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Rada MČ Praha 10       2. zasedání 
         ZMČ Praha 10 
         dne 26. 1. 2015 
 
 
 
 
 
 

Zpráva 
o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 
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Městská část Praha 10 
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 
 

Návrh usnesení 
Zastupitelstva městské části Praha 10 

číslo 
ze dne 26. 1. 2015 

 
ke zprávě o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 10 
 

I. bere na vědomí 
zprávu o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkladatel: JUDr. Kleslová, starostka 
Číslo tisku:  P10-134256/2014 
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Důvodová zpráva 
 
 

Rada městské části podává pololetně na zasedání zastupitelstva městské části zprávu o své 
činnosti podle § 70 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění. 

Minulá zpráva o činnosti rady městské části (za období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014) byla 
zastupitelstvu předložena dne 8. 9. 2014. Zpráva nezmiňuje materiály, které rada následně 
předkládá k projednání zastupitelstvu. 

Plné znění usnesení rady je oprávněným občanům k dispozici v režimu zákona č. 131/2000 
Sb., o hl. m. Praze, v platném znění. 

Na webu městské části jsou zveřejněna usnesení rady v anonymizované podobě z důvodu 
dodržení zákona na ochranu osobních údajů. 
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Zpráva 

o činnosti Rady MČ Praha za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 

 

Rada MČ Praha 10 se v uvedeném období sešla na osmi řádných a šesti mimořádných 
zasedáních, a to dne 10. 7., 30. 7., 13. 8. 27. 8., 29. 8., 10. 9., 17. 9., 23. 9., 24. 9., 1. 10., 
15. 10. 30. 10. 10. 12. a 17. 12. 2014. 

 

Rada vzala na vědomí 

Zprávu o veřejném pořádku na území MČ Praha 10 (pravidelně, 1x za měsíc). 

Zprávu o bezpečnostní situaci na území Obvodního ředitelství Policie ČR Praha IV, oblast 
MČ Praha 10 (pravidelně, čtvrtletně) 

Vyjádření MČ Praha 10 k návrhu koncepce „Operační program Praha – pól růstu ČR“ podle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně vyhodnocení vlivů 
této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. 

Informaci o provedených kontrolách údržby veřejné zeleně a úklidu chodníků na území MČ 
Praha 10 v II. čtvrtletí r. 2014. 

Informaci o platovém výměru ředitelky ZŠ, Praha 10, Švehlova 12/2900, Mgr. Evy Čuříkové 
a o platovém výměru ředitele ZŠ, Praha 10, Břečťanová 6/2919, Mgr. Miroslava Buchara. 

Informaci o podílové nemovitosti domu č. p. 658, ulice Mrštíkova č. o.39, k. ú. Strašnice, 
Praha 10. 

Informaci o na zajištění přípravy možného místního referenda na území městské části 
Praha 10. 

Informaci o stavu objektu č. p. 200, k. ú. Strašnice a o záměru jeho budoucího využití. 

Podání adresované RMČ: Žádost o urychlení procesu schvalování prodeje bytových jednotek 
prodaných v rámci E-aukcí - kolo XIX. (paní *****, ******, 101 00 Praha 10, ze dne 30. 6. 
2014). 

Návrh na realizaci velkoplošné mozaiky v ulici Chorvatská a na sloupku v ulici Slovenská. 

Informaci o průběhu jednání o nabídce k majetkovému vstupu do multifunkčního stadionu 
v Edenu. 

Informaci o projektových aktivitách v rámci fondů EU za období 2005 až 2013 v městské 
části Praha 10. 

Informaci o čerpání finančních prostředků z ÚHČ v působnosti OMP a přehled hospodaření 
správních firem k 31. 12. 2013. 

Informaci o zvýšení příplatku za vedení PaedDr. Daně Přiklopilové, ředitelce MŠ 
Vladivostocká 8/1034 a pí Květuši Voržáčkové, ředitelce MŠ Benešovská 28/2291. 

Návrh na realizaci exteriérové výstavy výstupů projektu „Příběhy našich sousedů“ včetně 
mezipoložkového přesunu finančních prostředků z ORJ 0010 – Pokladní správa do ORJ 0061 
– Odbor kultury a projektů. 

Podání adresované RMČ: Žádost o ukončení nájmu bytu dohodou (pan ******, ******, 100 
00 Praha 10, ze dne 25. 7. 2014). 
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Podání adresované RMČ: Žádost o ukončení nájemního vztahu dohodou (paní ******, 
******, 100 00 Praha 10, ze dne 28. 7. 2014). 

Návrh na realizaci výstavy o vile Karla Čapka, včetně mezipoložkového přesunu finančních 
prostředků z ORJ 0010 – Pokladní správa do ORJ 0061 – Odbor kultury a projektů. 

Informaci o žalobě ve věci konání místního referenda podané přípravným výborem pro 
konání místního referenda v Praze 10. 

Informaci o fyzickém a ekologickém vyřazení opotřebovaného nábytku a elektrotechniky. 

Informaci o záměru umožnit provozování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, které 
jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy (§ 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů) externím dodavatelem. 

Informaci o provozu a hospodaření LDN Vršovice, p. o., za II. čtvrtletí 2014. 

Informaci o provozu a hospodaření Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., 
za II. čtvrtletí 2014. 

Návrh na vyslovení souhlasu se změnou v rámci investiční akce CSOP rekonstrukce 
sklepních prostor na archiv. 

Informaci o účasti žáků Základní školy Gutova na amatérské filmové soutěži AntiFetFest. 

Informaci o fungování Školní jídelny, Praha 10, Vršovická 68/1429, p. o. 

Informaci o kontrole nebytových prostor za zvýhodněné nájemné 

Informaci o úpravě vnitřních předpisů městské části Praha 10 v souvislosti s účinností zákona 
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 

Informaci o výsledcích 2. kola soutěže „Zásobník projektů – město na míru“. 

Informaci o provedených kontrolách údržby veřejné zeleně a úklidu chodníků na území MČ 
Praha 10 ve III. čtvrtletí r. 2014. 

Informaci o návrhu na vyslovení neplatnosti hlasování nebo neplatnosti rozhodnutí v místním 
referendu, podaném dne 30. 9. 2014 Ing. Tomášem Pekem k Městskému soudu v Praze. 

Podání adresované RMČ: Žádost o pronájem nebytových prostor Penzionu Malešice (pan 
******, ******, 108 00 Praha 10, ze dne 7. 10. 2014). 

Informaci o zvýšení tarifních platů ředitelek – ředitelů mateřských a základních škol, školní 
jídelny a domu kultury a zvýšení příplatků za vedení. 

Informaci o studijních výsledcích studentů zařazených do programu Studentský dům 
Záběhlická. 

Návrh variant dalšího postupu ve věci dalšího využití pozemků Areálu Limuzská. 

Informaci o návrhu na vyhlášení místního referenda v městské části Praha 10, podaném dne 
22. 10. 2014 přípravným výborem pro konání místního referenda v Praze 10 k Městskému 
soudu v Praze. 

Informaci o podaných žalobách na neplatnost voleb a hlasování dle § 90 soudního řádu 
správního. 

Informaci o usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2786 ze dne 21. 10.2 014 k dalšímu postupu ve 
věci nakládání městské části Praha 10 se svěřeným majetkem hlavního města Prahy (směna 
nemovitostí se společností BOHEMIANS REAL, a. s.). 
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Podání adresované RMČ: Žádost o přehodnocení časového omezení provozu kasina, 
provozovny U Slavie 1540/2, Praha 10 (pan Jakub Smolinský, SYNOT TIP, a. s., Jaktáře č. p. 
1475, 686 01 Uherské Hradiště, ze dne 13. 10. 2014). 

Podání adresované RMČ: Žádost o přepsání nájemní smlouvy a návrh na včasnou úhradu 
dluhu na nájemném (pan ******, ******, Praha 10, ze dne 22. 10. 2014). 

Informaci o změně platové třídy ředitele ZŠ, Praha 10, Břečťanová 6, Mgr. Miroslava 
Buchara. 

