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S v o l á v á m 

 

 
 

2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 na pondělí 26. ledna 2015 od 13:00 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. 67 ze dne 
14. 1. 2015: 
 
 
Zahájení 
 
0. Schválení programu  
 
1. Návrh na schválení Jednacího řádu ZMČ Praha 10 pro volební období 2014 – 2018 
 
2. Návrh na volbu členů výborů Zastupitelstva městské části Praha 10 
 
3. Návrh na volbu tajemníků výborů Zastupitelstva městské části Praha 10 
 
4. Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části 

Praha 10 
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5. Návrh na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti 
s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který není v pracovním nebo 
jiném obdobném poměru, pro kalendářní rok 2015 

 
6. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 
 
7. Návrh na změnu usnesení ZMČ – uzavření smluv o převodu bytových jednotek 
 
7.1 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/57/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu 

záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek 
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 765, k. ú. Vršovice, ul. Slovinská č. o. 15, Praha 10, 
včetně zastavěného pozemku pod předmětným domem rozděleným na jednotky 

 
7.2 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 20/20/2013 ze dne 16. 12. 2013 k návrhu 

záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek 
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1307, k. ú. Vršovice, ul. Na Louži č. o. 21, Praha 10 
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1307, 1308 a 1309, k. ú. Vršovice, ul. 
Na Louži č. o. 21, 23 a 25, rozděleného na jednotky  

 

8. Návrh na prodej domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 
1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem 595/23 oprávněnému nájemci 

 

9. Informace o prodeji volné bytové jednotky č. 2461/12 v domě Mrštíkova 2461/5, Praha 10 
v rámci výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické 
aukce – XXII. 

 

10. Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek 
se stanovením minimální ceny  

 

11. Návrh na změnu části usnesení ZMČ Praha 10 č. 27/35/2014 ze dne 8. 9. 2014 k návrhu 
na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových 
jednotek se stanovením minimální ceny, kde oprávněný nájemce dorovnal nejvyšší 
nabídku vítězného uchazeče 

 

12. Návrh doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty 
MHMP 

 

13. Návrh na poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období 07 – 09/2014 z důvodu 
jednostranného zvýšení nájemného z bytu 
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14. Návrh na změnu Zřizovací listiny Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.  
 
15. Dotazy a informace členů zastupitelstva 
 
16. Podání ZMČ 
 
17. Různé  
 
Závěr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUDr. Radmila  K L E S L O V Á 
starostka MČ Praha 10 

 


