V Praze 16. června 2021

SVOLÁVÁM
15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4,
na středu 23. června 2021 od 13:00 hod.
do zasedacího sálu č. 301
na radnici Táborská č.p. 500, Praha 4

Irena Michalcová v. r.
starostka MČ Praha 4

Návrh
programu 15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 23. 6. 2021
od 13:00 hod. v sále 301
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zahájení
1.

starostka
Návrh ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 15. zasedání Zastupitelstva
MČ Praha 4 a k volbě předsedy a členů výboru.

2.

Návrh ke zvolení přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4.

3.

Kovářík
Návrh ke Zprávě o plnění rozpočtu městské části Praha 4 a vyúčtování výsledků
hospodaření – závěrečný účet městské části Praha 4 za rok 2020

Michková

Hroza
Bytové jednotky
k prodeji jednotky č. 1486/805 v domě č.p. 1486, Horní 7, včetně ideálního
spoluvlastnického podílu ve výši 764/8115 na společných částech domu a na zastavěném
pozemku parc. č. 2346, vše katastrální území Nusle, Praha 4
b) k prodeji volné bytové jednotky č. 711/20 v domě na adrese Michelská 711/57, Praha 4 –
Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně
ideálního podílu na zastavěném pozemku
4.
a)

5.

Hroza
Majetkové dispozice
a) ke zrušení usnesení č. 11Z-9/2020 ze dne 23. 9. 2020 a ke změně části usnesení
č. 8Z-12/2020 ze dne 15. 5. 2020 k prodeji pozemku parc. č. 387 v katastrálním
území Podolí
b) k prodeji pozemku parc. č. 924 v katastrálním území Michle
c) k prodeji pozemku parc. č. 1017/2 v katastrálním území Nusle
d) k prodeji pozemku parc. č. 1830/2 v katastrálním území Krč
e) k prodeji části pozemku parc. č. 2846/1, označené dle GP č. 3244-45/2020 jako
pozemek parc. č. 2846/3, v katastrálním území Braník
f) k odnětí id ½ pozemku parc. č. 2387/6 v katastrálním území Nusle ze správy městské
části Praha 4
g) k prodeji pozemků parc. č. 1552/2 a parc. č. 1552/3, oba v katastrálním území
Michle
h) k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 3102/2,
katastrální území Michle, Praha 4
Hroza

6.

Splátkové dohody
a) k žádosti M. K. o uzavření splátkové dohody
b) k žádosti L. H., o uzavření splátkové dohody
c) k žádosti J. D. a Š. D. o uzavření splátkové dohody
d) k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávky za paní H. N.

7.

Opa
Informace k uzavření Memoranda o spolupráci týkající se rozvoje nemovitostí mezi
ulicemi Závišova a Křesomyslova.

8.

starostka
Informace k materiálu Strategie rozvoje školství městské části Praha 4 s výhledem
do roku 2025

9.

Míth
Informace o činnosti Rady městské části Praha 4 v období od 2. 9. 2020 do 10. 2.
2021

10. Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4.