Podání adresované RMČ: Připomínkové řízení k návrhu zákona o hazardu - Ing. Michael 
Leder, předseda předsednictva Sekce pro regulaci loterií (paní Lucie Mašínová, Asistentka 
předsedy sekce Hospodářská komora hl. m. Prahy, Nám. France Kafky 7, 110 00 Praha, ze 
dne 24. 10. 2014). 

Podání adresované RMČ: Nabídka spolupráce, informace o současném stavu provozování 
loterií a plnění odvodové povinnosti (pan Pavel Kulajta, předseda předsednictva Bonver Win, 
a. s., Cholevova 1530/1, 700 30 Ostrava, ze dne 20. 11. 2014). 

Podání adresované RMČ: Žádost o projednání ukončení nájemního vztahu dohodou 
(p. ******, ******, Praha 10, ze dne 5. 12. 2014). 

Informaci o kontrole hospodaření MČ Praha 10 za rok 2012. 

Informaci o kontrole výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel, občanských 
průkazů a cestovních dokladů. 

 

Rada souhlasila 

S pověřením plnou mocí Ing. Sylvu Taufmannovou, ředitelku ZŠ Jakutská 1210 
k zastupování MČ Praha 10 v jednání s odborem stavebním Úřadu městské části Praha 10 ve 
věci územního souhlasu ke stavbě zahradního altánu na pozemku parc. č. 1539/3, k. ú. 
Vršovice, Praha 10, ve správě MČ Praha 10. 

S vyjádřením MČ Praha 10 k podnětu na změnu ÚP Malešice – Káranská. 

S vyjádřením MČ Praha 10 k podnětu na změnu ÚP Strašnice – Červenkovi. 

S vyjádřením MČ Praha 10 k podnětu na změnu ÚP Strašnice, Třebešín – AZ Premika. 

S návrhem znění Zásad pronajímání bytů a nebytových prostor svěřených městské části 
Praha 10 v BD Malešice. 

S uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích parc. č. 1322/1 a parc. č. 1322/2, 
oba k. ú. Vršovice, na mezi MČ Praha 10 jako jejich vlastníkem a p. ******a pí ******, jako 
stavebníky. 

S mezipoložkovým přesunem v odvětví 0021 - Životní prostředí. 

S návrhem nového dopisu UZSVM ve věci možnosti úplatného převodu nemovitostí tvořících 
areál bývalých jeslí v ulici 28. Pluku. 

S návrhem nařízení, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává 
tržní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

S návrhem na prodloužení termínu uloženého usnesením RMČ č. 1057 ze dne 16. 10. 2013 
k návrhu na realizaci nákupu volného interiéru do domova pro seniory a domova se zvláštním 
režimem Vršovický zámeček. 
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S návrhem na poskytnutí finančního příspěvku na tísňovou péči pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením z MČ Praha 10. 

S informací o možném pronájmu prostor KD Eden k natáčení reklamy. 

S návrhem na uzavření smlouvy na realizaci veřejných zakázek malého rozsahu - OŽD a 
mezipoložkový přesun z odvětví 0082 – Správa majetku do odvětví 0021 – Životní prostředí. 

S čerpáním investičního fondu Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. 

S podáním projektové žádosti v rámci 7. výzvy z Operačního programu Praha – Adaptabilita, 
Prioritní osa 2 – Podpora vstupu na trh práce, aktivita B: Podpora souladu pracovního a 
soukromého života 

S dodatkem ke grantové smlouvě projektu OPPA „Podpora nezaměstnaných osob 50+ při 
začleňování na trh práce v oblasti sociálních služeb“. 

S návrhem směny nemovitostí fotbalového stadionu „Ďolíček“ za pozemky svěřené městské 
části Praha 10, jako alternativy záchrany „Ďolíčku“, jako fotbalového stadionu pro prvoligová 
utkání. 

S návrhem na mezipoložkový přesun v rozpočtu pro rok 2014 z odvětví ORJ 0010 - Pokladní 
správa  do odvětví ORJ 0081 – Obecní majetek. 

S návrhem na mezipoložkový přesun v odvětví 0021 - Životní prostředí. 

S čerpáním investičního fondu Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. 

S návrhem záměru na navýšení kapacit základních škol zřízených městskou částí Praha 10. 

S prodloužením termínu pro předložení právní analýzy a možného řešení problematiky 
pozemků ve správě MČ Praha 10, na kterých se nacházejí stavby ve vlastnictví třetí osoby a 
staveb ve správě MČ Praha 10 n a pozemcích jiného vlastníka. 

S pověřením plnou mocí společnosti PREdistribuce, a. s., se sídlem Svornosti 3199/19a, 
150 00, Praha 5, IČ 284 15 574, k zastupování MČ Praha 10 v jednání s odborem životního 
prostředí dopravy a rozvoje městské části Praha 10 ve věci kácení dřevin v ulici Ruská 
v úseku Bělocerkevská – Litevská, Bělocerkevská u křižovatky Bajkalská na pozemcích, které 
jsou ve správě MČ Praha 10. 

S uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti – práva chůze a jízdy přes 
pozemek parc. č. 657/10 v k. ú. Záběhlice, pro spolumajitele pozemku parc. č. 657/2 v k. ú. 
Záběhlice. 

S uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 3054/1 v k. ú. Michle 
pro společnost T-Mobile Czech Republic, a. s., ve věci položení optického kabelového vedení 
u akce: „Optické připojení objektu STK na síť PRAGONET v ulici Nad Vršovskou horou“. 

S uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 3 a uzavření Smlouvy 
o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 4/1 a 4/2 v k. ú. Vršovice pro společnost 
PREdistribuce, a. s., ve věci položení kabelového vedení 22kV, kde investorem byla MČ 
Praha 10. 

S uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, na pozemku parc. 
č. 3007/1 v k. ú. Michle, pro manžele ******, ve věci: vybudování vodovodní přípojky. 

S vyhodnocením výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se 
stanovením minimální ceny. 
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S vyhlášením výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se 
stanovením minimální ceny. 

S uzavřením smlouvy na realizaci veřejných zakázek malého rozsahu - OŽD a mezipoložkový 
přesun z odvětví 0082 – Správa majetku do odvětví 0021 – Životní prostředí. 

Se návrhem znění dopisu Ministerstvu financí ČR ve věci jednání o převodu nemovitostí 
tvořících areál bývalých jeslí v ulici 28. Pluku, a v ulici Štěchovická, v Praze 10, a to 
z majetku ČR – ÚZSVM do vlastnictví hl. m. Prahy a správy MČ Praha 10. 

S návrhem na pověření plnou mocí společnosti SUDOP PRAHA, a. s., se sídlem Olšanská 
2643/1a, 13080 Praha 3 - Žižkov, IČ 257 93 349, k zastupování MČ Praha 10 v jednání 
s odborem životního prostředí dopravy a rozvoje městské části Praha 10 ve věci kácení dřevin 
na pozemcích parc. č. 3423 a parc. č. 3424 , k. ú. Strašnice,  ve správě MČ Praha 10. 

S návrhem na pověření správce podílových domů Donská 195/3 a U Vesny 1270/7, správní 
kanceláře Dana Mouleová, IČO 457 21 769, plnou mocí pro uzavření smluv  s Pražskými 
kanalizacemi a vodnímu toky, a. s., o dodávkách vody a odvádění odpadních vod pro tyto 
domy. 

S návrhem úhrady zůstatkové hodnoty vestavěného movitého majetku ponechaného ****** 
v objektu Hradešínská 1 („Kolbenova vila“) po prodeji jeho 1/3 MČ Praha 10. 

S návrhem pokynu jediného akcionáře společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s., k uzavření 
smlouvy o postoupení práv a povinností ze stavebního povolení. 

S návrhem na mezipoložkový přesun v odvětví 0021 - Životní prostředí. 

