Stručně
21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice konaného dne 13. 12. 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 odkupu pozemku parc. č. 521/18 v k. ú. Satalice o celkové výměře 272 m2
a s následným uzavřením kupní smlouvy, konkrétně se jedná o pozemek pod
cyklostezkou A44 Kbely – Satalice – Novopacká a část pozemku uvažovaná pro
veřejnou zeleň
schválení odkupu pozemku parc. č. 939/65 v k. ú. Satalice o celkové výměře
3.312 m2 a s následným uzavřením kupní smlouvy, konkrétně se jedná o pozemek
pod cyklostezkou A44 Kbely – Satalice – Novopacká a část pozemku určeného
k revitalizaci
schválení poskytnutí dotace ve výši 82 580 Kč Sportareálu Praha-Satalice, s.r.o.,
IČ 27903125, se sídlem U Arborky 397, 190 15 Praha-Satalice, na pokrytí revize
a opravy kotelny a revizi a servisu výtahu Sportareálu
stanovení dle §89, odst. 1, písm. b) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů funkci starostky jako neuvolněného člena
zastupitelstva městské části Praha – Satalice, stanovení její měsíční odměny
s účinností od 1. 1. 2022
schválení poskytnutí mimořádné finanční odměny předsedkyni kulturní komise za
zajištění a organizaci společenských kulturních akcí v roce 2021, předsedovi
stavební komise a předsedovi dopravní komise za odvedenou práci a přípravu
stanovisek komisí v roce 2021 ve výši 3 000 Kč
schválení rozpočtového opatření č. 10 pro rok 2021
schválení pravidel rozpočtového provizoria s účinností od 1. 1. 2022 do doby
schválení rozpočtu městské části Praha-Satalice.

•

do schválení rozpočtu na rok 2022 měsíční výdaje Městské části Praha-Satalice nepřekročí 1/12 výdajů
schváleného rozpočtu pro rozpočtový rok 2021.

•

v rámci rozpočtového provizoria lze financovat akce schválené kompetentními orgány a hradit závazky
z uzavřených smluv.

•
•

do doby schválení rozpočtu obce nebudou zahajovány nové investiční akce.
rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaje
rozpočtu po jeho schválení

Mgr. Milada Voborská
Starostka MČ Praha-Satalice

21. zasedání ZMČ Praha-Satalice bylo ukončeno v 19:45 hod.
Příští zasedání je plánováno na 11. 1. 2022 v 19.00 hod.
Úplný zápis včetně příloh je k nahlédnutí na ÚMČ Praha-Satalice.

