Renata Chmelová
starostka městské části Praha 10
V Praze dne: 10. 9. 2019
Č.j.: P10-100719/2019

Svolávám

10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10, a to na pondělí 23. 9. 2019 od
15:00 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. 659 ze dne 10. 9. 2019:
Vystoupení občanů - začátek tohoto bodu bude stanoven operativně předsedajícím po
schválení programu (§9, odst. 4 Jednacího řádu ZMČ Praha 10)
Dotazy a informace členů Zastupitelstva - pravidelný bod se začátkem po skončení bodu
Vystoupení občanů
Zahájení
Schválení programu
1. Návrh na poskytnutí věcného daru Policii České republiky, Obvodní ředitelství Praha IV
2. Návrh na poskytnutí motivační odměny zaměstnancům hl. m. Prahy zařazeným do orgánu
Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10
3. Návrh na poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy, Hasičská
stanice č. 5
4. Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2019, včetně informace o rozpočtových
úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění
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-25. Návrh na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 4/2/2019 ze dne 25. 2. 2019 k návrhu na
vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových
jednotek se stanovením minimální ceny, vyhlášeného v termínu od 4. 6. 2018 do
25. 6. 2018, kde oprávněný nájemce akceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče
6. Návrh na prodej pozemků parc. č. 2820/11, parc. č. 2820/12 a parc. č. 2820/13 v k. ú.
Strašnice dle vymezeného celku č. 191 v k. ú. Strašnice Bytovému družstvu Flájská,
IČO 618 63 271, se sídlem Flájská 1873/1, Strašnice, 100 00 Praha 10
7. Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e., garáže, stojící na pozemku
parc. č. 4389/14, k. ú. Strašnice, který je ve správě městské části Praha 10
8. Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e., garáže, stojící na pozemku
parc. č. 3017/52, k. ú. Michle, který je ve správě městské části Praha 10
9. Návrh na prodej dvou částí pozemku „a“ a „b“ dle geometrického plánu č. 4359-162/2018
ze dne 14. 12. 2018, jedna část pozemku o výměře 27 m2 a druhá část pozemku o výměře
20 m2, obě části vzniklé oddělením z pozemku parc. č. 2838/82, ostatní plocha/zeleň,
v k. ú. Strašnice
10. Informace o projednání Výroční zprávy holdingu PRAHA 10 – Majetková, a. s., za rok
2018, schválení účetní závěrky a rozdělení dosaženého zisku
11. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019
12. Informace o průběhu zpracování „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10
pro období 2020 – 2030“ a prodloužení termínu úkolu vyplývajícího z usnesení
ZMČ č. 5/11/2019
13. Výsledky uskutečněné kontroly výkonu samostatné působnosti provedené v roce 2018
u městské části Praha 10 na základě § 113 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti činností vykonávaných podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
a informace o způsobu, jakým došlo k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků
a k zamezení jejich opakování
14. Výsledky uskutečněné kontroly výkonu samostatné působnosti provedené v roce 2019
u městské části Praha 10 na základě § 113 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti činností vykonávaných podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
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-315. Návrh na darování dvou osobních automobilů Ford Transit 2,2 TDCi, r. z.: 2AS 3504 a Ford
Transit 2,2 TDCi, r. z.: 3AR 8749 obecně prospěšné společnosti Societa, o. p. s.
16. Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 2. čtvrtletí roku
2019
17. Podání ZMČ
Závěr

Renata C H M E L O V Á
starostka MČ Praha 10

Vršovická 68, 101 38, Praha 10
Telefon.: +420 267 093 446
E-mail: renata.chmelova@praha10.cz

