PROGRAM
4. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 20. 2. 2019
1. Návrh k žádosti městské části Praha 4 na poskytnutí dotací z investiční rezervy
pro městské části v rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2019.
Předkládá: starosta
2. Návrh k seznamu priorit MČ Praha 4 týkajících se projektů technické vybavenosti
financované z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2019.
Předkládá: starosta-STAŽENO
3. Návrh ke změně složení Komise pro IT a elektronizaci Rady městské části Praha 4
a Komise pro domy s pečovatelskou službou Rady městské části Praha 4.
Předkládá: starosta
4. Návrh na udělení ocenění formou dárkových poukázek vybraným strážníkům Městské
policie hl. m. Prahy, Obvodního ředitelství Praha 4, za příkladné plnění svých
pracovních povinností v celkové hodnotě 24.000,- Kč.
Předkládá: starosta
5. Návrh na udělení ocenění formou dárkových poukázek hasičům Hasičského
záchranného sboru hl. m. Prahy – IČ: 70886288, organizační složka - Hasičská stanice
č. 6, Na Krčské stráni 1366, 140 00 Praha 4, směna B, za největší počet zásahů
ve druhém pololetí roku 2018 v celkové hodnotě 20. 000,- Kč.
Předkládá: starosta
6. Návrh na udělení ocenění formou dárkových poukázek vybraným příslušníkům Celní
správy ČR, Washingtonova 7, Praha 1, za příkladné plnění svých služebních
povinností v celkové hodnotě 6.000,- Kč.
Předkládá: starosta
7. 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
8. Návrh k rozhodnutí o bytových případech.
Předkládá: Mgr. Zicha
9. Návrh k uzavření nájemních smluv k volným bytům v domech s pečovatelskou
službou.
Předkládá: Mgr. Zicha
10. Návrh k žádosti o privatizaci bytové jednotky č. 513/4, v domě č. p. 513, na pozemku
parc. č. 988/1, Nuselská č. o. 76, katastrální území Michle, Praha 4 zařazené ve 4c)
vlně privatizace bytového fondu.
Předkládá: Mgr. Zicha
11. Návrh ke stanovení nájemného za příslušenství bytu.
Předkládá: Mgr. Zicha
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12. Návrh k vyslovení nesouhlasu se zřízením zástavního práva ve 2. pořadí k bytové
jednotce ve vlastnictví fyzických osob.
Předkládá: Mgr. Zicha
13. Návrh k uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě ze dne 1. 10. 1993, ve znění
pozdějších dodatků, na pronájem nebytového prostoru č. 803,1 v domě č. p. 1122, ul.
Viktorinova 1, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
14. Návrh ke zveřejnění změny podstatné náležitosti nájemní smlouvy na pronájem
nebytového prostoru č. 800 v domě č. p. 375, Táborská 38, katastrální území Nusle,
Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
15. Návrh k žádosti o souhlas s umístěním vývěsního štítu na dům č. p. 375, ul. Táborská
38, katastrální území Nusle, Praha 4 a k žádosti o podnájem části nebytového prostoru
č. 800 v domě č. p. 375, ul. Táborská 38, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
16. Návrh ke zveřejnění záměru souhlasit s postoupením smlouvy o nájmu č.
0964/98/NAJ/OSM/STAR ze dne 9. 7. 1998, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené
se společností Gymnázium Duhovka, s.r.o., IČ: 251 07 186 – pronájem nebytových
prostor v objektu č.p. 250 Boleslavova 1, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha-STAŽENO
17. Návrh ke krátkodobým pronájmům Branického divadla – Branická 411/63,
katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
18. Návrh k udělení nesouhlasu se zápisem stavby bez č.p./č.e., garáže, na pozemku parc.
č. 2374/107, k. ú. Braník, ve vlastnictví fyzické osoby, do katastru nemovitostí.
Předkládá: Mgr. Zicha
19. Návrh k udělení souhlasu s provedením stavebních úprav objektu č.p. 96, Michelská
36, katastrální území Michle, Praha 4 a k uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o nájmu
č. 0847/99/NAJE/OSM/STAR ze dne 7. 7. 1999.
Předkládá: Mgr. Zicha
20. Návrh k pronájmu pozemku parc. č. 2819/4 v k. ú. Záběhlice.
Předkládá: Mgr. Zicha
21. Návrh k souhlasu se zveřejněním záměru výpůjčky části pozemku parc. č. 98/17, k. ú.
Braník, pro konkrétní zájemce za účelem vybudování kontejnerového klecového stání.
Předkládá: Mgr. Zicha
22. Návrh k žádosti o postoupení nájemní smlouvy č. 2018/0680/OOM/MST uzavřené
dne 29. 6. 2018 se společností TOP – STAV, s.r.o., IČ: 485 88 521 – pronájem
pozemku parc. č. 954/2 se stavbou č.p. 1741, U Šálkovny 4 a pozemku parc. č. 954/1,
vše katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
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23. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
k tíži pozemků parc. č. 1835/12 a 1835/13 v katastrálním území Michle.
Předkládá: Mgr. Zicha
24. Návrh k uzavření dohody o ukončení pachtovní smlouvy č. 2018/1081/OOM/STAR.
Předkládá: Mgr. Zicha
25. Návrh k prominutí nájemného za pronájem pozemku parc. č. 101/2, zastavěná plocha
a nádvoří, se stavbou č.p. 49, Boleslavova 13, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha-PŘERUŠENO
26. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1793/5 v katastrálním území
Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha
27. Návrh ve věci souhlasného prohlášení k pozemkům parc. č. 1221/2, parc. č. 1231/1,
parc. č. 1244/1, parc. č. 1607, parc. č. 1648, parc. č. 1651/4, parc. č. 1844/2, parc. č.
