USNESENÍ
14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 19
konaného dne 20.9.2017

Zastupitelstvo městské části Praha 19 po projednání:

1/

s c h va I uj e předložený program 14. zasedání ZMČ.

2/

b e re n a vě do mí zápis ze 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19.

3/

b e re n a v ě do mí Zprávu o činnosti Rady MČ Praha 19.

4/

s c h v a I uj e zvýšení příjmů rozpočtu ve výši 4 784 600,— Kč o neúčelovou dotaci od
hl. m. Prahy ve výši 100% podílu na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani
z příjmů právnických osob za rok 2016 a zároveň snížení příjmů rozpočtu o převod ze
zdaňované činnosti ve stejné výši.

5/
1) sc h va I uj e záměr prodeje pozemků v lokalitě Nouzov majitelům domků na
nich postavených s výhradou vlastnického práva dle kritérií stanovených v příloze

č. 1.,
2)
3)

p o vě řuj e
ukIádá

starostu podpisem záměru,

ved. OMIBNH spolu s právníkanceláří—apracovat

schválená kritéria do kupních smluv

a dále
4) u klá dá ved. OMIBNH předložit na následujícím jednání Zastupitelstva kupní

smlouvy konkrétním zájemcům.

6/

sc h va I uj e

zřízení věcného břemene—služebnosti, spočívajícího v umístění a

provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v předpokládané celkové

délce 34.884 bm do pozemků v obci Praha k.ú. Kbely uvedených v přílohách č. 1-8, s
právem vstupu na tyto pozemky za účelem provozu a nutných oprav, údržby,
rekonstrukce a kontroly tohoto zařízení, ve prospěch oprávněného UPC Česká
republika, s.r.o. se sídlem Závišova 5, Praha 4—Nusle, IČO 00562262.
Toto břemeno—služebnost se zřizuje na dobu neurčitou, jako úplatné za úhradu ve
výši 3,488.400,- Kč plus DPH platná v době uskutečnění zdanitelného plnění.
p o vě řuje starostu MČ Praha 19 podpisem smlouvy.

7/

sc h va I uj e

zřízení věcného břemene—služebnosti, spočívajícího v umístění a

provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v předpokládané délce 18
bm do pozemku parc.č. 2019 vobci Praha k.ú. Kbely, s právem vstupu na tento
pozemek za účelem provozu a nutných oprav, údržby, rekonstrukce a kontroly tohoto
zařízení, ve prospěch oprávněného UPC Česká republika, s.r.o. se sídlem Závišova 5,

Praha 4-Nusle, IČO 00562262.
Toto břemeno—služebnost se zřizuje na dobu neurčitou, jako úplatně za úhradu ve
výši1.800,— Kč plus DPH platná v době uskutečnění zdanitelného plnění.
p o vě řuje starostu MČ Praha 19 podpisem smlouvy.

8/

sc h va I uj e

prodej pozemku parc.č. 1821/23 o výměře 315 m2 v k.ú. Kbely,

odděleného GP č. 1533-94/2017 z pozemku parc.č. 1821/1 svěřeného MČ Praha 19,

_ —za cenu
v souladu s cenovou mapou stavebních pozemků pro rok 2017 ve výši 3.520,- Kč/m2 ,
t.j. za celkovou kupní cenu 1,108.800,- Kč uhrazenou ve dvou rovnoměrných
splátkách a to 554.400,- Kč do 30 dnů po podpisu smlouvy a 554.400,- Kč do
30.6.2018 a úročenou 1% ode dne uzavření kupní smlouvy do zaplacení.
s c h va I uj e zřízení zástavního práva k zajištění zaplacení neuhrazené části kupní
ceny v částce 554.400,- Kč k předmětu prodeje ve prospěch prodávajícího.
p o v ě řuje starostu MČ Praha 19 podpisem kupní smlouvy.

9/

s c h va I uje

prodej pozemku parc.č. 1879 o výměře 17 m2 v k.ú. Kbely, svěřeného

MC Praha 19. — —
_za cenu v souladu s cenovou mapou stavebních pozemků pro rok 2017 ve
výši 3.520,— Kč/mz. Celková kupní cena činí 59.840,— Kč.
p o v ě řuje starostu MČ Praha 19 podpisem kupní smlouvy.

10/

sc h va I uje přidělení bytu č. 25 o velikosti1+1 v ul. Radvanická čp. 697 Praha 9-

Kbely 2 důvodu obecného zájmu _ po dobu jejího výkonu
funkce v odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu Městské části Praha 19.

p o vě řuje starostu MČ Praha 19 podpisem nájemní smlouvy.

