PROGRAM
1. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 11. 1. 2017
1.

Návrh ke změně složení komisí Rady městské části Praha 4.
Předkládá: starosta

2.

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

3.

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

4.

Návrh k pronájmu bytu a k rozhodnutí o bytovém případu ve smyslu
„Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví)
hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“, v objektech základních a mateřských
škol.
Předkládá: Mgr. Zicha

5.

Návrh k uzavření nájemních smluv o nájem volných bytů v domech s pečovatelskou
službou ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech
s pečovatelskou službou městské části Praha 4“, k revokacím usnesení.
Předkládá: Mgr. Zicha

6.

Návrh k rozhodnutí o bytových případech.
Předkládá: Mgr. Zicha

7.

Návrh ke zveřejněnému záměru prodeje volné bytové jednotky č. 798/40
v domě na adrese 5. května 798/62, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a ideálního podílu
na zastavěném pozemku.
Předkládá: Mgr. Zicha

8.

Návrh ke změně části usnesení RMČ Praha 4 č. 22R-1209/2016 ze dne 30. 11. 2016
k žádosti o slevu z nájemného za pronájem pozemků s nebytovým objektem
č. p. 420, Na Pankráci 54, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

9.

Návrh k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2016/1376/OOM/ZST
ze dne 30. 9. 2016 na pronájem pozemku parc. č. 827, s nebytovým objektem
č.p. 1139, Pod Terebkou 15, nebytový prostor č. 304, katastrální území Nusle,
Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

10. Návrh k ukončení nájemní smlouvy č. 2011/0350/OOM/RAD ze dne 22. 4. 2011
uzavřené s Ing. P. A., IČ: 685 90 253 na pronájem nebytových prostor v objektu
č.p. 1594, Hvězdova 19, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
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11. Návrh ke změně podstatné náležitosti nájemní smlouvy č. 2013/1342/OOM/STAR
ze dne 12. 12. 2013, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené s panem P. K.,
IČ: 744 77 277 – pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 1594, Hvězdova 19,
katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
12. Návrh k ukončení nájemní smlouvy č. 2014/1341/OOM/STAR ze dne 18. 12. 2014
uzavřené se Z. S. , nar. xx xxx, na pronájem prostoru č. 988/801 v domě č. p. 988,
ul. V Zápolí 18, katastrální území Michle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
13. Návrh k žádosti na prodloužení lhůty k vyklizení nebytového prostoru č. 208
v domě čp. 953, Za Zelenou liškou 1a, Praha 4, katastrální území Krč Záchrannou
potápěčskou službou Praha, IČ 70857121.
Předkládá: Mgr. Zicha
14. Návrh k ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. CZ 126016
ze dne 15. 7. 2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 7. 2014 na pronájem nebytových
prostor v objektu č.p. 1284, Štúrova, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
15. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě
č. 2015/0688/OOM/ZST, uzavřené dne 22. 9. 2015.
Předkládá: Mgr. Zicha

o

nájmu

pozemků

16. Návrh k vydání souhlasného stanoviska s obnovou kabelového vedení kVN
ve stávající trase v pozemku parc. č. 2869/144 v katastrálním území Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha
17. Návrh k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 614,
615/2 a 618, vše v katastrálním území Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha
18. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži
pozemku parc. č. 585/1 v katastrálním území Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha
19. Návrh k uzavření smlouvy o podmínkách udělení souhlasu s umístěním stavby

v ochranném pásmu rozvodného tepelného
parc. č. 2910/70 v katastrálním území Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha

zařízení

na

části

pozemku

20. Návrh k uzavření smlouvy o právu provést stavbu a k vydání souhlasného
stanoviska pro potřebu změny rozhodnutí o umístění stavby, vše na částech
pozemků parc. č. 1307/25 a parc. č. 1320/1,oba v katastrálním území Michle.
Předkládá: Mgr. Zicha
21. Návrh k prodeji volné bytové jednotky č. 761/4 na adrese Žateckých 761/8,
Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech
domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: Mgr.Zicha
materiál na 20. zastupitelstvo
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22. Návrh k prodeji volné bytové jednotky č. 1407/28 na adrese V Horkách 19,
Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech
domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: Mgr.Zicha
materiál na 20. zastupitelstvo
23. Návrh k prodeji volné bytové jednotky č. 1407/44 na adrese V Horkách 19,
Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech
domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: Mgr.Zicha
materiál na 20. zastupitelstvo
24. Návrh k prodeji id. 61071/63712 pozemku parc. č. 1233 v katastrálním území Krč.
Předkládá: Mgr.Zicha
materiál na 20. zastupitelstvo
25. Návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 2869/200,
označené dle GP č. 2219-62/2010 jako pozemek parc. č. 2869/438, v katastrálním
území Krč.
Předkládá: Mgr.Zicha
materiál na 20. zastupitelstvo
materiál byl stažen
26. Informace o rozhodnutích
za 4. čtvrtletí 2016.
Předkládá: Mgr.Zicha

vedoucího

odboru

o

smluvních

pokutách

27. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace ve výši

150 000 Kč příspěvkové organizaci Thomayerova nemocnice, se sídlem
Praha 4 – Krč, Vídeňská 800, PSČ 140 59, IČ: 00064190.
Předkládá: Mgr. Kotvová
materiál na 20. zastupitelstvo
28. Návrh rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem
„Sociologický průzkum ve spádové oblasti budoucí stanice trasy metra D Náměstí
bratří Synků“.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
29. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod části
pozemku parc.č. 925/1 v katastrálním území Michle ve vlastnictví hl. m. Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
30. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod
pozemků parc.č. 967/3, 967/4, 968/2, 968/3, 968/4 v katastrálním území Michle ve
vlastnictví hl. m. Prahy a spoluvlastnického podílu hl. m. Prahy u pozemků
parc. č. 967/2, 967/6, 967/7, 968/5, 968/6, 968/7 v katastrálním území Michle.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
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31. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o dlouhodobý pronájem
části pozemku parc. č. 3047/53 v katastrálním území Záběhlice ve vlastnictví
hl. m. Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
32. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k doplněné žádosti o úplatný
převod celkem 200 m2 z částí pozemků parc.č. 2869/235, 2869/223, 2869/217 a
2869/206 a pronájem celkem 148 m2 části pozemku parc.č. 2869/235 vše
v katastrálním území Krč ve vlastnictví hl. m. Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
33. Návrh k uzavření rámcové smlouvy o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone
OneNet mezi Vodafone Czech Republic a.s., sídlem Náměstí Junkových 2,
155 00 Praha 5, IČ: 25788001 a městskou částí Praha 4, Antala Staška 2059/80b,
140 46 Praha 4.
Předkládá: tajemník
34. Návrh k rozhodnutí zadavatele v zadávacím řízení, vedeném v jednacím řízení bez
uveřejnění, k zadání podlimitní veřejné zakázky na služby „Poskytnutí funkčnosti a
zajištění podpory provozu počítačového systému GINIS MC04“, zahájeném
odesláním výzvy k jednání dne 21. 12. 2016, v souladu s ust. § 63 odst. 3 písm. c)
zákona č. 134/2016, Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, z důvodu
ochrany výhradních práv.
Předkládá: Z. Pokorný
35. Informace - určení nositelů odpovědí na dotazy a náměty vznesených
na 19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 16. 12. 2016.
36. Různé.
37. Návrh k uzavření nájemní smlouvy na krátkodobý pronájem 4 kanceláří a chodeb
ve 2.NP v budově městské části Praha 4 v Táborské ul. č.p 500, Praha 4 pro natáčení
televize Nova mezi D.N.A.,s.r.o., sídlem Šancová 3563/100, 831 04 Bratislava,
Slovenská republika, IČO:35814209, DIČ:2020224591 a městskou částí Praha 4,
se sídlem Antala Staška 2059/80b, PSČ 146 00 Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: tajemník

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