
 
Stručně  

25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice konané dne 21.6. 2022  
od 19.00 hod. v Komunitním centru v MČ Praha-Satalice 

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

• Návrh na schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – za účelem 
umístění a provozování součásti distribuční soustavy – kabelového vedení 1kV na 
pozemku parc. č. 980 v k. ú. Satalice, ulice Za Stodolami 

• schválení uzavření dodatku, který bude obsahovat aktualizovanou inflační doložku 
ke smlouvě o nájmu č. č. 047/NB ze dne 26. 3. 1993, ulice Trabantská 268/8 

• svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha-Satalice, 
a to stavbu č. 42975 – Hasičská zbrojnice Satalice, č.p. 729/4, ulice U Arborky, v 
celkové pořizovací hodnotě 40 967 248 Kč  

• schválení uzavření nových nájemních smluv na pronájem nebytových prostor 
sloužících k podnikání, č. p. 18, ul. Za Kapličkou, Praha-Satalice, které jsou 
zkolaudovány jako ordinace č.1., o celkové výměře 72,37 m2 a ordinace č. 2, o 
celkové výměře 76,65 m2 

• schválení ukončení nájemní smlouvy 415/NB ze dne 6. 2. 2019 objektu B 03, ul.  
K Rybníčku č. p. 8, Praha-Satalice a následné uzavření nové nájemní smlouvy objektu 
B 03, ul. K Rybníčku č. p. 8, Praha-Satalice s firmou Micratech 

• schválení poskytnutí mimořádné finanční odměny předsedkyni a členům dozorčí 
rady Sportareálu Praha-Satalice, s.r.o. ve výši 5 000 Kč 

• vyslovení nesouhlasu s prodejem pozemku parc. č. 478/13 v k. ú. Satalice o výměře 
243 m2 

• schválení převodu zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2021 příspěvkové 
organizaci Základní škola Satalice schválení účetní závěrky Městské části Praha-
Satalice za rok 2021 

• schválení rozpočtového opatření č. 5 pro rok 2022 

• schválení závěrečného účtu Městské části Praha-Satalice za rok 2021 bez výhrad 

• vyslovení souhlasu s „Novostavbou bytových domů Satalice, Kauckého“, jedná se  
o bytové domy s dvěma nadzemními podlažími s plochou bytů celkem 407 m2 na 
pozemku investora parc. č. 356/1 v k.ú. Satalice 

• projednání návrhu Metropolitního plánu a vyslovení souhlasu se zasláním 
připomínek  
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25. zasedání ZMČ Praha-Satalice bylo ukončeno v 20:38 hod. 
Příští zasedání je plánováno na 13. 9. 2022 v 19.00 hod. 

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


