Příloha k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 15 č. Z – 249.ze dne 20. 6. 2018
Zpráva o činnosti RMČ za období od 4. 4. 2018 do 13 . 6.2018
V tomto období se RMČ Praha 15 sešla na 6 řádných zasedání
85. RMČ 4. 4. 2018, 86. RMČ 18. 4. 2018, 87. RMČ 2. 5. 2018, 88. RMČ 16. 5. 2018,
89. RMČ 30. 5. 2018, 90. RMČ 13.6.2018
RMČ projednala:
Oblast financí a majetku
Uzavření nových nájemních smluv na nebytové prostory – garážová stání v bytovém komplexu
na Veronském náměstí 586 – 598, k. ú. Horní Měcholupy
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku před objektem Veronské náměstí 592,
k. ú. Horní Měcholupy – restaurační předzahrádka
Výkon Autorského dozoru na akci „Zastřešení teras domu s pečovatelskou službou“
Výkon technického dozoru na akci „ZŠ Nad Přehradou – zateplení fasády, dokončení výměny
oken
K návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky „Bytový dům Plískava“
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. 900 o výměře 17,9 m² na adrese
Veronské náměstí 594, k. ú. Horní Měcholupy
Žádost o uzavření splátkové dohody – byt č. 301 v domě č. p. 590, Veronské nám., k. ú. Horní
Měcholupy
Uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. NAN/58/01/009606/2006 na nebytový prostor –
garážové stání v bytových domech na Veronském náměstí 586 - 598, k. ú. Horní Měcholupy
Vyřazení nepoužitelného hmotného a nehmotného majetku MČ Praha 15
K návrhu Úpravy smluvních vztahů v bytech v bytových domech svěřených do správy MČ
Praha 15“ – prodloužení pronájmů bytů
Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 31.3.2018
Zpráva o výsledku inventarizace majetku a závazků MČ Praha 15 k 31.12.2017
Schválení účetní závěrky MČ Praha 15 a účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených
MČ Praha 15 za rok 2017 a schválení položkových rozpočtů příspěvkových organizací
zřízených MČ Praha 15 na rok 2018
Výkon technického dozoru na akci „MŠ Libkovská – nástavba“
K návrhu úpravy smluvních vztahů v bytech v bytových domech svěřených do správy MČ
Praha 15 – prodloužení pronájmů bytů
K návrhu na změnu nájemce nebytového prostoru č. 901 o výměře 71,27m2 na adrese Veronské
nám. 593, Praha 10 – Horní Měcholupy
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. 736/12, o nájmu bytu č. 503, ulice Janovská č. p. 486
A, Praha 10
Smlouva o nájmu nemovité věci (části pozemku parc. č. 523/255, k. ú. Horní Měcholupy, ul.
Boloňská)
Smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 1076/1, k. ú. Hostivař, (ul. Hostišovská)
Smlouva o nájmu části pozemku, parc. č. 1083/1, k. ú. Hostivař (ul. Hostišovská)
K návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky „ZŠ Veronské náměstí – rekonstrukce kuchyně“
„Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení“ Janovská 486, Praha 10 – objekt B
– byty č. 103
K návrhu stanoviska k žádosti HMP ve věci prodeje pozemků parc. č. 504/2 a 504/14, k. ú.
Hostivař
Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření MČ Praha 15