S návrhem na pověření plnou mocí pro Mgr. Evu Čuříkovou, ředitelku ZŠ Švehlova 12/2900, 
Praha 10, k zastupování MČ Praha 10 v jednání s odborem stavebním Úřadu městské části 
Praha 10 ve věci územního souhlasu ke stavbě cvičné tenisové stěny na pozemku parc. č. 
2078/237 k. ú. Záběhlice, Praha 10, ve správě MČ Praha 10. 

S návrhem na prodloužení termínu na provedení auditu hospodaření CSOP v Praze 10, p. o., 
za rok 2014. 

S návrhem na uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Dětské hřiště 
v MŠ Podléšková“ a mezipoložkový přesun z odvětví 0082 – Správa majetku do odvětví 0021 
– Životní prostředí. 

S návrhem dopisu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k doplnění žádosti a 
podkladů k jednání o převodu nemovitostí tvořících areál bývalých jeslí v ulici 28. Pluku a 
v ulici Štěchovická, v Praze 10, a to z majetku ČR – ÚZSVM do vlastnictví hl. m. Prahy a 
správy MČ Praha 10. 

S návrhem na mezipoložkový přesun v odvětví 0011 - Územní rozvoj a v odvětví 0021 - 
Životní prostředí. 

S návrhem na prodloužení termínu uloženého usnesením RMČ č. 1057 ze dne 16. 10. 2013 
k návrhu na realizaci nákupu volného interiéru do domova pro seniory a domova se zvláštním 
režimem Vršovický zámeček. 

S prodloužením termínu uloženého usnesením RMČ č. 138 ze dne 5. 3. 2014 k informaci 
o provozu a hospodaření CSOP v Praze 10, p. o., za III. čtvrtletí 2014. 

S prodloužením termínu pro předložení právní analýzy a možného řešení problematiky 
pozemků ve správě MČ Praha 10, na kterých se nacházejí stavby ve vlastnictví třetí osoby a 
staveb ve správě MČ Praha 10 na pozemcích jiného vlastníka. 
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S prodloužením termínu uloženého usnesením RMČ č. 134 ze dne 5. 3. 2014 k informaci 
o provozu a hospodaření LDN Vršovice, p. o., za III. čtvrtletí 2014. 

S návrhem na mezipoložkový přesun v odvětví 0021 – Životní prostředí. 

 

Rada nesouhlasila 

S podnětem na změnu ÚP Malešice – parkoviště P+R (******,******). 

S podnětem na změnu ÚP Malešice – ******. 

S podnětem na změnu ÚP Trojmezí – ******, ******, ******. 

S podnětem na změnu ÚP Záběhlice – TRACK INVEST. 

S podnětem na změnu ÚP Trojmezí – FINEP.  

S podnětem na změnu ÚP Trojmezí – PPF. 

S návrhem nabídky na využití předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu id. 204/18886 
nebytové jednotky č. 1464/340, k. ú. Vršovice a o požadavku minoritních spoluvlastníků 
nebytové jednotky č. 1464/340, k. ú. Vršovice na odstoupení od směnných smluv z roku 
2009. 

S návrhem stanoviska městské části Praha 10 k prodeji pozemků parc. č. 2036/1 a 2036/2 
v k. ú. Vršovice. 

 

Rada schválila 

Uzavření Dodatku č. 1 pro rok 2014 ke „Smlouvě o zajišťování realizace a financování akcí 
na pozemních komunikacích“ č. 9/14/1000/001 ze dne 21.3.2014 mezi Technickou správou 
komunikací hl. m. Prahy a městskou částí Praha 10 – rekonstrukce chodníků. 

Udělení plné moci ateliéru Prokš Přikryl architekti pro potřeby projednání projektu „MŠ 
Podléšková“ v Záběhlicích. 

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory č. OKP 24/2014. 

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory č. OKP 37/2014. 

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory č. OKP 52/2014. 

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory č. OKP 67/2014. 

Návrh Zásad pro poskytování darů organizacím pracujícím na úseku sociálně-právní ochrany 
dětí. 

Návrh na vyhlášení výzvy k podání přihlášek do veřejného losování na pronájem 40 bytových 
jednotek. 

Uzavření smluv o nájmu bytů. 

Udělení nesouhlasu s prominutím uhrazeného nájemného, úroku z prodlení a poštovného. 

Podání výpovědi z nájmu bytu. 

Uzavření smluv o nájmu služebních bytů. 

Udělení souhlasu se zněním vzorových dokumentů týkajících se nájmu pozemků (stánek 
s plody, pevný stánek, podnikatelský i nepodnikatelský nájem, obecný pacht pozemku, pacht 
tržiště), po nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. 
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Návrh smlouvy o provedení stavebních úprav bytě č. 10 v 4. NP, v bytovém domě č. p. 1778, 
ulice Černická č. o. 10, v katastrálním území Strašnice, Praha 10. 

Návrh smlouvy o provedení stavebních úprav v bytě č. 6, v 3. NP, v bytovém domě č. p. 
1000, ulice Karpatská č. o. 15, Praha 10, kat. území Vršovice. 

Návrh na přiznání přechodných slev nájemného z bytů od nájemců MČ Praha 10. 

Návrh na uzavření smlouvy o součinnosti se Společenstvím Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 
1463, Moskevská 1464, Praha 10 

Návrh na přihlášení pohledávky v insolvenčním řízení a udělení pověření k zastupování 
městské části Praha 10 v insolvenčním řízení proti manželům ****** a ******. 

Návrhu na uzavření dohod o skončení nájmu bytů. 

Návrh na mezipoložkový přesun v rámci odvětví 0041 – Školství. 

Návrh na pověření k dočasnému řízení ZŠ Švehlova 12. 

Návrh na převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu a na čerpání 
investičního fondu u p. o. zřízených MČ Praha 10. 

Žádost příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 10 o vyřazení majetku DHM svěřeného do 
správy. 

5. vydání směrnice QS 82-01 Kontrolní řád Úřadu městské části Praha 10. 

6. vydání instrukce QI 55-01-02 Podpisový řád ÚMČ Praha 10. 

Mezipoložkový přesun v odvětví 0094 - OP LZZ–Profi úřad - modernizací řízení lidských 
zdrojů k vyšší efektivitě služeb  poskytovaných MČ Praha 10. 

Návrh dohody o narovnání mezi MČ Praha 10 a pí ******. 

Návrh na mezipoložkový přesun rozpočtu v odvětví 0082 – Správa majetku pro rok 2014. 

Návrh nového znění Zásad pro nakládání s pohledávkami MČ a jejich evidence. 

Návrh na mezipoložkový přesun v odvětví 0011 – Územní rozvoj. 

Návrh na rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na protidrogovou 
politiku na místní úrovni v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 3039). 

Návrh na změnu rozpočtu 2014 (RO 3046). 

Návrh na mezipoložkový přesun (RO 3012) 

Návrh na mezipoložkový přesun v rámci odvětví 0061 – Kultura a projekty, Granty – RO 
3006. 

Návrh na vyjádření MČ Praha 10 k záměru – „Areál Praha West Investment, k. s.“ v k. ú. 
Chodov, pro účely zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí. 

Návrh na změnu rozpočtu 2014 (RO 2059 a 3047). 

Uzavření Smlouvy o příspěvku na realizaci zatravnění tramvajové tratě v ulici V Olšinách. 

Záměr realizace přechodného pobytu seniorů v průběhu oprav prováděných v CSOP. 

Podání žalob a na udělení pověření k zastupování MČ Praha 10 v soudních sporech proti 
dlužníkům z nájmů bytů, nebytových prostor a pozemků a v dalších soudních sporech. 
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Zrušení výběrového řízení na pacht pozemků parc. č. 2631/5, parc. č. 2631/6, parc. č. 2631/7, 
parc. č. 2631/8, parc. č. 2628/5 a parc. č. 2628/6, v k. ú. Strašnice, Praha 10, včetně movitých 
věcí na pozemcích se nacházejících (Areál Limuzská). 

Smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) k pozemkům parc. č. 806/326, 806/316 a 
266/1 v k. ú. Malešice pro společnost PREdistribuce, a. s., ve věci položení kabelového 
vedení 1kV. 

Smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) k pozemku parc. č. 716/5 v k. ú. Záběhlice 
pro společnost PREdistribuce, a. s., ve věci položení kabelového vedení 1kV. 

Časový harmonogram IV. seče travnatých ploch ve správě městské části Praha 10. 

Navýšení odměn pro členy okrskových volebních komisí při doplňovacích volbách do Senátu 
Parlamentu ČR. 

Vydání knihy Karla Čapka Dášeňka čili život štěněte a  „Smlouvy o dílo“ – vytvoření 
autorského díla slovesného, které bude součástí této knihy. 

Znění „Smlouvy o dílo a smlouvy licenční“ na vytvoření krátkého filmu a reklamního spotu o 
vile K. Čapka a „Smlouvy o dílo a smlouvy licenční“ na vytvoření časosběrného 
dokumentárního filmu o pokračujících pracích ve vile Karla Čapka. 

Vyúčtování nákladů nezbytných stavebních úprav poskytnutých bytů vynaložených 
společností Program bydlení, a. s., jako Realizátorem za dobu trvání podpůrného sociálního 
programu bydlení. 

Zahájení II. kola výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti – domu č. p. 
2213 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 3977 a 3983/8, k. ú. Vinohrady, ul. U 
Zdravotního ústavu 2213/6 a 8. 

Zahájení II. kola výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti – domu č. p. 
595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ul. Nad 
Vodovodem 595/23. 

Udělení plné moci paní Mgr. Zuzaně Křenkové pro potřeby projednání a nahlížení do 
dokumentace k projektu Oprava kapliček v Praze 10. 

Vyhlášení výběrového řízení „Prodej pozemků a objektů bývalého bytového komplexu 
Černokostelecká/Malínská, včetně dokumentace“. 

Uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce. 

Znění dopisu adresovaného Ministerstvu kultury České republiky s „návrhem dvojvily bratří 
Čapků na prohlášení za národní kulturní památku“. 

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory č. OKP 27/2014. 

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory č. OKP 45/2014. 

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory č. OKP 48/2014. 

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory č. OKP 71/2014. 

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory č. OKP 85/2014. 

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory č. OKP 87/2014. 

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory č. OKP 96/2014. 

Návrh na uvolnění finančních prostředků z rozpočtu na poskytnutí příspěvků pro nestátní 
zařízení. 
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Návrh na mezipoložkový přesun finančních prostředků v oblasti neinvestičních výdajů 
v odvětví 0051 - Sociální věci. 

Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu 
poskytování sociálních služeb na území hlavního města Prahy v odvětví 0051 – Sociální věci 
(RO 2079). 

Návrh na mezipoložkový přesun finančních prostředků v oblasti neinvestičních výdajů 
v odvětví 0051 – Sociální věci. 

Návrh na pronájem pozemku parc. č. 3061/2 o výměře 913 m2, druh pozemku ostatní 
plocha, k. ú. Michle, v Praze 10, městské části Praha 10, Vršovická 68. 

Návrh na uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 7720784126 s Kooperativa pojišťovnou, 
a. s., Vienna Insurance Group. 

Návrh na uzavření dodatku č. 2 - vyúčtovacího k pojistné smlouvě č. 226 777 046-8 
s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group. 

Uzavření Dohody o spolupráci mezi MČ Praha 10 a Základní školou, Praha 10, Olešská 
18/2222 a dobrovolným svazkem obcí Výmola (obec Květnice, obec Sibřina, obec Sluštice, 
obec Dobročovice). 

Žádost Základní školy, Praha 10, Gutova 39/1987 o vyřazení majetku DHM svěřeného do 
správy. 

Čerpání finančních prostředků z investičního fondu u Základní školy, Praha 10, Hostýnská 
2/2100. 

Vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti – domu č. p. 595 
s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ul. Nad 
Vodovodem 595/23. 

Mezipoložkový přesun v odvětví 0010 – Pokladní správa a odvětví 0061 – Kultura a projekty. 

Podání žalob a na udělení pověření k zastupování MČ Praha 10 v soudních sporech proti 
dlužníkům z nájmů bytů, nebytových prostor a pozemků a v dalších soudních sporech a 
k návrhu na zahájení exekučních řízení na vyklizení bytů a finančních exekučních řízení dle 
zákona č. 120/2001 Sb. a na schválení souvisejících pověření. 

Uzavření dohod o skončení nájmu bytů. 

Uzavření smlouvy o podnájmu nebytových prostor (YWCA v ČR). 

Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mimo veřejnou nabídku  (SVP Klíčov). 

Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor (Česká lékárna holding, a. s.). 

Uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru (Diakonie Broumov, sociální družstvo). 

Uzavření smluv pro umístění reklamních zařízení. 

Vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor. 

Vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor, které se nacházejí 
v domech určených do prodeje. 

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitostí s Mateřskou školou, Praha 10, 
Benešovská 28/2291, příspěvkovou organizací. 

Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor v ZŠ Hostýnská. 

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor v KD Barikádníků. 
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Uzavření dodatků ke smlouvám o podnájmu nebytových prostor uzavřených mezi základními 
školami a Školní jídelnou. 

Uzavření Dodatku č. 1 k mandátní smlouvě o správě závazků z nájemních smluv o nájmu 
ploch pro velkoplošnou reklamu se společností PRAHA 10 – Majetková, a. s., se sídlem 
Vršovická 68/1429, 101 38 Praha 10 - Vršovice, IČ 272 05 703, na dobu neurčitou. 

Vypovězení nájemního vztahu panu ****** ze smlouvy č. 41 o nájmu části pozemku – 
zahrádky,  parc. č. 3098/1, k. ú. Michle. 

Uzavření smlouvy o nájmu pozemku s novými nájemci. 

Vypovězení nájemního vztahu paní ****** ze smlouvy č. 475 o nájmu části pozemku – 
zahrádky,  parc. č. 3098/1, k. ú. Michle. 

Uzavření smlouvy na pronájem části pozemku – zahrádky, označené číslem 184, parc. 
č. 3097/1, k. ú. Michle, bez výběrového řízení, paní ******, na dobu neurčitou. 

Uzavření smlouvy o nájmu prostoru za účelem umístění a provozování interaktivní úřední 
desky s Tesco Stores ČR, a. s. 

Mezipoložkový přesun v odvětví ORJ 0091 – Vnitřní správa. 

Udělení souhlasu s podnájmem bytu. 

Uzavření Dohody o finančním vyrovnání mezi bývalým nájemcem nebytového prostoru č. 
502 (1268/48), v 1.NP, bytového domu č. p. 1268 v k. ú. Vršovice, Kubánské náměstí č. o. 9, 
GARDEN Gallery Cafe, s. r. o. a městskou částí Praha 10. 

Uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru č. 308 v 1. PP, 
v bytovém domě č. p. 943, ulice U Nových vil č. o. 28, v katastrálním území Strašnice, 
Praha 10. 

Uzavření smlouvy na krátkodobý pronájem nebytového prostoru (NEGATIV, s. r. o.). 

Vyúčtování nákladů nezbytných stavebních úprav poskytnutých bytů vynaložených 
společností Program bydlení, a. s., jako realizátorem za dobu trvání podpůrného sociálního 
programu bydlení. 

Návrh vizualizace plakety „Čestného občanství Prahy 10“. 

Návrh na mezipoložkový přesun v odvětví 0021 – Životní prostředí. 

Návrh na mezipoložkový přesun v odvětví 0031 – Doprava. 

Úpravu organizační struktury Odboru hospodářské správy (OHS) Úřadu městské části 
Praha 10. 

Úpravu organizační struktury Odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje (OŽD) ÚMČ  
Praha 10. 

Uzavření smlouvy o nájmu bytu v zájmu obce. 

Mezipoložkový přesun z odvětví 0010 Pokladní správa do odvětví 0091 - Vnitřní správa. 

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Realizace úspor energie MŠ Chmelová, 
Praha 10“ financovanou z Operačního programu Životní prostředí č. 2013/OMP/2493. 

