PROGRAM
5. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 8. 3. 2017
1.

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

2.

Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce části místních komunikací na konání akce
„Pietní akt k výročí Dne vítězství“, která se uskuteční dne 9. 5. 2017
od 12 do 14 hodin u Památníku Tří odbojů na nám. Gen. Kutlvašra.
Předkládá: starosta

3.

Návrh k uzavření dodatku č. 8 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: starosta

4.

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

5.

Návrh k bytovým případům u bytů sociálních.
Předkládá: Mgr. Zicha

6.

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

7.

Návrh ke zveřejněnému záměru prodeje volné bytové jednotky č. 1009/10
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

8.

Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 1143/31
v domě na adrese 5. května 1143/61 Praha 4 – Nusle, včetně ideálního
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu
na zastavěném pozemku.
Předkládá: Mgr. Zicha

9.

Návrh k podání návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí
Prohlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo
k jednotkám – bytový dům Nad Vinohradem 542/16, Praha 4 – Braník.
Předkládá: Mgr. Zicha

10. Návrh k pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 1594, Hvězdova 19,
katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
11. Návrh k ukončení nájemní smlouvy ze dne 1. 3. 2016 na pronájem nebytového
prostoru č. 804 v domě č. p. 378, ul. Táborská 44, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
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12. Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 500
ul. Marie Cibulkové 17, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

v domě

č.

p.

448,

13. Návrh k ukončení smlouvy o výpůjčce č. 2012/0149/OOM/RAD ze dne 6. 3. 2012
ve znění dodatku č. 1, výpovědí na výpůjčku nebytového prostoru a movitého
majetku v objektu č.p. 500, Táborská, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
14. Návrh ke zveřejnění změny podstatných náležitostí nájemní smlouvy na pronájem
nebytových jednotek č. 113/403 a č. 113/404 v domě č. p. 113, Nuselská 17,
katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
15. Návrh k uzavření smlouvy o nájmu částí pozemků
a parc. č. 2848/365, oba v katastrálním území Záběhlice.
Předkládá: Mgr. Zicha

parc.

č.

2848/310

16. Návrh k uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc. č. 1837/2
v katastrálním území Braník.
Předkládá: Mgr. Zicha
17. Návrh
ke
zveřejnění
změny
podstatné
náležitosti
smlouvy
č. 993/08/NAJE/OMO/STAR ze dne 26.9.2008, o pronájmu části pozemku
parc. č. 1921/1 a pozemku parc. č. 1921/43, oba v katastrálním území Braník.
Předkládá: Mgr. Zicha
18. Návrh ke zveřejnění změny podstatných náležitostí smlouvy o nájmu pozemku
parc. č. 1418/6 v katastrálním území Michle.
Předkládá: Mgr. Zicha
19. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje id. 372/9869 pozemků parc. č. 1278/1 a 1282,
oba v katastrálním území Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha
20. Návrh k uzavření smlouvy
v katastrálním území Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha

o

21. Návrh ke zveřejnění záměru
parc. č. 1648
v katastrálním území Krč
Předkládá: Mgr. Zicha

nájmu

prodeje

části

id.

pozemku

parc.

31075795/1107068442

č.

1588/1

pozemku

22. Návrh k vydání souhlasného stanoviska s rekonstrukcí kanalizace v pozemku
parc. č. 140/98 v katastrálním území Lhotka.
Předkládá: Mgr. Zicha
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23. Návrh k vydání souhlasného stanoviska s uložením kabelového vedení 22 kV
ve stávající trase v pozemku parc. č. 2835/5 a k uzavření smlouvy o právu provést
stavbu na části pozemku parc. č. 1709 a na části pozemku parc. č. 1742/1,
vše v katastrálním území Braník.
Předkládá: Mgr. Zicha
24. Návrh k uzavření smluv o zřízení služebnosti cesty a stezky a uložení inženýrských
sítí k tíži služebných pozemků parc. č. 2869/197 a 2869/201, oba v katastrálním
území Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha
25. Návrh k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemkůparc.
č. 2910/67, 2910/69, 2910/70, 2910/96, 2910/98, 2910/146 a 2910/190, vše v
katastrálním území Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha
26. Návrh k prodeji části pozemku parc. č. 1239/4 označené dle GP č. 2591-30/2016
jako pozemek parc. č. 1239/9 v katastrálním území Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 21. zastupitelstvo
27. 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 nebyl schválen
28. Informace o možnosti postupu městské části Praha 4 v případě smluv o nájmu
pozemků na 99 let uzavřených v rámci privatizace.
Předkládá: Mgr. Zicha
29. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností Stigma spol. s r.o., Pobřežní 249/46,
Praha 4, IČ 26176645 na realizaci akce: „ Oprava bytu č. 8 Pikrtova 1313/5,
Praha 4“.
Předkládá: Ing. Kovářík
30. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností Private Construction s.r.o.,
Kosatcová 1303/8, Praha 10, IČ 24160377 na realizaci akce: „Oprava bytu č. 9
Nad Nuslemi 699/22 a bytu č. 21 V Horkách 1434/20, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Kovářík
31. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností Stavexpo a.s., Španělská 742/6,
Praha 2, IČ 25644301 na realizaci akce: „Oprava bytu č. 3 a 9
Táborská 326/55, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Kovářík
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32. 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 „Snížení energetické náročnosti a realizace systému
nuceného větrání v objektech: ZŠ a MŠ Sdružení, objekt Družstevní ochoz 1308,
Praha 4; objekt MŠ K Podjezdu 1077, Praha 4; Spořilovská MŠ,
objekt Trenčínská 2770, Praha 4“, odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení
k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek.
Předkládá: Ing. Kovářík
33. Návrh k rozhodnutí uzavřít dohodu o provedení stavby mezi městskou částí Praha 4
a Hlavním městem Praha na realizaci akce „Revitalizace koupaliště Lhotka“.
Předkládá: Ing. Kovářík
34. Návrh
k usnesení
Rady
hl.
města
ulic Táborská/Na Pankráci/Na Veselí/Soudní.
Předkládá: Ing. Kovářík

