
Stručně  
z 11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice 

konaného dne 14. 4. 2020 od 19.00 hod. 

v Komunitním centru v MČ Praha-Satalice 

Na jednání byly Zastupitelstvem městské části Praha-Satalice  
projednány mj. tyto body: 

 schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k vedení kanalizační, vodovodní 
přípojky a plynárenského zařízení na parc. č. 960 v k. ú. Satalice  
 

 schválení uzavření nové nájemní smlouvy na část nebytových prostor (skladu) v č.p. 18, 
ul. Za Kapličkou, Praha-Satalice 

 
 schválení uzavření nájemní smlouvy na část nebytových prostor 59/2, ul. K Cihelně,  

Praha-Satalice o celkové výměře 98 m2, prodejna Žabka, součást společnosti Tesco  
Franchise Stores ČR s.r.o. 

 
 schválení uzavření dodatku na prodloužení smlouvy o pachtu č. 403/P se společností 

Heřmánek Praha, základní škola na části pozemku parc. č. 930, k.ú. Satalice, na dobu 
určitou do 31.3. 2025 

 
 schválení snížení nájemného na 1 Kč/měsíc na období duben, květen a červen 2020  

u nebytových prostor, které má v areálu MŠ, U Obory 385 pronajaté spol. Tom Talent & SC 

NEXTYLE z.s  

 

 schválení uzavření dodatku o prodloužení nájemní smlouvy č. 118/NP do 31. 12. 2030 

a zvýšení nájemného na 122 383 Kč/rok mezi MČ Praha-Satalice a firmou Vodafone Czech 

Republic a.s., za užívání části nemovitosti na adrese K Cihelně 59, Praha-Satalice (vysílač) 

 

 schválení uzavření nových nájemních smluv na dvě části pozemku parc. č. 478/1, k.ú. 

Satalice, ul. Před Tratí a nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 42/16, k. ú. Satalice, ul. 

U Řempa  

  

 poskytnutí individuální dotace ve výši 35 000 Kč pro Farnost Povýšení svatého Kříže na 

pokrytí nákladů instalace okapů na kapli sv. Anny v Praze-Satalicích 

 

 schválení účetní závěrky MČ Praha-Satalice, ZŠ Praha-Satalice a MŠ Praha-Satalice 

 

 schválení rozpočtového opatření č. 3 pro rok 2020 

 
 
Mgr. Milada Voborská 
starostka MČ Praha-Satalice 

 
 

11. zasedání ZMČ Praha-Satalice bylo ukončeno v 19:50 hod. 
Příští zasedání je plánováno na 16. 6. 2020 v 19.00 hod. 

Úplný zápis včetně příloh je k nahlédnutí na ÚMČ Praha-Satalice. 


