
Stručně  
 

16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice konaného dne 16. 2. 2021  
od 19.00 hod. v Komunitním centru v MČ Praha-Satalice 

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

➢ schválení snížení nájmu na 1 Kč/měsíc z nájmu prostor, smlouva č. 379/NB  

ze dne 23. 3. 2016 mezi MČ Praha-Satalice a společností Tom Talent & SC NEXTYLE 

z.s., IČO 22822917, na období únor až červen 2021, a to z důvodu vyhlášení 

nouzového stavu v ČR a výrazného omezení podnikatelské činnosti 

➢ schválení uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, ulice K Cihelně č.p. 51,  

Praha-Satalice, a to od 1. 3. 2021 do 31. 5. 2021 

➢ schválení ukončení nájemní smlouvy č. 286/B ze dne 30. 4. 2013, ulice K Cihelně  

č.p. 51, Praha-Satalice, dohodou ke dni 16. 2. 2021 

➢ zrušení usnesení 15/15/2020 ze dne 21. 12. 2020 a jeho nahrazení schválením 

usnesení 6/16/2021, a to schválení uzavření nové smlouvy mezi MČ Praha-Satalice a 

firmou Accolade CZ 50, s.r.o., Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 

09225081, na pronájem pozemků parc. č. 557/16, 557/17, 557/18, 557/20, 557/22, 

557/27, 557/29, 557/30 v k. ú. Satalice, které jsou zapsány na LV 523, o celkové 

výměře 567 m2, za cenu 110 Kč/m2/rok 

➢ souhlas s využitím pozemku parc. č. 641/104, k. ú. Satalice, podle předložené studie 

pro výstavbu řadových rodinných domů a komerčního prostoru, s max. hrubou 

podlažní plochou 10 100 m2, potřebných inženýrských sítí a komunikací, a to za 

podmínky: 

•  zachování územní rezervy pro vybudování okružní křižovatky Budovatelská x Trabantská x 

Za Školkou a bezúplatný převod odpovídajícího pozemku do vlastnictví MČ Praha-Satalice 

• zachování 8 parkovacích stání pro návštěvníky lékařského domu; 

• vybudování stanoviště pro tříděný odpad 

➢ bylo uloženo starostce, aby MČ Praha-Satalice vypracovala podnět k ČIŽP, SÚ Kbely 

a MHMP − odbor ochrany životního prostředí, na prošetření nakládání s odpadem na 

pozemku p. č. 945/1 na území MČ Praha-Satalice a dále s jeho využíváním jako 

parkoviště kamionů, nákladních a osobních vozidel 

 
        Mgr. Milada Voborská 
      Starostka MČ Praha-Satalice 

 
16. zasedání ZMČ Praha-Satalice bylo ukončeno v 19:46 hod. 

Termín příštího zasedání je plánován na 13. 4. 2021 
Úplný zápis včetně příloh je k nahlédnutí na ÚMČ Praha-Satalice. 