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Energeticky úsporná opatření na objektu 
MŠ Mládežnická, Praha 10“ financovanou z Operačního programu Životní prostředí 
č. 2013/OMP/2487. 
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Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Realizace úspor energie MŠ Podléšková a 
MŠ Rembrandtova, Praha 10“ financovanou z Operačního programu Životní prostředí 
č. 2013/OMP/2492. 

Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitostí uzavřené dne 14. 11. 2011 
s BANKOVNÍ AKADEMIÍ, na udělení souhlasu s uzavřením podnájemní smlouvy a na 
souhlas s umístěním prodejního automatu na občerstvení v objektu Kodaňská 54/10. 

Mezipoložkový přesun z odvětví 0010 – Pokladní správa do odvětví 0061 – Kultura a 
projekty. 

Rozdělení dotace v  odvětví  0093 - OP LZZ – Zavedení centrální administrace a řízení 
projektů na MČ Praha 10 ( RO 2087). 

Rozdělení dotace v  odvětví  0094 - OP LZZ – Profi úřad-modernizací řízení lidských zdrojů 
k vyšší efektivitě a zkvalitnění služeb poskytovaných MČ Praha 10 (RO 2087). 

Zadání veřejné zakázky „Revitalizace parku U Vršovického nádraží“. 

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajišťování realizace a financování akcí na pozemních 
komunikacích – investiční akce TSK 999 408 (nová Moskevská). 

Návrh projektového záměru  rozvoje výukových kapacit ZŠ a MŠ  městské  části Praha 10. 

Udělení plné moci Ing. Ivo Zajícovi, pro potřeby projednání územního souhlasu (stavebního 
povolení) na akci „Heroldovy sady – prostor u ulice Heroldovy sady a Estonská. 

Vyhlášení I. kola grantového řízení pro rok 2015 na poskytnutí veřejné finanční podpory 
s tematickým zaměřením pro oblasti sociální; kultura a umění; sport, tělovýchova a volný čas; 
protidrogová prevence a prevence kriminality;  životní prostředí. 

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory č. OKP 26/2014. 

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory č. OKP 109/2014. 

Podání žalob a na udělení pověření k zastupování MČ Praha 10 v soudních sporech proti 
dlužníkům z nájmů bytů, nebytových prostor a pozemků, k návrhu na zahájení exekučních 
řízení na vyklizení bytů a finančních exekučních řízení dle zákona č. 120/2001 Sb. a na 
schválení souvisejících pověření. 

Mezipoložkový přesun v rámci odvětví 0041 – Školství. 

Mezipoložkový přesun finančních prostředků v oblasti neinvestičních výdajů z ORJ 0051 - 
Sociální věci do ORJ 0061 – Kultura a projekty. 

Dokončení převodu pozemků parc. č. pozemky parc. č. 3118/48, 3118/109 a 3118/111, k. ú. 
Strašnice, zastavených a souvisejících s domem č. p. 1795, k. ú. Strašnice, ul. Ke Strašnické 
8. 

Mezipoložkový přesun v odvětví 0010 – Pokladní správa a odvětví 0061 – Kultura a projekty. 

Kompletní program sportovních a kulturních akcí Dnů Prahy 10 v roce 2014. 

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na digitalizaci archivů ÚMČ Praha 10 se společností 
Scanservice, a. s. 

Nákup IT techniky a její zapůjčení Obvodnímu ředitelství policie Praha IV. 

Znění smlouvy o zajištění uměleckého výkonu a technického zabezpečení koncertu 5. 10. 
2014 v rámci projektu „Dny Prahy 10“, včetně mezipoložkového přesunu. 
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Znění nových smluv pro realizaci podpůrného sociálního programu bydlení se společností 
Program bydlení, a. s. 

Přidělení bytové jednotky v Domě spokojeného žití Sámova. 

Udělení mimořádné odměny řediteli příspěvkové organizace LDN Vršovice, p. o.  

Poskytnutí přechodné slevy z nájemného za pronájem bytových jednotek v Domě 
spokojeného žití Sámova č. p. 29/5 a č. p. 29/7. 

Uzavření smluv o nájmu bytů. 

Uzavření dohod o skončení nájmu bytů. 

Návrh na udělení souhlasu s podnájmem bytu. 

Návrh smlouvy o nájmu služebního bytu na dobu určitou v Základní škole Gutova. 

Čerpání finančních prostředků z investičního fondu u Mateřské školy, Praha 10, Troilova 
17/474. 

Návrh Smlouvy o spolupráci a součinnosti při realizaci projektu „Škola v přírodě“ v areálu 
Horského hotelu v Krkonoších. 

Uzavření smlouvy o nájmu bytu v zájmu obce. 

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Realizace antigraffiti projektu na území 
MČ Praha 10“. 

Žádost o poskytnutí dočasné slevy na nájemném za nebytový prostor (Baťa, a. s.). 

Provedení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v bytě č. 6, v 3. 
NP, v bytovém domě č. p. 1000, ulice Karpatská č. o. 15, Praha 10, kat. území Vršovice. 

Provedení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v bytě č. 3 v 1. 
NP, v bytovém domě č. p. 2934, ulice Ostružinová č. o. 7, v katastrálním území Záběhlice, 
Praha 10. 

Uzavření dodatku č. 2 k Prováděcí smlouvě č. 2013/OMP/2467 ze dne 16. 10. 2013 na akci 
tzv. Rámcové smlouvy – Zateplení fasády BD Černokostelecká 2, 97, 99, 101, 103, Malínská 
2, 4 a oprava střechy BD Černokostelecká 97, 99, 101, 103, 105, 107, Malínská 2, 4, Praha 10 
(č. akce 71). 

Rozšíření použití UZ 98 – ZŠ HMP. 

Žádost o změnu zápisu v rejstříku škol. 

Žádost o povolení výjimky z počtu dětí. 

Udělení plné moci Ing. arch. Janu Žižkovi pro potřeby projednání projektu „Místo pro 
přecházení v ulici V Olšinách – Praha 10, Vršovice“. 

Mezipoložkový přesun finančních prostředků v oblasti neinvestičních výdajů z odvětví 0051 – 
Sociální věci na odvětví 0091 - Vnitřní správa. 

Udělení mimořádné odměny řediteli příspěvkové organizace Centrum sociální a 
ošetřovatelské pomoci v Praze 10. 

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Zajišťování zimní schůdnosti vybraných 
chodníků na území Městské části Praha 10“. 
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Vyhlášení výběrového řízení na výběr nejvhodnějšího nájemce, který zajistí provoz nestátního 
zdravotnického zařízení stomatologické péče v nebytových prostorách v objektu  Na Hroudě 
1861/63, 101 00 Praha 10 – Strašnice. 

Návrh nájemní smlouvy na Stadion Ďolíček se společností Bohemians Praha 1905, a. s. 

Návrh znění Dodatku č. 5 ke Smlouvě o zajištění provozu zubní pohotovosti pro děti a dorost. 

Přiznání odměny pro ředitele Školní jídelny, Praha 10, Vršovická 68/1429, p. o. 

Uvolnění finančních prostředků na osobní asistenci pro děti z Prahy 10 s těžkým zdravotním 
postižením za druhé pololetí školního roku 2013/2014. 

Mezipoložkový přesun z odvětví 0010 Pokladní správa do odvětví 0091 - Vnitřní správa. 

Přiznání odměny pro zaměstnance, kteří se podíleli na přípravě soutěžících soutěže „Praha 10 
má talent 2014“ a umístili se na předních místech. 

Rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu realizace projektů 
v oblasti řešení problematiky bezdomovectví v odvětví 0051 – Sociální věci (RO 3063). 

Změnu rozpočtu 2014 (RO 3050) a mezipoložkový přesun v ORJ 0061 – Kultura a projekty. 

Mezipoložkový přesun v odvětví 0093 - OP LZZ – Zavedení centrální administrace a řízení 
projektů na MČ Praha 10. 

