Ing. Vladimír Novák
starosta městské části Praha 10
V Praze dne: 16. 7. 2018
Č.j.: P10-075753/2018

Svolávám
22. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10, a to na středu 25. července 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. 609 ze dne 12. 7. 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. Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10
2. Návrh na poskytnutí věcného daru Policii ČR, Obvodní ředitelství Praha IV
3. Návrh na poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy,
stanice č. 5
4. Návrh na motivační odměny zaměstnancům hlavního města Prahy zařazeným do orgánů
Městské policie hlavního města Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10
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-25. Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha 10 Fakultní
nemocnici Královské Vinohrady na úhradu nákladů spojených s pracovní pozicí
paliativního lékaře
6. Návrh na udělení čestného občanství Výborem pro udělování čestného občanství ZMČ
Praha 10 doporučeným osobnostem MČ Praha 10
7. Informace o zpracování „Krizového plánu evakuace objektu ÚMČ Praha 10 v případě jeho
nevyhovujícího stavu“
8. Informace o změně smluvních vztahů uzavřených městskou částí Praha 10 v souvislosti
s realizací projektu škol v přírodě na Černé hoře
9. Návrh vyhodnocení připomínek veřejnosti k návrhu Metropolitního plánu a jeho
projednání dle zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon)
10. Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou
elektronické aukce - 24.
11. Návrh na prodej pozemků parc. č. 3118/7, parc. č. 3118/8, parc. č. 3118/9 - zastavěné
plochy a nádvoří, parc. č. 3118/6 – zastavěná plocha a nádvoří/společný dvůr, dle
vymezeného celku č. 230 v k. ú. Strašnice, Bytovému družstvu Krupská 1741-43,
IČO 256 48 594
12. Návrh na prodej pozemků parc. č. 3118/21, parc. č. 3118/22, parc. č. 3118/23 - zastavěné
plochy a nádvoří, parc. č. 3118/20 - zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr, parc.
č. 3118/101 - ostatní plocha/zeleň, dle vymezeného celku č. 234 v k. ú. Strašnice,
vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3695, vedeném pro k. ú. Strašnice, kromě
vlastníků jednotek č. 1751/8 a 1752/6
13. Návrh na využití předkupního práva k nouzové stavbě č. e. 88, stojící na pozemku parc.
č. 3007/1, k. ú. Michle, ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřené správě městské části Praha 10
14. Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku
parc. č. 400/11, k. ú. Malešice, který je ve správě městské části Praha 10
15. Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku
parc. č. 3017/30, k. ú. Michle, ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřené správě městské části
Praha 10
16. Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě č. 2013/OMP/0162 ze dne 22. 4. 2013
se společností Magnolia Invest, s. r. o.
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-317. Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o správě Areálu volného času Gutovka ze dne
29. 11. 2017 se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s.
18. Návrh na prodej 3,4 m2 nezastavěného pozemku/nádvoří z pozemku parc. č. 281
o výměře 211 m2 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vršovice společnosti MITOProperty, spol. s r. o., IČO 266 92 465
19. Návrh na uzavření Smluv o poskytování stipendia studentům VŠ
20. Návrh na schválení Akčního plánu Koncepce sportovní politiky městské části Praha 10
21. Podání ZMČ
Závěr
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