
USNESENÍ

8. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 19

konaného dne 29.4.2020
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rv:

Zastupitelstvo městske casti Praha 19 po projednání:

s c h va I uj e předložený program 8. mimořádného zasedání ZMČ.

b e re n a v ě do mí zápis ze 6. a 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19.

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

sc h va ! uj e smlouvu o směně pozemků parc. č. 1700/1 o výměře 96 m2 v k. ú.

Kbely, obec Praha, vzniklý geometrickým plánem č. 1634-316/2019 pro změnu

hranice pozemku vyhotoveným společností TESAŘÍK a FRANK, geodetické práce

s.r.o., k. ú. Kbely, obec Praha ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeného MČ Praha 19 za

pozemek parc. č. _o výměře 182m2v k. ú. Kbely, obec Praha ve vlastnictví-

_.Cena parc. č. 1700/1, o výměře 96 m2, k. ú. Kbely, obec Praha je 632.640

Kč, cena parc. č.-, k. ú. Kbely, obec Praha je 325.490 Kč. Platba bude řešena

zápočtem, kdy po zápočtu jednotlivých částek se paní _zavazuje Městské

části Praha 19 zaplatit částku 307.150 Kč do 30 dnů po podpisu kupní smlouvy a

p o v ě řuje starostu MČ Praha 19 podpisem směnné smlouvy.

sc h va I uj e Smlouvu o budoucí kupní smlouvě uzavřenou mezi společností

Skanska Reality a.s., IČO: 02445344, se sídlem Křižíkova 682/34a, Praha 8 Karlín, 186

00 a MČ Praha 19, IČO 00231304, se sídlem Semilská 43/1, Praha Kbely, 197 00 na

budouci převod vlastnictví ze strany Skanska Reality a.s do vlastnictví MČ Praha 19

movitých a nemovitých věcí, vymezené souhrnně v příloze č. 01 smlouvy. Uvedený

předmět převodu bude Skanska Reality a.s. převáděn na MČ Praha 19 po částech, a

to v závislosti na dokončování jednotlivých etap výstavby projektu a cyklostezky a

p o v ě řuje starostu MČ Praha 19 podpisem smlouvy.

sc h va I uj e uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného

břemene ev.č 102 mezi společností PREdistribuce, a.s., IČO 27376516 se sídlem

Svornosti 3199/19a, 100 00 Praha 10 a MČ Praha 19, IČO 00231304, se sídlem

Semilská 43/1, Praha Kbely, 197 00 a

p o vě řuje starostu MČ Praha 19 podpisem smlouvy.

sc h va I uj e Smlouvu o smlouvě budoucí č. 279/2020 se společností PPD, a.s. o

zřízení věcného břemene vybudování stavby plynárenského zařízení do pozemků ve

vlastnictví Obce hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha 19 parc.č.2009, 2008, 2007

vše v k.ú. Kbely, obec Praha a

p o vě řuje starostu MČ Praha 19 podpisem smlouvy.
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sc h va I uj e Smlouvu o smlouvě budoucí č. 281/2020 se společností PPD, a.s. o

zřízení věcného břemene—služebnosti, spočívajícího v umístění stavby plynárenského

zařízení do pozemků vobci Praha k. ú. Kbely parc.č. 2083, 2074, 2091, 2082, 2089,

2078, 2075, 2045, 2076, 2073, 2071, 1967/21, 2087/48, 2070, 2084, 2069, 2/9,

2068/1 a 2067 vše v k.ú. Kbely, obec Praha a

p o v ě řuje starostu MČ Praha 19 podpisem smlouvy.

s c h v a I uj e nevyužití předkupního práva na prodej garáže č- v osobním

vlastnictví paní stojící na pozemku

parc.č.175 /11 k.ú. Kbely obec Praha za cenu 280.000,— Kč.

sc h va I uj e nevyužití předkupního práva na prodej garáže č. .v osobním

vlastnictvípana—stojící
na pozemku parc.č.152 k.ú. Kbely obec Praha za cenu 100.000,- Kč.

sc h va I uj e nevyužití předkupního práva na prodej garáže v osobním vlastnictví

pana_,stojící na pozemku
parc.č.139 k.ú. Kbely obec Praha za cenu 379.000,— Kč.

sc h va I uje nevyužití předkupního práva na prodej garáže v osobním vlastnictví

pana_,stojící na
pozemku parc. č. 150 k. ú. Kbely obec Praha za cenu 350.000,— Kč

s c h v a I uje nevyužití předkupního práva na prodej garáže ve vlastnictví paní_

_, stojící na pozemku parc.č.175/4 k.ú. Kbely obec Praha ve vlastnictví Obce

hl.m. Prahy, svěřená správa MČ Praha 19, za cenu 340.000,- Kč

1) b e r e n a vě d 0 mi Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti

provedené u Městské části Praha 19 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

kinformacím, ve znění pozdějších předpisů ze dne 03.12.2019 (který je

přílohou usnesení) a dále

2) b e r e n a v ě d a mi Zprávu o odstranění a prevenci nedostatků zjištěných

při kontrole výkonu samostatné působnosti v oblasti činností vykonávaných

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (Ian), ve

znění pozdějších předpisů, v rámci kontroly provedené odborem kontrolních

činností Magistrátu hl. m. Prahy dne 19.11.2019 u Městské části Praha 19

(která je uvedena v příloze).
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1) s ch v a I uje dohodu o spolupráci s Městskou částí Praha 9 v oblasti

požární ochrany a

2) p o v ě řuj e starostu podpisem této dohody.

s t a n o v uj e m č 5 íční o d m ě n u neuvolněným členům Zastupitelstva

Městské části Praha 19 takto:

a) člen rady 8.687,- Kč

b) předseda výboru nebo komise 4.343,- Kč

c) člen výboru či komise 3.619,- Kč

d) člen zastupitelstva 2.171,- Kč

a to ode dne, kdy bylo toto usnesení přijato.

1) s c h va I uje dohodu o partnerství a spolupráci se čtvrtí Isani gruzínského

hlavního města Tbilisi a

2) p o v ě řuj e starostu podpisem této dohody.