Uzavření dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě č. 2014/OMP/0948 ze dne 5. 6. 2014 na akci tzv. 
Rámcové smlouvy – „Zateplení fasády a výměna oken v BD Nad Primaskou 1242/38, 
Praha 10 (č. akce 84)“. 

Uzavření dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě č. 2014/OMP/0948 ze dne 5. 6. 2014 na akci tzv. 
Rámcové smlouvy – „Zateplení střechy a fasády MŠ Mrštíkova (č. akce 89)“. 

Uzavření dohody o skončení nájmu bytu. 

Návrh smlouvy o nájmu služebního bytu na dobu určitou v Základní škole Eden, Praha 10, 
Vladivostocká 6/1035. 

Uzavření smlouvy o nájmu pozemku s novými nájemci. 

Doplnění stávajících platných Zásad o zřízení věcného břemene o možnost uzavírání 
bezúplatných Souhlasných prohlášení pro provozovatele přenosové soustavy, kterým § 98/14 
energetického zákona ukládá existující věcná břemena zapsat do katastru nemovitostí do 
konce roku 2017. 

Realizaci plánu údržby domovního fondu svěřeného městské části Praha 10. 

Návrh záměru na zavedení komplexního gastronomického systému pro všechny provozovny 
organizace Školní jídelna, p. o. 

Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu a čerpání investičního 
fondu u p. o. zřízených MČ Praha 10. 

Prodej a ekologickou likvidaci vyřazených mobilních telefonů. 

Uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Generel veřejných 
prostranství“. 

Mezipoložkový přesun v odvětví 0031 – Doprava. 

Zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce obvodového pláště a střechy Polikliniky Malešice – I. 
etapa“. 
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Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor (Pevnost – České centrum znakového jazyka, 
o. s.). 

Uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru (POINT 50+, o. p. s.). 

Prodloužení doby nájmu a narovnání výměry nebytového prostoru dle skutečného stavu 
(Česká pošta, s. p.). 

Žádost o výměnu skla ve výkladní skříni. 

Vrácení přeplatku na nájemném (******). 

Vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor. 

Změnu nájemce nebytového prostoru. 

Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v ubytovně Brigádníků 
(nájemce T. J. JUNIOR PRAHA). 

Postupu při zastupování MČ Praha 10 na shromážděních vlastníků společností PRAHA 10 - 
Majetková, a. s. 

Navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v základních školách Prahy 10. 

Zrušení výběrového řízení na pacht pozemků parc. č. 2631/5, parc. č. 2631/6, parc. č. 2631/7, 
parc. č. 2631/8, parc. č. 2628/5 a parc. č. 2628/6 v k. ú. Strašnice, Praha 10, včetně movitých 
věcí na pozemcích se nacházejících a návrh na uzavření Dodatku č. 15 k nájemní smlouvě 
mezi MČ Praha 10 a společností P. V. Service, spol. s r.o., ze dne 6. 5. 2002 o nájmu 
pozemků. 

Provedení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav smlouvy o 
provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru č. 501 v 1. NP, v bytovém domě č. p. 233, 
ulice Francouzská č. o. 114, v katastrálním území Vršovice, Praha 10. 

Provedení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v nebytovém 
prostoru č. 102, v 1. NP, v bytovém domě č. p. 1398, ulice Chorvatská č. o. 15, Praha 10, v 
katastrálním území Vinohrady. 

Rozdělení neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita v ORJ 0553 
– EU Práce a rodina – jde to! (RO 7054). 

Mezipoložkový přesun v odvětví 0010 – Pokladní správa a odvětví 0061 – Kultura a projekty. 

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci naučné stezky na území MČ Praha 10 v 
katastru Strašnic a smluv o výpůjčce pozemků s TSK a MHMP vztahujících se k 
dotčeným pozemkům. 

Rozdělení dotace v odvětví 0052 – EU – Podpora nezaměstnaných 50+ (RO 7054). 

Finanční vypořádání akce OPPK v odvětví 0023 – EU – Revitalizace Malešického parku. 

Uzavření dodatku č. 3 k Prováděcí smlouvě č. 2013/OMP/2467 ze dne 16. 10. 2013 na akci 
tzv. Rámcové smlouvy – Zateplení fasády BD Černokostelecká 2, 97, 99, 101, 103, Malínská 
2, 4 a oprava střechy BD Černokostelecká 97, 99, 101, 103, 105, 107, Malínská 2, 4, 
Praha 10, (č. akce 71). 

Uzavření dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě č. 2014/OMP/1087 ze dne 27. 6. 2014 na akci tzv. 
Rámcové smlouvy – „Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Jakutská, Praha 10, (č. akce 98)“. 

Vyhlášení výsledků veřejného losování přihlášek na nájem 40 bytových jednotek a uzavření 
smluv o nájmu bytu. 
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Uzavření dohody o skončení nájmu bytu. 

Prodloužení doby nájmu nebytového prostoru a uložení úkolu Mgr. Davidu Eksteinovi, 
vedoucímu OMP, k usnesení RMČ Praha 10 (Wikimedia ČR). 

Uzavření smluv pro umístění reklamních zařízení. 

Návrh dodatku č. 4 ke smlouvě o společném užívání tenisových dvorců mezi Základní školou 
Hostýnská a společností FOCUS Bohemia, s. r. o. 

Pronájem části pozemku parc. č. 3220/53 k. ú. Strašnice, Českému hydrometeorologickému 
ústavu, se sídlem Na Šabatce 2050/17, 143 00 Praha – Komořany, IČ 000 20 699, za účelem 
umístění monitorovací stanice čistoty ovzduší. 

Provedení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v bytě č. 8, v 4. 
NP, v bytovém domě č. p. 1780, ulice Černická č. o. 6, Praha 10, kat. území Strašnice. 

Zrušení části usnesení RMČ Praha 10 č. 527 ze dne 18. 6. 2014, k návrhu na schválení 
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) k pozemku parc. č. 
3054/1 v k. ú. Michle pro ČEPS Invest, a. s., ve věci přípojky horkovodu. 

Provedení částečného finančního vypořádání s manželi Kabelovými, vlastníky bytu 1484/9, U 
Hranic 1484/11, Praha 10 – Strašnice. 

Rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 – Školství (RO 3066). 

Mezipoložkový přesun v rámci odvětví 0041 – Školství. 

Čerpání finančních prostředků z investičního fondu u Základní školy, Praha 10, Olešská 
18/2222. 

Návrh Smlouvy o spolupráci a součinnosti při realizaci projektu „Škola v přírodě“ v areálu 
Horského hotelu v Krkonoších. 

Uzavření smluv o výprose na nemovitý majetek s Centrem SOP Praha 10, p. o.  

Prodej vyřazených mobilních zařízení. 

Uzavření Dodatku č. 6 k mandátní smlouvě uzavřené dne 1. 6. 2006 se společností IKON, s. r. 
o., na správu školských a jiných zařízení MČ Praha 10. 

Uzavření dohody o vypořádání vzájemných práv a povinností vzniklých ze smlouvy o nájmu 
nebytových prostor. 

Uzavření dodatku č. 1 k prováděcí smlouvě na provádění stavebních prací na realizaci veřejné 
zakázky „Bytový dům Malešice, Počernická 524/64, Praha 10“, uzavřené dne 6. 9. 2013 se 
společností S u b t e r r a,  a. s., IČO: 453 09 612, se sídlem Praha 4, Bezová č. p. 1658, PSČ 
147 14, jeho předmětem je změna ceny díla a změna termínu dokončení termínu díla a záměr 
pověřit správou Bytového domu Malešice a provozem jeho ubytovací části společnost 
PRAHA 10 – Majetková, a. s. 

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1 smlouvě o nájmu nemovitostí a smlouvě o výpůjčce 
uzavřené dne 30. 8. 2013 se společností Gastro Group Marina, s. r. o. 

Udělení pověření k zastupování městské části Praha 10 v soudním sporu proti dlužníkům z 
nájmu pozemků, nebytových prosto a bytů, návrh na zahájení exekučního řízení na vyklizení 
bytu a na schválení souvisejícího pověření k zastupování. 

