PROGRAM
7. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 5. 4. 2017

1.

Návrh k rozpočtovým opatřením za měsíc březen 2017, kterými se mění závazné
ukazatele rozpočtu.
Předkládá: starosta

2.

Návrh k rozhodnutí jediného akcionáře společnosti 4-Energetická, a.s.,
IČ: 285 50 901 o určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2016
sestavené společností 4-Energetická, a.s.
Předkládá: starosta

3.

Návrh k rozhodnutí ve věci podání žádosti o dotace z rozpočtu hlavního města
Prahy ve výši 183315,- Kč na realizaci Dne zdraví v rámci dotačního řízení
„Podpora projektů v místní Agendě 21“.
Předkládá: starosta

4.

Návrh k uzavření příkazní smlouvy mezi městskou částí Praha 4 a Martinem
Šlencem, sídlem Arménská 3, 101 00 Praha 10, IČ: 64559149 na realizaci akce
„Multikulturní festival Kaleidoskop“.
Předkládá: starosta

5.

Návrh k uzavření příkazní smlouvy mezi městskou částí Praha 4 a společností
Yellow Pro s.r.o. se sídlem: Gabinova 823/2, Praha 5, 152 00,
IČO: 03746674 týkající se realizace akce „DEN DĚTÍ“.
Předkládá: starosta

6.

Návrh ke zvolení přísedících a znovuzvolení přísedícího Obvodního soudu
pro Prahu 4.
Předkládá: starosta
materiál na 22. zastupitelstvo

7.

Návrh k záměru návrhu optimalizace Pravidel pronájmu bytů v domech ve
vlastnictví
(spoluvlastnictví)
hlavního
města
Prahy
svěřených
městské části Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál byl stažen

8.

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

9.

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
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10. Návrh k pronájmu volného bytu ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání
bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské
části Praha 4“ dle písm. g) čl. III. odst. 1) pro osoby s udělenou doplňkovou
ochranou MV ČR (azylanti).
Předkládá: Mgr. Zicha
11. Návrh k rozhodnutí o bytových případech.
Předkládá: Mgr. Zicha
12. Návrh k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávek.
Předkládá: Mgr. Zicha
13. Návrh k podání žaloby na vyklizení bytu.
Předkládá: Mgr. Zicha
14. Návrh k vyslovení souhlasu se změnou
č. p. 1040 v katastrálním území Michle.
Předkládá: Mgr. Zicha

prohlášení

vlastníka

budovy

15. Návrh k udělení souhlasu s umístěním sídla spolku „Světlo pro svět
– Light for the World, z.s.“, IČ: 22667202 na adresu Svatoslavova 277/12,
katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
16. Návrh ke změně usnesení č. 22R-1202/2016, ze dne 30.11.2016 - k uzavření
dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o nájmu a o stavebních úpravách
nebytových prostor uzavřené dne 21. 4. 2016, na budoucí pronájem nebytových
prostor v objektu č.p. 1683, Na Strži 40, Praha 4, katastrální území Krč,
se společností GYM Prag, s.r.o., IČ: 289 24 428
Předkládá: Mgr. Zicha
17. Návrh k uzavření dohody o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy
č. 2011/0708/OOM/RAD ze dne 29. 7. 2011, na pronájem nebytového
prostoru č. 326, v nebytovém objektu č. p. 1683, ul. Na Strži 40, katastrální území
Krč, Praha 4, uzavřené se společností Webovia s.r.o., IČ: 281 90 106.
Předkládá: Mgr. Zicha
18. Návrh ke zveřejnění změny podstatné náležitosti nájemní smlouvy
č. 2014/1285/OOM/STAR ze dne 20. 11. 2014, ve znění pozdějších dodatků,
na pronájem
nebytové
jednotky
č. 46/301
v domě
č.
p.
46,
Podolské nábřeží 20 a na pronájem části pozemku parc.č. 61/17, vše katastrální
území Podolí, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
19. Návrh k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2017/0178/OOM/ZST
ze dne 14. 3. 2017 na pronájem nebytových prostor č. 301, 302 a 303
v domě č. p. 343, ul. Hoffmannova 343/1, katastrální území Podolí, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
20. Návrh ve věci narovnání vztahů s RENAULT CLUBEM PRAHA AČR,
pobočným spolkem Autoklubu České republiky.
Předkládá: Mgr. Zicha
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21. Návrh k uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku
parc. č. 1837/4 v katastrálním území Braník.
Předkládá: Mgr. Zicha
22. Návrh k uzavření smlouvy o právu
parc. č. 2753/7 v katastrálním území Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha

provést

stavbu

v

pozemku

23. Návrh k pronájmu pozemku parc. č. 1794/2, zastavěná plocha a nádvoří,
se stavbou č.p. 1402, Nad Malým mýtem 2, vše katastrální území Braník,
Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
24. 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: Mgr. Zicha
25. Návrh k vydání souhlasného stanoviska s výměnou plynovodních přípojek
ve stávající trase v pozemcích parc. č. 2448/2, 2448/3, 2450/1,3162/6, 3164/4 a
3164/5, vše v katastrálním území Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha
26. Návrh ke zveřejnění změny podstatné náležitosti nájemní smlouvy
č. 2014/0108/OOM/STAR ze dne 24. 2. 2014, ve znění dodatku č. 1,
na pronájem pozemku parc. č. 2019/25, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou
bez čp/če, garáží, v ulici Hornokrčská, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
27. Návrh ke zrušení a ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 2125/3
(zastavěná plocha a nádvoří) se stavbou č.p. 1269 (stavba občanského vybavení),
Na Líše 13 a pozemku parc.č. 2125/8 (manipulační plocha), vše katastrální území
Michle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
28. Návrh ke zveřejnění záměru společného prodeje pozemků parc. č. 5631/2,
parc. č. 5633/1, parc. č. 5633/3, parc. č. 5633/4 a parc. č. 5633/5, vše
v katastrálním území Záběhlice.
Předkládá: Mgr. Zicha
29. Návrh k prodeji volné bytové jednotky č. 1009/5 na adrese Antala Staška 31,
Praha 4 – Krč, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech
domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 22. zastupitelstvo
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30. Návrh k prodeji nebytové jednotky č. 423/803 v domě č.p. 423,
Pod Stárkou 25, Týmlova 2, katastrální území Michle, Praha 4, včetně ideálního
spoluvlastnického podílu ve výši 746/22289 na společných částech domu,
na zastavěném pozemku parc. č. 2884 a na souvisejícím pozemku parc. č. 2893/18
Předkládá: Mgr. Zicha
31. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 2910/9 v katastrálním území Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 22. zastupitelstvo
32. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 2873/8 v katastrálním území Michle.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 22. zastupitelstvo
materiál byl stažen
33. Návrh k zahájení zadávacího řízení podle § 58 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, vedeného v užším řízení k zadání podlimitní
veřejné zakázky na stavební práce spočívající v provedení stavebních úprav
v objektu ZŠ Na Planině 1393/13, 140 00 Praha 4 představující celkovou
modernizaci gastronomického provozu („Rekonstrukce školní kuchyně
ZŠ Na Planině1393/13, 140 00 Praha 4“), odesláním oznámení o zahájení
zadávacího řízení k uveřejnění do věstníku veřejných zakázek.
Předkládá: Ing. Kovářík
34. Návrh k rozhodnutí v zadávacím řízení, vedeném v užším řízení podle § 58
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k zadání podlimitní
veřejné zakázky na stavební práce, spočívající v rekonstrukci historické školní
budovy – objektu Školní 195/3 („ZŠ Školní 700/5 – rekonstrukce staré budovy
Školní 195/3, Praha 4, k.ú. Braník“), zahájeném dne 7. 12. 2016 uveřejněním
oznámení ve věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2016-005885.
Předkládá: Ing. Kovářík
35. Návrh k uzavření smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka během
realizace stavby „ ZŠ Školní 700/5 – rekonstrukce staré budovy Školní 195/3,
Praha 4, k.ú. Braník “ s JE Group s.r.o.
Předkládá: Ing. Kovářík
36. Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.: SML/2016/1450/OSIO
ze dne 25.11.2016 se společností Lesy a parky s.r.o., IČ: 27871916,
se sídlem Starochodovská156/57, 140 00 Praha 4, ve věci veřejné zakázky malého
rozsahu pod názvem „Výstavba hřiště v objektu Diakonie, ul. Šípková 1838,
Praha 4“, uzavřené na základě usnesení Rady městské části Praha 4
č. 21R-1179/2016 ze dne 16.11. 2016.
Předkládá: Ing. Kovářík
37. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2016/1379/OSIO
ze dne 14. 10. 2016 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. 18R-1039/2016 ze dne 5. 10. 2016 na změnu předmětu díla, doby zhotovení díla
a ceny díla „Výměna oken a dveří v bytových objektech Na Dolinách 524/40,
Praha 4, k. ú. Podolí a Na Kolejním statku 386/3, Praha 4, k. ú. Michle“
Předkládá: Ing. Kovářík
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38. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností Decorum spol. s r.o.,
V Tůních 1357/11, Praha 2, IČ 26421259 na realizaci akce: „Oprava bytu č. 3
Pelhřimovská 1033/5 a bytu č. 8 Svatoslavova 435/45, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Kovářík
39. Návrh k uzavření dodatku ke smlouvě č. SML/2017/0093/OSIO ze dne 17.2.2017
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.3R-126/2017
ze dne 8.2.2017 pro akci „ Oprava bytu č.9 Mečislavova 224/12, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Kovářík
40. Návrh k poskytnutí věcného daru České republice Hasičskému záchrannému
sboru hlavního města Prahy a k uzavření darovací smlouvy.
Předkládá: Ing. Kovářík
materiál na 22. zastupitelstvo
41. Návrh ke scvhálení podání žádosti o finanční podporu v rámci 27. výzvy
Operačního programu Praha pól růstu, prioritní osa 3: Podpora začleňování a
boj proti chudobě na realizaci projektu „Azylový dům pro rodiny s dětmi,
Horáčkova 1096/3, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Kotvová
42. Návrh ke změně usnesení Rady městské části Praha 4 č. 5R-220/2017 ze dne
8.3.2017.
Předkládá: tajemník
43. Návrh k předání přebytečného movitého majetku k hospodaření příspěvkovým
organizacím zřízeným městskou částí Praha 4.
Předkládá: tajemník
44. Návrh k udělení dotací městské části Praha 4 pro podporu v oblasti: sportovních
a tělovýchovných aktivit; činnosti kulturních subjektů; bezpečnosti dětí a
mládeže, rizikového chování dětí a mládeže a na podporu organizací zabývajících
se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky; zdravotní; integrace
cizinců a národnostních menšin; životního prostředí; sociální; rodinné politiky
pro rok 2017.
Předkládá: pan Pokorný
materiál na 22. zastupitelstvo
45. Různé.

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