Rozpočtová opatření ze dne 18.4.2018
K návrhu „Dohody o ukončení nájmu bytu“ a uzavření „Smlouvy o nájmu bytu“ – byt č. 7,
Herbenova 722/74, Praha 10
K návrhu na revokaci usnesení Rady MČ Praha 15 č. R - 1886 ze dne 7.2.2018 - vyhodnocení
výběrového řízení na pronájem 5 bytů umístěných v bytovém komplexu Veronské nám.,
Hostišovská ul., Štěrboholská ul., Praha 10
Uzavření nových nájemních smluv na nebytové prostory – garážová stání v bytovém komplexu
na Veronském náměstí 586 – 598, k. ú. Horní Měcholupy
Herbenova č. p. 711-712 nástavba na bytových domech - Dodatek č. 1
Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 1413/16, byt č. 703, Veronské nám. 596,
Praha 10
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 506 v bytovém domě č. p. 596,
Veronské nám, k. ú. Horní Měcholupy
K návrhu na uzavření dodatku č. 22 k Mandátní smlouvě o správě nemovitostí č.
C/23/000132/96 – bytový komplex Veronské náměstí
K návrhu na prominutí nájemného za pronájem bytů v bytových domech Herbenova č. p. 711,
712 a č. p. 719,720 z důvodu rekonstrukce domů
K návrhu na uzavření dodatku č. 1 k „Příkazní smlouvě“ č. SML-2016-10001, uzavřené se
společností Allowance, s.r.o.
K návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce se Společenstvím vlastníků Livornská č. p. 427,
428, 429, části pozemků parc. č. 509/203 a 509/304, vše k. ú. Horní Měcholupy (ul. Livornská)
Revokace usnesení Rady MČ Praha 15 č. R - 1693 ze dne 25.10.2017„Smlouva o nájmu
pozemků parc. č. 523/191, 523/803, 512/2, 512/32, 629/16, 626/1, 629/9 a 629/10, vše k. ú.
Horní Měcholupy a objektu č. p. 300 na pozemku parc. č. 512/2, k. ú. Horní Měcholupy
Stanovisko ke směně pozemků v k. ú. Hostivař
K návrhu „Nájemní smlouvy“ na pronájem nebytového prostoru – jednotka č. 412/101, č. p.
412, ulice Milánská, Praha 10 – Horní Měcholupy
Uzavření Dodatků k nájemním smlouvám na nebytové prostory – garážové stání v bytových
domech na Veronském náměstí 586 - 598, k. ú. Horní Měcholupy
K návrhu na uzavření nových nájemních smluv se stávajícími nájemníky bytů v bytovém
komplexu Veronské náměstí 586 - 598, k. ú. Horní Měcholupy
K návrhu na zveřejnění „Záměru“ pronájmu nebytového prostoru č. 901 o výměře 71,27 m2 na
adrese Veronské nám. 593, Praha 10 – Horní Měcholupy
Žádost o uzavření splátkové dohody – byt č. 603 v domě č. p. 590, Veronské nám., k. ú. Horní
Měcholupy
Návrh na účetní odpis pohledávek ve výši 7.077,- Kč
Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Janovská 486, Praha 10 – obj. A
– byt č. 209 a obj. B – byty č. 203 a č. 303
K návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky „MŠ Libkovská-nástavba“
DPS Janovská 486, Praha 10, zastřešení severní terasy - Dodatek č. 1
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 501 v komplexu pod
bytovými domy č. p. 586-598, Veronské nám, k. ú. Horní Měcholupy
Vydání souhlasu vlastníka jednotky – nebytového prostoru č. 411/102, ulice Milánská, č. p.
411, Praha 10 s umístěním sídla společnosti
K návrhu „Dohody o ukončení nájmu bytu“ - byt č. 3, ulice Hostišovská č. p. 737/10, Praha 10
Dohody o ukončení nájemních smluv a uzavření nových nájemních smluv na pronájem bytů
v bytovém komplexu na Veronském náměstí
K návrhu na vypsání zakázky malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy vnitřních prostor
Parmská 390“
Dodatek k Licenční smlouvě a dodatek ke Smlouvě o technické podpoře Triada

Vydání souhlasu vlastníka nemovitosti č. p. 981, ulice Tenisová, Praha 10 Hostivař,
s umístěním sídla společnosti
K návrhu „Dohody o ukončení pronájmu bytu č. 6, Herbenova 730/56 a bytu č. 1, Kobylákova
745/2, Praha 10 a uzavření nových nájemních smluv
Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2291, k. ú. Hostivař (ul. U Břehu, Praha 10)
Smlouva o nájmu části pozemku, parc. č. 1048/1, k. ú. Hostivař (ul. Herbenova)
Žádost o udělení souhlasu s podnájmem – nebytové prostory č. 901, Veronské náměstí 586 a
587, Praha 10 – Horní Měcholupy
Uzavření nových nájemních smluv na nebytové prostory – garážová stání v bytovém komplexu
na Veronském náměstí 586 – 598, k. ú. Horní Měcholupy
K návrhu na uzavření nové nájemní smlouvy se stávajícím nájemníkem bytu v bytovém
komplexu Veronské náměstí 586 - 598, k. ú. Horní Měcholupy
K návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava dvorní
fasády a výměna dveří na dvůr“ v objektu ZUŠ Trhanovské nám. 129/8, Praha 10 – Hostivař“
Vyhodnocení výběrového řízení na prodej 5 volných jednotek ve svěřené správě MČ Praha 15
ulice Milánská č. p. 410, 411, 451 a ulice Livornská č. p. 429, vše v k. ú. Horní Měcholupy
Výkon TDI při realizaci stavby „Bytový dům Plískava“
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. SML-2017-10212 nebytového prostoru v objektu
Boloňská 310, Praha 10
K návrhu úpravy smluvních vztahů v bytech v bytových domech svěřených do správy MČ
Praha 15 – prodloužení pronájmů bytů
Uzavření nových nájemních smluv, dohody o ukončení nájmu nebytového prostoru a uzavření
dodatku k nájemní smlouvě na nebytový prostor – garážová stání v bytovém komplexu na
Veronském náměstí 586 – 598, k. ú. Horní Měcholupy
Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu a dohody o ukončení nájmu nebytových prostor –
garážová stání, v bytovém komplexu na Veronském náměstí 586 – 598, k. ú. Horní Měcholupy
Dotace z rozpočtu MČ Praha 15 pro SKBU Hostivař, Praha 10, Trhanovské náměstí 179/9
Oblast státní správy a samosprávy
Doplnění informačních vitrín v MČ Praha 15
Připomínky MČ Praha 15 k návrhu změny Z 2832/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m.
Prahy
K návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na služby „Zabezpečení
tiskařských služeb“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
K návrhu na realizaci investiční akce s názvem „MŠ Libkovská - nástavba“
Příprava akcí pořádaných Městskou částí Praha 15
K návrhu na vypsání zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava dvorní fasády a výměna
dveří na dvůr“ v objektu ZUŠ Trhanovské nám. 129/8, Praha 10 – Hostivař
Podání žádosti do výběrového dotačního řízení Ministerstva kultury
Dotisk knihy o Městské části Praha 15 „Toulky Prahou 15, Hostivař, Horní Měcholupy“
Služební cesta na ostrov Pašman, Chorvatsko ve dnech 12. – 17.6.2018
Jednorázové finanční dotace na rok 2018
Udělení Čestného občanství panu Antonínu Švehlovi – in memoriam

