Ing. Vladimír Novák
starosta městské části Praha 10
V Praze dne: 2. 3. 2018
Č.j.: P10-024406/2018

Svolávám
20. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10, a to na pondělí 12. března 2018 od
10:00 hodin do zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 10 v 1. patře budovy „B“,
Vršovická 68, Praha 10, s tímto navrženým programem, který stanovila RMČ svým usnesením
č. 111 ze dne 2. 3. 2018:
Vystoupení občanů - pravidelný bod se začátkem v pevném čase 13:00 hodin
Dotazy a informace členů Zastupitelstva - pravidelný bod se začátkem po skončení bodu
Vystoupení občanů
Zahájení
0. Schválení programu
1. Informace o vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 10
2. Návrh na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem
funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo
osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost
3. Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části
Praha 10 za měsíc
4. Návrh rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2018
5. Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017
Vršovická 68, 101 38, Praha 10
Telefon.: +420 267 093 401
E-mail: Vladimir.Novak@praha10.cz

-26. Návrh na udělení souhlasu s uzavřením dohody o splátkách dluhu nad 50 000 Kč s lhůtou
splatnosti delší než 18 měsíců
7. Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle vyhlášených
programů pro rok 2018 s tematickým zaměřením pro oblasti kultura; sport, mládež
a volný čas; sociální a návazné, zdravotní a adiktologické služby; školství; ochrana
životního prostředí a environmentální výchova a poskytnutí finančních prostředků na
pokračující dvouleté a víceleté dotace z roku 2017
8. Návrh na prodloužení termínu uloženého usnesením ZMČ Praha 10 č. 15/6/2017 ze dne
20. 3. 2017 k návrhu na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 231 v k. ú. Strašnice
Bytovému družstvu Nučická 5 a 7, IČ: 264 63 229
9. Návrh na prodloužení termínu uloženého usnesením ZMČ Praha 10 č. 13/15/2016 ze dne
1. 12.2016 k záměru na prodej pozemku parc. č. 2849/7-zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr v k. ú. Strašnice vlastníkům jednotek v domech č. p. 1912 a č. p. 1913,
zapsaných na LV č. 15162 v k. ú. Strašnice, Praha 10
10. Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek
formou elektronické aukce - 21.
11. Návrh na vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti domu U Zdravotního ústavu 2261/4 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 3980,
3982, 3983/10 a 3981/1, vše v k. ú. Vinohrady
12. Návrh na vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti domu Průběžná 760/54 s jeho příslušenstvím a pozemku parc. č. 3152/1, v k. ú.
Strašnice
13. Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup NJ č. 1039/38
v domě Ruská 1039/84 vyhlášeného v termínu od 7. 3. 2016 do 4. 4. 2016
14. Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou
elektronické aukce - 4.
15. Informace o záměru komplexní opravy a rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10,
Vršovická 68, Praha 10
16. Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku
parc. č. 4389/2, k. ú. Strašnice, který je ve správě městské části Praha 10

Vršovická 68, 101 38, Praha 10
Telefon.: +420 267 093 401
E-mail: Vladimir.Novak@praha10.cz

-317. Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku
parc. č. 4389/15, k. ú. Strašnice, který je ve správě městské části Praha 10
18. Návrh na uzavření smlouvy o výstavbě v domě č. p. 620, k. ú. Vršovice, ulice Bulharská
č. o. 6, Praha 10
19. Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do správy městské části
Praha 10, a to pozemku parc. č. 415/3 v k. ú. Strašnice
20. Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do správy městské části
Praha 10, a to pozemku parc. č. 806/897 v k. ú. Malešice
21. Návrh rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé kategorie návrhů v procesu
participativního rozpočtu MČ Praha 10 – projekt Moje stopa
22. Návrh Komunitního plánu Zdravé Prahy 10 pro rok 2018
23. Návrh k realizaci programu Zdravá Praha 10 a místní Agenda 21
24. Návrh na schválení rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených
MČ Praha 10 – Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. a Léčebny
dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., na rok 2018
25. Návrh na schválení rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených
MČ Praha 10 – mateřské a základní školy, školní jídelna a KD Barikádníků na rok 2018
26. Podání ZMČ
- Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst
- Otevřený dopis – výzva zastupitelům obcí a měst České republiky k doplacení odměn
členů okrskových volebních komisí z vlastního rozpočtu
Závěr
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