407/25 v k. ú. Michle.
Předkládá: Bc. Hroza
48. Návrh ke zveřejnění změny podstatné náležitosti smlouvy o nájmu části pozemku
č. 1238/09/NAJE/OBYP/ZST ze dne 27. 8. 2009, ve znění dodatku č. 1 a ve znění
trojstranné smlouvy o postoupení č. 2013/0986/1/OOM/ZST, spočívající v prodloužení
doby pronájmu části pozemku parc. č. 2806/1 v k. ú. Braník.
Předkládá: Bc. Hroza
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49. 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 KRAKONOŠOVO s.r.o.
Předkládá: Bc. Hroza
50. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemků
parc. č. 253/3 a parc. č. 253/18, oba katastrálním území Braník a parc. č. 1231/1, parc. č.
1231/15, parc. č. 1232/1, parc. č. 1243 a parc. č. 1244/1, vše v katastrálním území Podolí.
Předkládá: Bc. Hroza
51. Návrh k uzavření dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě č. 2016/0203/OOM/ZST ze dne 11.
4. 2016 na pronájem části pozemku parc. č. 2316/1 v katastrálním území Michle.
Předkládá: Bc. Hroza
52. Návrh ke zrušení zveřejněného záměru pachtu poř. č. ZP N 5/2019 části pozemku parc.
č. 2838/29, k.ú. Nusle.
Předkládá: Bc. Hroza
53. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků dotčených stavbou trasy metra I.D.,
se společností Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Předkládá: Bc. Hroza
54. Návrh k uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizačních přípojek
v pozemku parc. č. 140/83 v katastrálním území Lhotka.
Předkládá: Bc. Hroza
55. Návrh k vydání souhlasného stanoviska s vybudováním dvou parkovacích stání
na části pozemku parc. č. 1041/1 v k.ú. Nusle.
Předkládá: Bc. Hroza
56. Návrh k uzavření příkazní smlouvy mezi městskou částí Praha 4 a společností TESSINA,
s.r.o., IČ: 026 57 716 se sídlem Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8 týkající se realizace
akce „Svatováclavské velebení 2019“.
Předkládá: Bc. Hroza
57. Návrh k návrhu novelizace obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 Sb. hl. m. Prahy o
omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v
souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných
místech ze dne 17. 6. 2019.
Předkládá: Bc. Hroza
58. Informace k odstranění havárie ve školském objektu MČ Praha 4, Mateřská škola 4
pastelky, Praha 4, Sedlčanská 14/526 pracoviště MŠ Kotorská 1591, katastrální území
Nusle, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
59. Informace k uzavření podnájemních smluv – Modrý pavilon, Štúrova 1281 a 1282,
katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza
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60. Návrh ke změně výše platu Mgr. Lindy Obrtelové, ředitelky Ústavu sociálních služeb,
příspěvková organizace, Podolská 208/31, 147 00 Praha 4.
Předkládá: Ing. Svoboda, Ph.D.
61. Návrh k udělení souhlasu Rady městské části Praha 4 s vydáním urny s ostatky uložené
na veřejném pohřebišti – Urnový háj krematoria Motol, oddíl K. Kolumbární schránka Q
433.
Předkládá: Ing. Svoboda, Ph.D.
62. Návrh k podání žádostí hlavnímu městu Praze o účelovou neinvestiční dotaci na realizaci
projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví.
Předkládá: Ing. Kovářík
63. Návrh ke schválení připomínek městské části Praha 4, dle přílohy tohoto usnesení,
k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000
Sb . hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy (dále jen „Statut“), ve
znění pozdějších předpisů, vztahujícím se aktuálním právním předpisům vztahujícím se
k oblastem sociálně-právní ochrany dětí a sociální práce, č.j. MHMP 339309/2019.
Předkládá: Ing. Svoboda, Ph.D.
64. Návrh ke schválením podání žádosti v rámci výzvy č. 099 Operačního programu
zaměstnanost, prioritní osa 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou Ústavem sociálních
služeb v Praze 4 a ke schválení použití rezervního fondu ke spolufinancování tohoto
projektu.
Předkládá: Ing. Kovářík
65. Návrh k vyloučení účastníka a ke zrušení veřejné soutěže „Prodej akcií emitovaných
společností 4-Energetická, a.s.“
Předkládá: Hušbauer
66. Návrh k žádosti o postoupení příkazní smlouvy č. SML/2019/0237/OKS uzavřené dne 1.
5. 2019 se společností Sport Decision s.r.o., IČ: 269 12 562 – na zajištění realizace
projektu „Běžecká škola Prahy 4“.
Předkládá: Ing. Míth
67. Návrh k uzavření příkazní smlouvy mezi městskou částí Praha 4 a společností
SPEKTRUM MEDIA s.r.o., IČ: 248 10 991 se sídlem Weberova 210/15, 150 00 Praha 5
týkající se realizace akce „KAVKY 4 SPORT“.
Předkládá: Ing. Míth
68. Návrh k rozhodnutí v zadávacím řízení, vedeném ve zjednodušeném podlimitním řízení,
k zadání podlimitní veřejné zakázky na služby „Poskytování podpory systému PROXIO“,
zahájeném dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen
zákon), uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 30. 5. 2019 na profilu zadavatele.
Předkládá: Ing. Míth
69. Návrh k vyjádření souhlasu se záměrem vyhlášení veřejné zakázky Informační systém
pro zpracování agendy dotačních programů.