Mezipoložkový přesun rozpočtu v odvětví 0082 – Správa majetku pro rok 2014. 

Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 10. 2011 na akci „Zateplení objektu 
CSOP Sámova 3, 5, 7, Praha 10 – II. etapa“. 
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Mezipoložkový přesun rozpočtu v odvětví 0082 – Správa majetku pro rok 2014. 

Uzavření dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě č. 2014/OMP/0952 ze dne 11. 6. 2014 na akci tzv. 
Rámcové smlouvy – „Modernizace školní jídelny ZŠ V Rybníčkách (č. akce 93)“. 

Uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru (pan ******). 

Uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě mezi MČ Praha 10 a společností KMP Group, 
s. r. o., ze dne 29. 10. 2010. 

Uzavření Dodatku č. 15 k nájemní smlouvě mezi MČ Praha 10 a společností P. V. Service, 
spol. s r. o., ze dne 6. 5. 2002 o nájmu pozemků. 

Text kupní smlouvy na odkoupení pozemků parc. č. 1449/3, 1449/5, druh pozemků zastavěná 
plocha a parc. č. 1449/1, 1449/2 a 1449/4, druh pozemků ostatní plocha, vše v k. ú. Vršovice 
od jejich vlastníka a uložení úkolu p. Mgr. D. Eksteinovi, vedoucímu OMP tuto kupní 
smlouvu podepsat. 

Uzavření smluv o nájmu bytů. 

Znění Smlouvy o provedení stavby k akci: Obnova světelného signalizačního zařízení Ruská 
– Litevská na pozemku parc. č. 4311/4, k. ú. Vinohrady a pověření plnou mocí k jednání 
s odborem památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy pro společnost ELTODO, a. s., 
IČ 452 74 517. 

Uzavření Dodatku č. 3 - vyúčtovacího k pojistné smlouvě č. 226 777 046-8 s Kooperativa 
pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, 

Přiznání přechodných slev nájemného z bytů od nájemců MČ Praha 10. 

Žádost Školní jídelny, Praha 10, Vršovická 68/1429, příspěvkové organizace, o vyřazení 
majetku DHM svěřeného do správy. 

Prodej vyřazených mobilních telefonů. 

Vyhlášení výběrového řízení na doplnění Registru zástupců občanů v hodnotících komisích. 

Uzavření smluv o nájmu služebních bytů. 

Uzavření smlouvy o nájmu bývalých veřejných záchodků Moskevská s Klubem vzájemné a 
všestranné pomoci, o. p. s. 

Uzavření dohody o skončení nájmu služebního bytu. 

Mezipoložkový přesun v rámci odvětví 0041 – Školství. 

Převod finančních prostředků z rezervního do investičního fondu a na čerpání investičního 
fondu u p. o. zřízených MČ Praha 10. 

Mezipoložkový přesun v odvětví 0061 – Kultura a projekty. 

Uzavření Smlouvy o realizaci kurzů rekondičního cvičení pro seniory. 

Uzavření Smlouvy o realizaci kurzů sebeobrany pro ženy a seniory. 

Poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních 
věcí na podporu poskytování sociálních služeb na území hlavního města Prahy v odvětví 0051 
– Sociální věci (RO 2108). 

Rozpočet a program akce „Vánoční trhy Prahy 10“, které se budou konat ve dnech 29. 11. – 
20. 12.2014. 
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Uzavření smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory Náboženské obci Církve 
československé husitské v Praze 10 – Vršovice. 

Rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR v odvětví 0091 – Vnitřní správa RO 2109) na 
úhradu výdajů spojených s konáním doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR. 

Rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR v odvětví 0091 – Vnitřní správa (RO 2120) na 
úhradu výdajů spojených s konáním voleb do Zastupitelstva hl. m. Prahy a  zastupitelstev 
městských částí. 

Rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR v odvětví 0091 – Vnitřní správa (RO 2083) na 
výkon agendy SPOD (II. splátka). 

Mezipoložkový přesun v odvětví ORJ 0091 – Vnitřní správa. 

Výběr nevhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Rekonstrukce obvodového pláště a střechy 
Polikliniky Malešice – I. etapa“. 

Realizaci úsporných opatření v rámci topných systémů a rozvodů teplé vody u vybraných 
objektů MŠ Praha 10. 

Mezipoložkový přesun rozpočtu z odvětví 0082 – Obecní majetek do odvětví 0081 – Správa 
majetku pro rok 2014. 

Uzavření dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě č. 2013/OMP/2478 ze dne 22. 11. 2013 na akci 
tzv. Rámcové smlouvy – „Oprava HDV BD Chotutická 8, 10, 12 a Murmanská 13, 15, 
Praha 10 (č. akce 79)“. 

Mezipoložkový přesun rozpočtu v odvětví 0082 – Správa majetku pro rok 2014. 

Uzavření dodatku k prováděcí smlouvě na provádění stavebních prací „Rekonstrukce části 
objektu ZŠ Břečťanová na MŠ (č. akce 90)“. 

Návrh Podmínek celostátního výběrového řízení na pronájem bytu na základě provedení 
stavebních úprav v bytě v rámci podpůrného programu bydlení (podzimní kolo 2014). 

Uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru (MLB Investment, a. s.). 

Vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor. 

Vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor, které se nacházejí 
v domech určených do prodeje. 

Poskytnutí nebytových prostor CSOP Praha 10 pro zajištění funkce veřejného opatrovníka 
z důvodu skončení výpůjčky nemovitostí v areálu bývalých jeslí v ulici 28. Pluku. 

Uzavření Dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 7720784126 s Kooperativa pojišťovnou, a. s., 
Vienna Insurance Group. 

Úpravu organizační struktury Odboru majetkoprávního (OMP) ÚMČ  Praha 10. 

Úpravu organizační struktury Odboru kontroly a komunikace (OKK) ÚMČ  Praha 10. 

Úpravu organizační struktury Odboru kultury a projektů (OKP) Úřadu městské části  
Praha 10. 

Úpravu organizační struktury Odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje (OŽD) ÚMČ  
Praha 10. 

Uzavření dohody o změně smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu DSZS 
U Vršovického nádraží se společností Vršovická zdravotní, a. s. 
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Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Revitalizace parku U Vršovického 
nádraží“. 

Návrh Jednacího řádu Rady městské části Praha 10. 

Návrh na zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2014, kde subjektem 
hospodaření je městská část Praha 10 nebo právnická osoba zřízená nebo založená městskou 
částí Praha 10. 

Návrh na mezipoložkový přesun v odvětví 0052 – EU– podpora nezaměstnaných 50+. 

Změnu odpisového plánu dlouhodobého majetku na rok 2014 spravovaného Centrem SOP 
v Praze 10, p. o. 

Mezipoložkový přesun v rámci odvětví 0041 – Školství, odměny. 

Použití nepřevzatých poukázek čerpaných z UZ 98 v ZŠ. 

Přiznání odměn ředitelkám MŠ zřízených MČ Praha 10. 

Převod finančních prostředků z rezervního do investičního fondu a na čerpání investičního 
fondu u p. o. zřízených MČ Praha 10. 

Rozdělení dotace v  odvětví  0093 - OP LZZ – Zavedení centrální administrace a řízení 
projektů na MČ Praha 10 ( RO 2127). 

Rozdělení dotace v  odvětví  0094 - OP LZZ – Profi úřad-modernizací řízení lidských zdrojů 
k vyšší efektivitě a zkvalitnění služeb poskytovaných MČ Praha 10 (RO 2127). 

Mezipoložkový přesun v rámci odvětví 0041 - Školství 

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Zajištění provozu lékařské zubní 
pohotovosti pro děti a dorost na území MČ Praha 10“. 

Uzavření dodatku č. 1 k prováděcí smlouvě na provádění stavebních prací na realizaci veřejné 
zakázky „Rekonstrukce objektu MŠ Na Sychrově“. 

Mezipoložkový přesun rozpočtu v odvětví 0082 – Správa majetku pro rok 2014. 

