PROGRAM
1. zasedání nové Rady MČ Praha 4 dne 28. 11. 2018
1.

Návrh k jednacímu řádu Rady městské části Praha 4.
Předkládá: starosta

2.

Návrh ke jmenování redakční rady měsíčníku městské části Praha 4 Tučňák.
Předkládá: starosta

3.

Návrh k jednacímu řádu komisí Rady městské části Praha 4.
Předkládá: starosta

4.

Návrh ke zřízení komisí Rady městské části Praha 4 a ke jmenování jejich předsedů
a členů.
Předkládá: starosta

5.

Návrh k prohlášení náhradníka za člena Zastupitelstva městské části Praha 4
na uprázdněný mandát po panu R. K.
Předkládá: starosta

6.

Návrh k odvolání a k volbě členů dozorčí rady společnosti 4-Majetková, a.s., ke
schválení smlouvy o výkonu funkce a ke stanovení měsíční odměny zvolených členů
dozorčí rady této společnosti.
Předkládá: starosta

7.

Návrh k odvolání a k volbě členů dozorčí rady společnosti 4-Energetická, a.s., ke
schválení smlouvy o výkonu funkce a ke stanovení měsíční odměny zvolených členů
dozorčí rady této společnosti.
Předkládá: starosta

8.

Návrh k obecně závazné vyhlášce hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze
provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich
propagace.
Předkládá: starosta

9.

Návrh starosta Petr Štěpánek odpovědným politikem MA 21.
Předkládá: Mgr. Vansa
materiál na 2.zastupitelstvo

10. 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
11. 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
12. Návrh k rozhodnutí o bytových případech.
Předkládá: Mgr. Zicha
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13. Návrh k udělení souhlasu k podnájmu části nebytových prostor v objektu č.p. 333,
Svatoslavova 4, katastrální území Nusle, Praha 4 – nájemci společnosti PHG servis s.r.o.,
Praha 4, IČ: 049 19 661.
Předkládá: Mgr. Zicha
14. Návrh k udělení souhlasu s podnájmem části nebytového prostoru (jednotky) č. 527/601
v domě č.p. 527, Krumlovská 4, katastrální území Michle, Praha 4 nájemci InBáze, z.s.,
IČ: 26548216 a k udělení souhlasu s umístěním sídla spolku Matertera, z.s.,
IČ: 07470941.
Předkládá: Mgr. Zicha
15. Návrh k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě o nájmu nebytových
prostor č. 2017/0846/OOM/ZST ze dne 14. 8. 2017 na budoucí pronájem nebytového
prostoru v domě čp. 603, Nuselská 94, Praha 4, katastrální území Michle, s Městskou
knihovnou v Praze, IČ: 000 64 467.
Předkládá: Mgr. Zicha
16. Návrh k nové úpravě stanovení úplaty za zřízení věcného břemene, resp. služebnosti
k nemovitostem ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeným do správy MČ Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
17.

Návrh k pronájmu garážového stání v ulici Točitá, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

18. Návrh k udělení souhlasného stanoviska se zřízením a umístěním nájezdových ramp
pro jízdní kola ke vchodům bytových domů č.p. 424, 425, 427 a uzavření smlouvy
o výpůjčce tří částí pozemku parc. č. 140/58, k. ú. Lhotka.
Předkládá: Mgr. Zicha
19. Návrh k uzavření pachtovní smlouvy k pozemku parc. č. 2869/182 v katastrálním
území Krč a pozemku parc. č. 1047/2 v katastrálním území Lhotka.
Předkládá: Mgr. Zicha
20. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 140/99, katastrální území
Lhotka, Praha 4, za účelem zřízení vyhrazených parkovacích stání pro provozování
koupaliště Lhotka.
Předkládá: Mgr. Zicha
21. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1242/4, v katastrálním území
Braník.
Předkládá: Mgr. Zicha
22. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 821/1v katastrálním území Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha
23. Návrh k vydání souhlasu s parkováním na části pozemku parc. č. 2386/2 v katastrálním
území Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha
24. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 241/3 v katastrálním území Braník.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 2. zastupitelstvo
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25. Návrh k postupu zřizovatele ve věci personálního zajištění řízení Základní školy, Praha 4,
Nedvědovo náměstí 140.
Předkládá: Mgr. Kotvová
26. Návrh k vyhlášení konkursního řízení na ředitele Základní školy, Praha 4, Nedvědovo
náměstí 140.
Předkládá: Mgr. Kotvová
27. Návrh k vyhlášení konkursního řízení na ředitele Mateřské školy, Praha 4, Mezivrší 15.
Předkládá: Mgr. Kotvová
28. Návrh k zaujetí stanoviska k navýšení kapacity 4. ScioŠkoly Praha – základní školy, s.r.o.
se sídlem Pobřežní 658/34, Karlín, 186 00 Praha 8.
Předkládá: Mgr. Kotvová-STAŽENO
29. Návrh k poskytnutí mimořádné odměny některým ředitelkám mateřských škol
zřizovaných městskou částí Praha 4.
Předkládá: Mgr. Kotvová
30. Návrh k poskytnutí finanční odměny ředitelům mateřských škol zřizovaných městskou
částí Praha 4 v souvislosti s úpravou rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2018
u škol a školských zařízení, zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy.
Předkládá: Mgr. Kotvová
31. Návrh k poskytnutí finanční odměny ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných
městskou částí Praha 4 za řízení výchovně vzdělávacího procesu v období školního roku
2017/2018.
Předkládá: Mgr. Kotvová
32. Návrh k odvolání členů školských rad jmenovaných zřizovatelem a ke jmenování nových
členů školských rad.
Předkládá: Mgr. Kotvová-PŘERUŠENO
33. Informace k návrhu nových obecně závazných vyhlášek o školských obvodech
mateřských škol a základních škol.
Předkládá: Mgr. Kotvová
34. Návrh ke zrušení záměru úplatného převodu cenných papírů společnosti 4-Energetická,
a.s., IČ: 285 50 901.
Předkládá: JUDr. Šandor
35. Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č. SML/2018/0873/OSIO ze dne 10.9.2018
uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších
předpisů, a na základě usnesení Rady MČ Praha 4 č.17R-738/2018 ze dne 5.9.2018 pro
akci „ Oprava bytů č. 1,3,14 Na Kolejním statku 373/5 a bytů č.3,12 na Kolejním statku
386/3, Praha 4“.
Předkládá: JUDr. Šandor
36. Návrh ke změně složení komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek v
zadávacím řízení, zahájeném podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, vedeného ve zjednodušeném podlimitním řízení, k zadání podlimitní veřejné
3

zakázky na stavební práce „Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 – II. etapa“,
uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele.
Předkládá: JUDr. Šandor
37. Návrh ke zrušení zadávacího řízení, vedeného v užším řízení, k zadání podlimitní veřejné
zakázky na stavební práce „Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská na pozemku
parc. č. 310/115, Praha 4, k.ú. Nusle“, uveřejněného pod evidenčním číslem veřejné
zakázky Z2018-019652 ve Věstníku veřejných zakázek.
Předkládá: JUDr. Šandor
38. Návrh k odvolání městské části Praha 4 proti rozhodnutí o umístění stavby „Hodkovičky
Nad řekou“ č. j. P4/132529/18/OST/FATU ze dne 31. 10. 2018.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
39. Různé.
40. Návrh ke Koncepční studii Táborská/Na Pankráci.
Předkládá: Mgr. Vansa
Mgr. Petr Štěpánek CSc.
v. r. starosta MČ Praha 4
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