PROGRAM
2. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 31. 1. 2018
1.

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

2.

Návrh k žádosti městské části Praha 4 na poskytnutí dotací z investiční rezervy
pro městské části v rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2018.
Předkládá: starosta

3.

Návrh k uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o Roznášce informačních materiálů
č. 2010/517/OKAS/OSTA/STA (982807-0460/2010) ze dne 16. 4. 2010 uzavřené mezi
městskou částí Praha 4 a Českou poštou, s.p., IČ: 47114983, se sídlem Politických vězňů
909/4, 225 99 Praha 1, a týkající se změny obsahu Přílohy č. 2 - Seznam specifikovaných
zakázek ke Smlouvě.
Předkládá: starosta

4.

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

5.

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

6.

Návrh k žádosti o splátkovou dohodu, k žádosti o prominutí poplatku a úroku z prodlení.
Předkládá: Mgr. Zicha

7.

Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č.1358/18 v domě na adrese
Čestmírova 1358/25, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu
na společných částech domu a ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: Mgr. Zicha

8.

Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 853/13 v domě na adrese 5.
května 853/29, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných
částech domu a ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: Mgr. Zicha

9.

Návrh ke zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 1486/803 v domě č.p. 1486,
Horní 7, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 404/8115 na společných
částech domu a na zastavěném pozemku parc. č. 2346, vše katastrální území Nusle, Praha
4.
Předkládá: Mgr. Zicha-STAŽENO