Kronika Městské části Praha 15 - za rok 2017
Schválení Darovací smlouvy na vybavení piknikového místa v ul. Chudenická
Ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ochraně informací a osobních údajů ve smlouvách
uzavíraných Městskou částí Praha 15
Návrh na stanovení počtu členů zastupitelstva a počtu volebních obvodů pro volby do
Zastupitelstva MČ Praha 15 na volební období 2018 – 2022
Vyhodnocení hospodaření s kancelářskými potřebami za rok 2017
Zrušení usnesení Rady MČ Praha 15 č. R - 2103 ze dne 30.5.2018
Smlouva s firmou EUC Premium, s.r.o. o poskytnutí finančních prostředků pro poskytovatele
konzultační zdravotní služby v rámci akce Den zdraví
K návrhu na prominutí náhrady nákladů řízení Ing. Miroslavu Tlapákovi
K návrhu vyjádření MČ Praha 15 k záměru „Odstavné kolejiště v areálu Opravny tramvají“
v rámci zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů
K návrhu na zajištění odstranění havarijního stavu stoupacího vedení vodoinstalace – III
K návrhu na vypsání zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace s názvem
„Nová parkovací stání na MČ Praha 15“
K návrhu na vypsání ZMR s názvem „ZŠ Nad Přehradou – hřiště“
K návrhu na vypsání zakázky ve formě ZPŘ s názvem „ZŠ Křimická – instalace a zaregulování
termostatických ventilů ÚT“
K návrhu na modernizaci SMOV
Doplněný návrh programu 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 20.6.2018
Oblast zdravotnictví, sociální péče o seniory a občany v nouzi
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování terénní služby pro děti a mládež č. SML-2017-10152
Vzor smlouvy o poskytnutí finančních prostředků pro poskytovatele konzultační zdravotní
služby v rámci akce Den zdraví
Oblast školství, volnočasových aktivit a protidrogové prevence, kultury
Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy,
Praha 10, Boloňská 313
K návrhu na vyjádření podpory zřízení školského zařízení pro děti, mládež a dospělé v NP na
Veronském náměstím
Uzavření smluv na zajištění akcí pořádaných MČ Praha 15
Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy,
Praha 10, Veronské náměstí 391
Uzavření smlouvy na zajištění akcí pořádaných MČ Praha 15
Mimořádný finanční dar
Jednorázové finanční dotace na rok 2018
Oblast dopravy a bezpečnosti, životního prostředí
Projektová dokumentace - obnova chodníků v MČ Praha 15

K návrhu na vypsání VZMR „Nákup nových herních prvků na dětské hřiště č. 07 Livornská“
Dodatek č. 1 ke Smlouvě SML-2018-10187„Úpravy zeleně v Horních Měcholupech“
Generel bezmotorové dopravy na území MČ Praha 15
Zajištění správy víceúčelového sportovního hřiště Chudenická
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo
a oddechových míst na území Prahy 15“

Zpracoval:
PhDr. Marcel Pencák, Ph.D.
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