Stručně
12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Satalice konaného dne 16. 6. 2020
od 19.00 hod. v Komunitním centru v MČ Praha - Satalice
Na jednání byly Zastupitelstvem městské části Praha - Satalice projednány mj. tyto body:

 prodloužení nájemních smluv bytů MČ Praha-Satalice na jeden kalendářní rok
v domech ul. K Cihelně č.p. 51 a v č.p. 137, ul. K Radonicům č.p. 78, ul. K Nádraží v č.p. 331,
ul. K Rybníčku č.p. 8, Praha-Satalice
 snížení nájemného na 1 Kč/měsíc na dobu dočasnou na základě žádostí tří subjektů
(PROvozejky, J. Krejsa, Satalický pramínek) v důsledku nouzového stavu a vládních opatření
proti koronavirové nákaze
 schválení nájemní smlouvy bytu č. 4, ulice K Cihelně 137, Praha-Satalice ve prospěch
nového nájemce (zástupkyně ředitelky ZŠ)
 schválení uzavření nových nájemních smluv na dvě části pozemku parc. č. 478/1, k.ú.
Satalice, ul. Před Tratí /část 1 a 16/ a nájemních smluv na části pozemku parc. č. 930,
k. ú. Satalice, ul. K Radonicům /část 20, 21, 22, 23 a 24/ - zahrádky
 schválení převodu zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019
příspěvkové organizaci Základní škola Satalice
 schválení rozpočtového opatření č. 5 pro rok 2020
 projednání Závěrečného účtu Městské části Praha-Satalice za rok 2019
a vyslovení souhlasu s celoročním hospodařením s výhradou
 schválení Příkazu starostky ze dne 27. 5. 2020 ke Zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření městské části Praha-Satalice za rok 2019
 zrušení usnesení zastupitelstva městské části č. 13/9/2019 ze dne 17. 12. 2019
o odprodeji pozemku parc. č. 74/11, v ulici U Obory, k. ú. Satalice, o výměře 434 m2
 schválení vypsání záměru na pronájem pozemku parc. č. 74/10 (512 m2) a 74/11 (434 m2),
v ulici U Obory, k. ú. Satalice, o celkové výměře 946 m2
 byl vysloven souhlas s monofunkčním využitím pozemku parc. č. 562/6, 561/1,
k. ú. Satalice, o celkové výměře 2 722 m2, za podmínky, že objekty budou sloužit
k bydlení a jednotlivé prostory budou zkolaudovány jako samostatné bytové jednotky
 schválení návrhu změny územního plánu na pozemcích parc. č. 524/26, 527, 528, 529, 530,
531/1, 531/2, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 541/2, 543, 546/1, 546/5, 546/6, 546/7,
546/8, 547, 557/42, 563/9, 564/4, ve vlastnictví spol. „Pragorent investiční fond
s proměnným základním kapitálem, a.s.“ ve prospěch funkčního využití SV – C a ZMK
 schválení uzavření směnné smlouvy části pozemku parc. č. 136/4
a pozemku parc. č. 135/1, k. ú. Satalice, s doplatkem a náklady s tím spojenými

Mgr. Milada Voborská
starostka MČ Praha-Satalice

12. zasedání ZMČ Praha-Satalice bylo ukončeno v 20:05 hod.
Příští zasedání je plánováno na 8. 9. 2020 v 19.00 hod.
Úplný zápis včetně příloh je k nahlédnutí na ÚMČ Praha-Satalice.

