
Stručně  
 

ze 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice  
konaného dne 13. 4. 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 uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 478/1 

(označeného č. 16), k. ú. Satalice, o celkové výměře 136 m2, ul. Před Tratí, Praha-

Satalice na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou za 10 Kč/m2/rok 

➢ schválení uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 930 

(označeného č. 27), k. ú. Satalice, o celkové výměře 630 m2, ul. K Radonicům, Praha-

Satalice na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou za 7 Kč/m2/rok 

➢ schválení uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 930 

(označeného č. 23), k. ú. Satalice, o celkové výměře 985 m2, ul. K Radonicům, Praha-

Satalice na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou za 5 Kč/m2/rok 

➢ vyslovení souhlasu se změnou podstatných náležitostí nájemní smlouvy č. 305/NB ze 

dne 25.6.2013 uzavřené mezi MČ Praha-Satalice a Městskou policií hl. m. Prahy, a to 

z důvodu rekonstrukce nemovitosti a změny dispozičního řešení objektu. Celková 

výměra prostor činí nyní 43,5 m2, nájemné bude ve výši 33,33 Kč/m2/měsíc + 

poplatky za služby. Doba tohoto symbolického nájmu bude na období 5 let od 

podpisu smlouvy 

➢ schválení uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, č. p. 8, v ulici K Rybníčku, v Praze-

Satalicích. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022, 

a následně pak na další rok v případě, že bude nájemce plnit veškeré náležitosti 

vyplývající z nájemní smlouvy 

➢ vyslovení souhlasu s čerpáním HPP z přilehlých částí komunikací a pozemků  

(parc. č. 128/1 a 128/90) z důvodu zápočtu HPP pro účely nástavby rodinného domu  

na parc. č. 128/118 (resp. nástavby garáže, bez změny půdorysu budovy) 

➢ schválení účetní závěrky Městské části Praha-Satalice, IČ 00240711, za rok 2020 

➢ schválení účetní závěrky Základní školy, Praha-Satalice, IČ 65992911, za rok 2020 

➢ schválení účetní závěrky Mateřské školy, Praha-Satalice, 70987726, za rok 2020 

➢ schválení převodu zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020 příspěvkové 

organizaci Základní škola Praha-Satalice, IČ 65992911, do rezervního fondu částkou 

35.991,32 Kč a do fondu odměn částkou 107.972 Kč 

➢ schválení rozpočtového opatření č. 3 pro rok 2021 

 

        Mgr. Milada Voborská 
      Starostka MČ Praha-Satalice 

 
 

17. zasedání ZMČ Praha-Satalice bylo ukončeno v 19:58 hod. 
Termín příštího zasedání je plánován na 15. 6. 2021 

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