10. Návrh k žádosti nájemce nebytového prostoru č. 301 v domě č. p. 1208, ul. 5. května 55,
katastrální území Nusle, Praha 4 o zpětvzetí výpovědi z nájmu.
Předkládá: Mgr. Zicha
11. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 1486/805 v domě č.p. 1486,
Horní 7, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 764/8115 na společných
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částech domu a na zastavěném pozemku parc. č. 2346, vše katastrální území Nusle, Praha
4.
Předkládá: Mgr. Zicha-STAŽENO
12. Návrh k uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 2016/1376/OOM/ZST ze dne
30. 9. 2016, ve znění dodatku č. 1, na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 1139,
Pod Terebkou 15, nebytový prostor č. 304, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
13. Návrh k udělení souhlasu s umístěním sídla firmy pro nájemce nebytového prostoru
č. 802 v domě č. p. 1245, 5. května 49, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
14. Návrh
k ukončení
nájemního
vztahu
založeného
nájemní
smlouvou
č. 2011/0713/OOM/RAD ze dne 1. 8. 2011, s panem D. O., IČ: 267 60 941, na pronájem
nebytových prostor v objektu č.p. 1683, Na Strži 40, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
15. Návrh k ukončení nájemní smlouvy č. 2017/0771/OOM/ZST uzavřené dne 19. 7. 2017,
na pronájem nebytové jednotky č. 8/803 v domě č. p. 8, ul. Michelská 27, katastrální
území Michle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
16. Návrh k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávky evidované u paní Kubielasové
Emílie.
Předkládá: Mgr. Zicha
17. Návrh k upuštění od vymáhání pohledávky za společností ONOSMA a.s., IČ 27141217.
Předkládá: Mgr. Zicha-NEBYL SCHVÁLEN
18. Návrh k uzavření smlouvy o právu provést stavbu za účelem „Revitalizace bytového
domu“ Krumlovská 527/4, Praha 4, katastrální území Michle.
Předkládá: Mgr. Zicha
19. Návrh k pronájmu pozemku parc. č. 3100/34 a id. 1/36 pozemku parc. č. 3100/8,
v katastrálním území Braník.
Předkládá: Mgr. Zicha
20. Návrh k pronájmu pozemku parc. č. 2374/30 v katastrálním území Braník.
Předkládá: Mgr. Zicha
21. Návrh ke zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 2869/182 v katastrálním
území Krč a pozemku parc. č. 1047/2 v katastrálním území Lhotka.
Předkládá: Mgr. Zicha
22. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje spoluvlastnického podílu id. 30/53 pozemku parc. č.
830/2 v katastrálním území Podolí.
Předkládá: Mgr. Zicha
23. Návrh ke zveřejnění záměru souhlasit s postoupením nájemní smlouvy
č. 2017/0757/OOM/ZST uzavřené dne 30. 6. 2017 se společností Vitax Praha s.r.o.,
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IČ: 274 08 205 – pronájem pozemku parc. č. 2612/25 se stavbou č.p. 1147 a pozemku
parc. č. 2612/26, se stavbou bez čp/če, ul. Údolní, vše katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
24. Návrh k vydání souhlasného stanoviska s výměnou plynovodního potrubí ve stávající
trase v pozemcích parc. č. 700/33 a 700/46, oba v katastrálním území Michle.
Předkládá: Mgr. Zicha
25. Návrh k vydání souhlasného stanoviska s obnovou povrchu chodníku v pozemku parc.
č. 6041 v katastrálním území Záběhlice.
Předkládá: Mgr. Zicha
26. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemků
parc. č. 1918/1, 2968/2, 3126/5 a 3126/9, vše v katastrálním území Braník a k vydání
souhlasného stanoviska se stavbou„S-141813, PRAHA 4 – BRANÍK, LEDAŘSKÁ č.
191, NOVÁ PŘIPOJKA kNN“.
Předkládá: Mgr. Zicha
27. Informace k uzavření podnájemních smluv – Modrý pavilon, Štúrova 1281 a 1282,
katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
28. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 316 v katastrálním území Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 27. zastupitelstvo
29. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 1228/1 v katastrálním území Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 27. zastupitelstvo
30. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 1517/2 v katastrálním území Podolí.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 27. zastupitelstvo
31. Návrh k prodeji pozemků parc. č. 727 a parc. č. 728 v katastrálním území Nusle
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 27. zastupitelstvo
32. Návrh ke společnému prodeji části pozemku parc. č. 253/4 označené dle GP č. 305512/2017 jako pozemek parc. č. 253/4 a pozemku 253/5, oba v katastrálním území Braník.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 27. zastupitelstvo
33. Návrh k přijetí finančního daru ve výši 100.000,- Kč na akci ,,Party 4 sport“ od firmy
Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ:
45244782, DIČ: CZ699001261 a k uzavření darovací smlouvy.
Předkládá: Ing. Kovářík
34. Návrh k uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky
souvisejících prací se společností R-Projekt 07 Praha s.r.o., Ke Strašnické 1795/8, 100 00
Praha 10, IČ 035 20 358 pro realizaci akce „Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská
na parcele č. 310/115, Praha 4 – k.ú. Michle“.
Předkládá: Ing. Kovářík
35. Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č. SML/2017/0972/OSIO ze dne 25.10.2017
uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších
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předpisů, a na základě usnesení Rady MČ Praha 4 č.19R-901/2017 ze dne 18.10.2017 pro
akci „ Oprava rozvodů instalačních šachet (voda, kanalizace, plyn) a oprava bytu č. 7, 17,
20 bytového objektu Hurbanova 1182/32, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Kovářík
36. Návrh k uzavření dodatku č.2 ke smlouvě č. SML/2017/0942/OSIO ze dne 11.10.2017
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.18R-858/2017 ze dne 4.10.2017 pro
akci „Oprava bytu č.2,15 Boleslavova 415/42 a bytu č.6,9 Na Zámecké 408/4, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Kovářík
37. Návh ke schválení podání žádosti o finanční podporu ze strany SFŽP 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.
Předkládá: Mgr. Kotvová
38. Návrh k podání žádosti o změnu projektové žádosti projektu „Ekologické vozy Prahy 4“,
akceptační číslo projektu 01381721, v rámci 13. výzvy Národního programu životní
prostředí, prioritní oblast 5. Životní prostředí ve městech a obcích, podoblast 5. 2.
Udržitelná městská doprava a mobilita.
Předkládá: Mgr. Kotvová
39. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k prodeji části pozemku parc. č. 3276/1
v katastrálním území Krč.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
40. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k podnětu na pořízení změny Územního
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy na pozemku parc. č. 2566 v katastrálním
území Krč.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
41. Návrh k návrhu na uzavření rámcové dohody na poskytování odborného poradenství
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Zajištění odborného poradenství – úspory a
snižování energetické náročnosti ve školách a školkách Prahy 4 pomocí metody EPC“.
Předkládá: Ing. Míth
42. Návrh ke změně funkčního schématu Úřadu městské části Praha 4, platné od 01. 02.
2018.
Předkládá: tajemník
43. Návrh k uzavření smlouvy o vedení exekucí se soudním exekutorem Mgr. Z. S.,
Bělohorská xxx, Praha 6, IČ: 01385437.
Předkládá: tajemník
44. Informace ke stanovení výše odměn poskytovaných za měsíc starostovi, zástupcům
starosty uvolněným a neuvolněným členům Zastupitelstva.
Předkládá: tajemník

4

45. Návrh k uzavření smlouvy o Dodávce zálohovacího software pro městskou část Praha 4
mezi COMPAREX CZ s.r.o. Evropská 2588/33A, PSČ160 00, Praha 6 IČ: 630 77 124 a
městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 146 00 Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: Pokorný
46. Návrh k uzavření Smlouvy o výpůjčce části obvodových zdí stavby č.p. 1217, která je
součástí pozemku parc. č. 1052/49 v k.ú. Krč, za účelem instalace kamerového systému.
Předkládá: Pokorný-PŘERUŠEN
47. 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 C, za největší počet zásahů ve druhém pololetí roku
2017 v celkové hodnotě 20. 000,- Kč.
Předkládá: Pokorný
48. 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: Pokorný
49. 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 10. 000,- Kč.
Předkládá: Pokorný
50. Různé.
51. Návrh ke zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytových prostor (občerstvení) v objektu č.p.
1148, Jílovská 14, katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
v. r. starosta MČ Praha 4
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