Předkládá: Ing. Míth
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70. Návrh k vyjádření souhlasu se záměrem vyhlášení veřejné zakázky Systém objednávání
občanů do správních agend.
Předkládá: Ing. Míth
71. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o prodej pozemku parc.č.
700/137 v katastrálním území Michle ve vlastnictví hl. m. Prahy.
Předkládá: Opa, MBA
72. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o prodej části pozemku parc.č.
1748/98 v katastrálním území Michle ve vlastnictví hl. m. Prahy.
Předkládá: Opa, MBA
73. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o prodej pozemku parc.č.
3323/2 v katastrálním území Michle ve vlastnictví hl. m. Prahy.
Předkládá: Opa, MBA
74. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 ke směně pozemku parc. č. 2616/1 a
částí pozemků parc.č. 2595/2, 2600/2, 2603, 2804/11 a 3185/3 vše v katastrálním území
Nusle za pozemky parc.č. 700/124 a 700/231 v katastrálním území Michle.
Předkládá: Opa, MBA
75. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o prodej pozemku parc.č.
906/49 v katastrálním území Podolí ve vlastnictví hl. m. Prahy.
Předkládá: Opa, MBA
76. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o prodej pozemku parc.č. 127
v katastrálním území Nusle ve vlastnictví hl. m. Prahy.
Předkládá: Opa, MBA
77. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem EL – EX spol. s r. o., Milánská 410,
109 00 Praha 10, IČ: 41691121 na realizaci akce: „Výměna HDV a oprava
elektroinstalace v bytovém objektu Dvorecká 773/3, Praha 4, k. ú. Podolí“.
Předkládá: Vácha
78. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Sport Technik Bohemia s.r.o. se sídlem
Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8, IČ: 49618555 na realizaci akce: „ ZŠ U Krčského
lesa, Jánošíkova 1320, Praha 4, k.ú. Krč – oprava hřiště pro volejbal a basketbal
na pozemku parc. č.2869/200 v k.ú. Krč“.
Předkládá: Vácha
79. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností REKONSTA s.r.o., se sídlem V Průčelí
1655/4, 149 00 Praha 4, IČ 288 62 066 na realizaci akce „Sanace vlhkého zdiva –
2.etapa MŠ Voráčovská 324/2, Praha 4 - k.ú. Podolí“.
Předkládá: Vácha
80. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností DMarka Logistika s.r.o., Praha 1, Národní
961/25, PSČ 11000, IČ: 24833266 na provedení plnění představující veřejnou zakázku
malého rozsahu pod názvem “ Rekonstrukce nefunkční vpusti - odvodnění opěrné zdi
v ulici Boleslavova na parc. č. 174/1, 165/1, 160, 3187/1, Praha 4“.
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Předkládá: Vácha
81. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností REINVEST spol. s r.o., se sídlem
K Novému dvoru 897/66, 140 00 Praha 4, IČ 654 10 840 na výkon technického dozoru
stavebníka pro akci „Stavební úpravy v objektu DPS č.p. 65 a č.p. 43 v ul. Branická,
Praha 4 - k.ú. Braník“.
Předkládá: Vácha
82. Návrh k uzavření dodatku č.2 ke smlouvě č. SML/2018/0692/OSIO ze dne 12.6.2018
uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších
předpisů, na základě usnesení Rady MČ Praha 4 č.13R-467/2018 ze dne 6.6.2018 a
dodatku č.1 SML/2018/0692/OSIO/1 za dne 12.11.2018, na základě usnesení Rady MČ
Praha 4 č.21R-889/2018 ze dne 31.10.2018 pro akci „ Změna režimu parkování v ulici
Havlovického a v ulici Pujmanové, Praha 4“.
Předkládá: Vácha
83. Návrh ke zrušení odboru kontrolního Úřadu městské části Praha 4 a ke zřízení odboru
interního auditu a kontroly Úřadu městské části Praha 4.
Předkládá: tajemník
84. Informace o pohledávkách odepsaných dle ustanovení článku V., odst. 5.5. Pravidel pro

nakládání s pohledávkami městské části Praha 4 za 2. čtvrtletí 2019.
Předkládá: tajemník
85. Informace o rozhodnutích vedoucího odboru o smluvních pokutách za 2. čtvrtletí 2019.

Předkládá: tajemník
86. Informace – určení nositelů odpovědí na dotazy a náměty vznesených na 5. zasedání
Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 26. 6. 2019.
87. Různé.
88. Návrh k plánu zlepšování místní Agendy 21 na rok 2019.
Předkládá: RNDr. Hrdinka, Ph.D.
89. Návrh k vyslovení souhlasu s pořádáním akce „Veganské hody“ na části pozemku
parc. č. 2910/329 v k. ú. Nusle.
Předkládá: Bc. Hroza
90. Návrh k zrušení pověření paní Evy Kubátové Dipl. – Soz. vedením odboru kancelář
starosty Úřadu městské části Praha 4.
Předkládá: tajemník
91. Návrh k pověření paní Bc. Ivany Staňkové vedením odboru kancelář starosty Úřadu
městské části Praha 4.
Předkládá: tajemník
92. Informace provozní řád Úřadu městské části Praha 4.
Předkládá: tajemník
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93. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Výměna písku
v pískovištích a doplnění dopadových ploch na dětských hřištích ve správě MČ Praha 4“
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Předkládá: RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D.
94. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Údržba zeleně
a ostatních ploch v parku na Pankráci“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Předkládá: RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D.
Irena Michalcová
v. r. starostka MČ Praha 4
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