Prahy

ke

Koncepční

studii

35. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o směnu pozemků
ve vlastnictví České dráhy, a.s. za pozemky ve vlastnictví hlavního města Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
36. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o pronájem pozemku
parc. č. 98/3 v katastrálním území Hodkovičky ve vlastnictví hl. m. Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
37. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod
popř. pronájem pozemků parc. č. 1285/44 a 1285/119 v katastrálním území Krč
ve vlastnictví hl. m. Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
38. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o pronájem pozemku
parc. č. 1256/22 v katastrálním území Krč ve vlastnictví hl. m. Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
39. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o pronájem pozemku
parc. č. 2314/1 v katastrálním území Michle ve vlastnictví hl. m. Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
40. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod části
pozemku parc. č. 1943/7 v katastrálním území Krč ve vlastnictví hl. m. Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
41. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod
pozemku parc. č. 17/1 v katastrálním území Nusle ve vlastnictví hl. m. Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
42. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o pronájem popř. prodej
části pozemku parc. č. 2923/1 v katastrálním území Braník ve vlastnictví
hl. m. Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
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43. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o pronájem části
pozemku parc. č. 2359/7 v katastrálním území Braník ve vlastnictví hl. m. Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
44. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod
pozemku parc. č. 2276/4 v katastrálním území Braník ve vlastnictví hl. m. Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
45. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod části
pozemku parc. č. 1770/88 v katastrálním území Podolí ve vlastnictví hl. m. Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
46. Návrh ke zprávě o vyřizování stížností, oznámení, podnětů a petic občanů
evidovaných ÚMČ Praha 4 a o kontrolních výkonech provedených kontrolním
odborem a organizačními jednotkami v roce 2016.
Předkládá: tajemník
47. Návrh Plán kontrolních
ÚMČ Praha 4 v roce 2017.
Předkládá: tajemník

výkonů

prováděných

organizačními

jednotkami

48. Návrh k předání přebytečného movitého majetku k hospodaření příspěvkové
organizaci zřízené městskou částí Praha 4, Zdravotnickému zařízení městské
části Praha 4, IČ: 44846291.
Předkládá: tajemník
49. Návrh ke schválení výběru poskytovatele služeb spočívajících v „Optimalizace
provozních systémů (OPS)“ Úřadu městské části Praha 4 a uzavření smlouvy
o poskytování služeb mezi OMNILINK Services, a.s., V Korytech 3155/23,
10600 Praha 10, místo podnikání: Šatrova 807/14, 14200 Praha 4,
IČ: 24298557 a městskou částí Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4,
IČ: 00063584.
Předkládá: Pokorný
50. Návrh
ke
schválení
výběru
poskytovatele
služeb
spočívajících
v
„Poskytování IT služeb provozu (ITSP)“ Úřadu městské části Praha 4 a uzavření
smlouvy o poskytování služeb mezi ALLQ s.r.o., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9,
IČ: 28215354 a městskou částí Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4,
IČ: 00063584.
Předkládá: Pokorný
51. Návrh ke schválení výběru dodavatele na nákup „Serverová infrastruktura
pro provoz systému DATACENTRUM (NSID)“ Úřadu městské části Praha 4 a
uzavření kupní smlouvy mezi XEVOS Solutions s.r.o., Sokolská třída 1263/24,
702 00 Ostrava, IČ: 27831345 a městskou částí Praha 4, Antala Staška 2059/80b,
140 46 Praha 4, IČ: 00063584
Předkládá: Pokorný

5

52. Různé.

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