1770/4, parc. č. 1770/60, parc. č. 1770/61 a parc. č. 1770/110, vše v katastrálním
území Podolí.
Předkládá: Mgr. Zicha-STAŽENO
28. Návrh ve věci souhlasného prohlášení k pozemkům parc. č. 2910/67, parc. č. 2910/69,
parc. č. 2910/70, parc. č. 2910/71, parc. č. 2910/96, parc. č. 2910/97, parc. č. 2910/98,
parc. č. 2910/102, parc. č. 2910/103, parc. č. 2910/188, parc. č. 2910/277 a parc. č.
2910/329, vše v katastrálním území Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha-STAŽENO
29. Návrh ve věci souhlasného prohlášení k pozemkům parc. č. 2848/66, parc. č.
2848/278, parc. č. 2848/279, parc. č. 2848/283, parc. č. 2848/284, parc. č. 2848/285,
parc. č. 2848/310, parc. č. 2848/314, parc. č. 2848/365, parc. č. 2848/376, parc. č.
2848/378, parc. č. 2848/678, parc. č. 2848/845, parc. č. 5721/57, parc. č. 5721/58,
parc. č. 5721/65, parc. č. 5721/76, parc. č. 5721/77 a parc. č. 5721/209, vše
v katastrálním území Záběhlice.
Předkládá: Mgr. Zicha-STAŽENO
30. Návrh k úpravě 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
31. Návrh k povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě VI. H Základní školy,
Praha 4 Jižní IV., 10 zřizované městskou částí Praha 4.
Předkládá: Mgr. Kotvová
32. Návrh k zajištění zápisu dětí do mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4
pro školní rok 2019/2020.
Předkládá: Mgr. Kotvová
33. Návrh ke jmenování konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele Mateřské školy, Praha 4, Jílovská 75.
Předkládá: Mgr. Kotvová
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34. Návrh k uzavření nové dohody o vzájemné spolupráci v oblasti školství mezi
městskou částí Praha 4 a neziskovou organizací Dům učitelů Uralského federálního
okruhu se sídlem ulice 8 Marta 13, Jekatěrinburg, Rusko.
Předkládá: Mgr. Kotvová
35. Návrh k výběru poskytovatele lázeňských služeb seniorům starším 63 let a držitelům
ZTP průkazů, občanům s trvalým pobytem na území městské části Praha 4
a k uzavření kupní smlouvy mezi městskou částí Praha 4 a Českou unií sportu z. s.,
se sídlem Praha 6, Břevnov, Zátopkova 100/2, PSČ 160 17, IČ: 00469548.
Předkládá: Mgr. Kotvová
36. Návrh k žádosti městské části Praha 4, jako jediného akcionáře společnosti
4 Energetická, a.s., o výměnu listinných kmenových akcií a hromadných listin.
Předkládá: JUDr. Šandor
37. Návrh k uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě o pachtu zařízení tepelného hospodářství
č. 2015/0719/OOM/STAR uzavřené dne 1. 9. 2015, ve znění pozdějších dodatků,
se společností 4-Energetická, a.s., IČ: 285 50 901.
Předkládá: JUDr. Šandor
38. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností ANTRE s.r.o. na zhotovení
projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací pro akci :„ MŠ Jitřní 424/2,
Praha 4, k.ú. Hodkovičky – rekonstrukce školní kuchyně“.
Předkládá: JUDr. Šandor
39. Návrh k vyhodnocení soutěží v kategorii ZŠ a MŠ v kompostování v rámci ekologické
výchovy v roce 2018.
Předkládá: Ing. Růžička
40. Návrh k návrhu na vydání celoměstsky významné změny č. Z 2797/00 Územního
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
41. Návrh k návrhu zadání změn vlny 16 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
42. Návrh k podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy na pozemku parc. č. 3320/14 v katastrálním území Krč.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
43. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 ke směně části pozemku parc. č.
910/1 za části pozemků parc.č. 922/1 a 1068/1 vše v katastrálním území Hodkovičky.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
44. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o směnu pozemku parc.č.
2081 v katastrálním území Nusle ve vlastnictví žadatele za pozemek parc.č. 3151/6
a pozemek parc.č. 3151/7, vše v katastrálním území Nusle ve vlastnictví hl. m. Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
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45. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod id.
poloviny pozemku parc.č. 1054/3 v k.ú. Podolí ve vlastnictví hl. m. Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
46. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod části
pozemku parc.č. 1953/1 v katastrálním území Podolí ve vlastnictví hl. m. Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
47. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k prodeji částí pozemku parc. č.
2869/235 v katastrálním území Krč.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
48. Návrh návrhu ke zprávě o vyřizování stížností, oznámení, podnětů a petic občanů
evidovaných Úřadem městské části Praha 4 a o kontrolní činnosti prováděné odborem
kontrolním a organizačními jednotkami Úřadu městské části Praha 4 během roku
2018.
Předkládá: tajemník
49. Návrh k ukončení dohody o užívání osobního motorového vozidla uzavřené
s Mgr. Lukášem Zichou, místostarostou MČ Praha 4, k zakoupení osobního
motorového vozidla na elektrický pohon do majetku MČ Praha 4, k uzavření dohody
o užívání osobního motorového vozidla na elektrický pohon s Mgr. Lukášem Zichou,
místostarostou MČ Praha 4.
Předkládá: tajemník
50. Návrh k dodatku č. 28 ke Statutu sociálního fondu a Zásadám používání sociálního
fondu.
Předkládá: tajemník
51. Různé.
52. Návrh k pořízení územní studie pro lokalitu Nové Dvory.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

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