Stručně
13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice konaného dne 9. 9. 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 nájemní smlouvy k bytu č. 5, v ul. K Radonicům, č. p. 78, 190 15 Praha➢
➢
➢

➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢

Satalice, na dobu určitou do 31. 10. 2020.
souhlas s uzavřením nové smlouvy se společností Pražská plynárenská Distribuce
o zřízení věcného břemene za jednorázovou náhradu v celkové výši 3 288 Kč
schválení poskytnutí individuální dotace ve výši 100 000 Kč pro Tělovýchovnou
jednotu Sportovní kluby Satalice z.s., U Arborky 397, Praha-Satalice
schválení uzavření směnné smlouvy na část pozemku parc. č. 136/4,
nově označeného č. 136/10, a pozemku parc. č. 135/1, k.ú. Satalice, s doplatkem
a náklady s tím spojenými
schválení odejmutí pozemků parc. č. 72/6, 72/7, 87/1 v k.ú. Satalice ze svěřené
správy MČ Praha-Satalice, dále budou ve správě hl. m. Prahy
schválení ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 196/P ze dne 1. 4. 2005 dohodou,
a to ke dni 30. 9. 2020 a schválení uzavření nové nájemní smlouvy 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
schválení uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s vlastníkem pozemku parc. č. 104
a parc. č. 102/3 v k.ú. Satalice
schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky
pozemku parc. č. 256/5 v k.ú. Satalice
schválení uzavření smlouvy o postoupení smlouvy č. 338/P, včetně dodatku č.1, na
pronájem části pozemku parc. č. 478/1, k. ú. Satalice
schválení ukončení nájemní smlouvy č. 292/B ze dne 30. 4. 2013 dohodou, a to ke
dni 30. 9. 2020.
schválení rozpočtového opatření č. 7 pro rok 2020

Mgr. Milada Voborská
Starostka MČ Praha-Satalice

13. zasedání ZMČ Praha-Satalice bylo ukončeno v 20.30 hod.
Příští zasedání je plánováno na 20. 10. 2020 v 19.00 hod.
Úplný zápis včetně příloh je k nahlédnutí na ÚMČ Praha-Satalice.