Rozdělení dotace v odvětví 0082 – Správa majetku (RO  2128). 

Mezipoložkový přesun rozpočtu v odvětví 0082 – Správa majetku pro rok 2014. 

Uzavření smluv o nájmu bytů. 

Udělení souhlasu s výměnami bytů, dohod o skončení nájmu bytů se stávajícími nájemci a 
s uzavřením smluv o nájmu bytů s novými nájemci. 

Uzavření dohod o skončení nájmu bytů. 

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitostí s Mateřskou školou, Praha 10, Omská 
6/1354, příspěvkovou organizací 

Uzavření smlouvy o podnájmu nebytových prostor mezi Základní školou, Praha 10, 
Břečťanová 6/2919 a Mateřskou školou, Praha 10, Mládežnická 1/3078. 

Uzavření smluv o nájmu služebních bytů. 

Uzavření smlouvy o podnájmu nebytových prostor v Základní škole Karla Čapka, Praha 10, 
Kodaňská 16/658. 

Znění Smlouvy o právu provést stavbu: Obnova veřejného osvětlení – výměna 12 stožárů 
(včetně stávající kabelové sítě), na pozemku parc. č. 806/512, k. ú. Malešice a parc. 
č. 2244/185, k. ú. Strašnice, pro společnost CPI – Real Estate, a. s. 
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Pověření Ing. Martina Slavíka, tajemníka ÚMČ Praha 10 k jednání ve veškerých záležitostech 
spojených s přidělenou kompetencí v samostatné působnosti městské části Praha 10. 

Úpravu organizační struktury Kanceláře starostky (KS) ÚMČ  Praha 10. 

Poskytnutí motorového vozidla zástupci starostky městské části Praha 10. 

Doplnění Registru zástupců občanů v hodnotících komisích. 

Uzavření dohod o skončení nájmu bytů. 

Udělení pověření pracovníkům OŽD k zastupování městské části Praha 10 pro jednání 
s místně příslušným stavebním úřadem a místně příslušnými orgány státní správy a orgány 
stavebního dozoru, s místně příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny, s místně 
příslušným silničním správním úřadem. 

Žádost o prodloužení lhůty pro vyúčtování finančního příspěvku ve výši 50 000,- Kč 
poskytnutého na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 507 ze dne 22. 9. 2003 na opravu 
unikátních varhan vršovického kostela sv. Václava. 

Mezipoložkový přesun v rámci odvětví 0041 – Školství. 

Žádost příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 o vyřazení majetku DHM svěřeného 
do správy. 

Úpravu ZČ v odvětví 0082 – Správa majetku pro rok 2014. 

Mezipoložkový přesun v odvětví ORJ 0091 – Vnitřní správa. 

Mezipoložkový přesun v odvětví ORJ 0091 – Vnitřní správa (sociálně – právní ochrana dětí). 

Mezipoložkový přesun v odvětví ORJ 0091 – Vnitřní správa (doplňovací volby do Senátu 
Parlamentu ČR). 

Mezipoložkový přesun v odvětví ORJ 0091 – Vnitřní správa (volby do Zastupitelstva hl. m. 
Prahy a zastupitelstev městských částí). 

Mezipoložkový přesun v odvětví ORJ 0091 – Vnitřní správa (místní referenda na území MČ 
Praha 10). 

Uzavření smlouvy o nájmu bytu. 

Poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních 
věcí na podporu poskytování sociálních služeb na území hlavního města Prahy v odvětví 0051 
– Sociální věci. 

Změnu dozorčí rady společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s. a dozorčích rad dceřiných 
společností. 

 

Rada neschválila 

Zahájení řízení o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů dle 
zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, pro provozovnu 
Nad Vršovskou horou 3020. 

Narovnání mezi MČ Praha 10 a ******. 

Žádost o snížení nájemného za nebytový prostor (Vodafone CZ, a. s.). 

Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor z důvodu snížení nájemného 
(Bělocerkevská 1303/30). 
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Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor z důvodu snížení nájemného 
(Raffaelova 1989/1). 

Vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor, které se nacházejí 
v domech určených do prodeje. 

Vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor, které se nacházejí 
v domech určených do prodeje (Občanské sdružení pro pomoc handicapovaným) 

Žádost o poskytnutí dočasné slevy na nájemném za nebytový prostor (Zuza, spol. s. r. o.). 

 

Rada zrušila 

Veřejnou zakázku „Dodávka gastrotechnologie v rámci rekonstrukce školní jídelny v ZŠ 
Kodaňská, Praha 10“. 

Výběrové řízení „Prodej pozemků a objektů bývalého bytového komplexu 
Černokostelecká/Malínská, včetně dokumentace“. 

Usnesení RMČ Praha 10 č. 982 ze dne 18. 9. 2013 k návrhu na dobrovolnou správu kapličky 
a pozemku parc. č. 2751, v k. ú. Strašnice, v ulici Novostrašnická. 

 

Rada pověřila 

Oddávající z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 10, stanovila práva členů 
Zastupitelstva městské části Praha 10 užívat závěsný odznak s velkým státním znakem při 
občanských sňatcích a dalších občanských obřadech, určila místa a doby pro uzavírání 
manželství a pro konání slavnostních obřadů a stanovila výše částek pro odměňování 
oddávajících, matrikářek a zaměstnanců odboru kultury a projektů na rok 2014 – 2018. 

 

Rada jmenovala 

Členy komise výběrového řízení na pacht pozemků parc. č.  2631/5, parc. č. 2631/6, parc. 
č. 2631/7, parc. č. 2631/8, parc. č. 2628/5 a parc. č. 2628/6 v k. ú. Strašnice, Praha 10, včetně 
movitých věcí na pozemcích se nacházejících. 

Členy hodnotící komise a jejich náhradníků v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Zajištění provozu lékařské zubní pohotovosti pro děti a dorost na území MČ Praha 10“. 

Členy hodnotící komise a jejich náhradníků v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Nové sídlo Úřadu městské části Praha 10“. 

Členy Hlavní inventarizační komise MČ Praha 10 (HIK) k zajištění a provedení inventarizace 
majetku a závazků k 31. 12. 2014, kde subjektem hospodaření je městská část Praha 10 nebo 
právnická osoba zřízená nebo založená městskou částí Praha 10. 

Členy dočasné komise výběrového řízení na vyhodnocení veřejných nabídek na uzavření 
smluv o nájmu nebytových prostor, které se nacházejí v bytových domech určených do 
prodeje a na vyhodnocení veřejných nabídek na uzavření smluv o nájmu nebytových prostor, 
které nejsou určeny do prodeje. 

Členy dočasné Komise výběrových řízení na prodej volných bytových jednotek formou 
elektronické aukce. 

Členy dočasné Komise výběrového řízení na vyhodnocení výběrových řízení na podání 
žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny. 
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Tajemníky komisí Rady městské části Praha 10. 

Členy komisí Rady městské části Praha 10. 

 

Rada stanovila 

Návrh programu 26. zasedání zastupitelstva MČ Praha 10, které se konalo dne 22. 8. 2014. 

Návrh programu 27. jednání Zastupitelstva městské části Praha 10, které se konalo dne 8. 9. 
2014. 

Návrh programu 28. zasedání ZMČ konaného dne 2. 10. 2014. 

 

Rada rozpracovala 

Usnesení 24. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se konalo  dne 26. června 2014. 

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se konalo dne 22. srpna 2014. 

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se konalo  dne 8. září 2014. 

Usnesení 28. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se konalo  dne 2. října 2014. 

 

Rada uložila 

Uzavření smlouvy na realizaci schválených veřejných zakázek – OHS. 

Podpis smluv na realizaci schválených veřejných zakázek – OMP. 

Uzavření smlouvy na realizaci veřejných zakázek malého rozsahu – OŽD. 

Podpis smlouvy k usnesení rady městské části Praha 10 (BRT servis, s. r. o.) – OMP. 

 

Rada zřídila 

Komise Rady městské části Praha 10 a jmenovala jejich předsedy. 

 
X     X     X 


