
STAROSTA MČ PRAHA—SUCHDOL

svolává na

ČTVRTEK 18. 2. 2021 od 18°" hod

12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SUCHDOL

Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti

radnice MČ Praha-Suchdol (3. podlaží)

Program zasedání:

Diskuse.

1. Bezpečnostní situace v městské části.

2. Éřijet'í neinvestiční dotace z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních

zanzenL

3. Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2021.

4, Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha—Suchdol na roky 2022 až 2026.

5. Granty MČ Praha—Suchdol na rok 2021.

6. Dary poskytovatelům sociálních služeb občanům MČ Praha-Suchdol.

7. Dary tělovýchovným organizacím na podporu práce s mládeží.

8. Multifunkční hala s venkovním sportoviště-m u ZŠ — Smlouva o spolupráci mezi

městskou částí a TJ Sokol Suchdol -— Sedlec

9. Multifunkční hala s venkovním sportovištěm u ZŠ — záměr směny pozemků mezi MČ a

TJ Sokol Suchdol — Sedlec.

10. Prodej části pozemku parc. č. 2327/1 v k.ú. Suchdol, ul. Nad Doltky.

11. Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava.

12. Projekt SMACKER.

13. Covid-19 — aktuální stav.

14. Participativní rozpočet.

15. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.

16. Zřízení služebnosti k pozemku parcíč. 2282/3 v k.ú. Suchdol — přípojka plynu.

interpelace.

V Praze dne 18. února 2021

 

č.j. UMC PHSUCH 0031012021



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 12/1/2021

ze dne 18. 2. 2021

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

1)bere na vědomí

- zprávu o bezpečnostních opatřeních a vývoji trestné činnosti a přestupků v letech 2019 - 2020

- informaci Policie CR a městské policie o hlídkové činnosti a o aktuální bezpečnostní situaci na

Suchdole

2)uk|ádá

a) nadále požadovat obsazení tabulkového místa druhého strážníka pro území městské části v

okrsku 29

b) neprodleně doplnitvstávajíci kamerový systém a usilovat o rozšíření Městského kamerového

systému na území MC,

(3) prověřit doplnění hlídkové činnosti, kterou standardně provádí Městská policie Prahy a Policie

CR, 0 dohled zejména v podvečerních a nočních hodinách pomocí bezpečnostní agentury.

d) zvýšit informovanost obyvatel městské části o bezpečnostní situaci a přijatých opatřeních,

e) vyčlenit v rámci rozpočtu MČ finanční prostředky na bezpečnostní opatření

f) zvážit další opatření na zvýšení bezpečnosti

g) předložit zastupitelstvu vyhodnocení přijatých bezpečnostních opatření

Termín: průběžně

Odpovídá: starosta, Rada MČ Praha-Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 12/2/2021

ze dne 18. 2. 2021

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1) s c h v a ! uj e

přijetí neinvestiční dotace z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení za

období 1. 6. 2020 - 30. 11. 2020 v celkové výši 563,00 tis. Kč určenou na sport, kulturu, školství,

zdravotnictví a sociální oblast,

2) u k I á d á

projednat a realizovat rozpočtová opatření v souvislosti s přijetím uvedených dotací.

Termín: neprodleně

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 1213/2021

ze dne 18. 2. 2021

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)schvaluje

a) rozpočet městské části Praha—Suchdol na rok 2021

tisíce Kč

objem příjmů ve výši 59 433

financování ve výši 12 188

objem výdajů ve výši 71 621

b) návrh finančního plánu zdaňované činnosti na rok 2021

tisíce Kč

výnosy 10 957

náklady 3 400

hospodářský výsledek 7 557

c) návrh závazných ukazatelů rozpočtu r. 2021 a školských zařízení zřizovaných MČ Praha-

Suchdol na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2) u k | á d á

a) čerpat rozpočet dle odvětvového třídění (paragrafů) schváleného rozpočtu roku 2021 s tím, že

ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen jimi stanovený

objem běžných a kapitálových výdajů;

b) předložit zprávu o plnění rozpočtu za 1. pololetí roku 2021;

c) předložit zprávu o plnění rozpočtu za rok 2021.

Odpovídá: ad a) příkazci operací; ad b) a c) Rada MČ Praha-Suchdol

Terminy: ad a) průběžně; ad b) 30. 9. 2021; ad 0) 30. 6. 2022

__„ ]

/ \ij //

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



Příloha č. 1 k usnesení zmč č. 1213/2021

Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2021 městské části Praha-Suchdol na základě § 12 zákona

č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní činnost v tis. Kč

Třída 1— daňové příjmy 7 285

Třída 2 - nedaňové příjmy 55

Třída 3 - kapitálové příjmy 0

Celkem vlastni příjmy 7 340

Třída 4 - přijaté neinvestiční transfery 52 093

poll 4137 převody mezi statutárními městy a jejich MC 39 093

Třída 4 — přijaté investiční transfery O

Celkem třída 4 - přijaté transfery 52 093

Příjmy celkem 59 433

Třída 5 - běžné výdaje 49 551

— příspěvek na provoz PO zřízených MC 8 150

- odpa 3xxx- neinv. transfery (dary, granty apod) 1 245

- odpa 4xxx- neinv. transfery (dary, granty apod) 770

Třída 6 - kapitálové výdaje 22 070

Výdaje celkem 71 621

Financování (prostředky z minulých let) ~12 188

Příjmy po konsolidaci 59 163

Výdaje po konsolidaci 71 351

12 188
 

Financování po konsolidaci (prostředky z minulých let) 
 

 

Zřízené příspěvkové organizace Příspěvek na provoz

   
 

Základní škola M. Alše (včetně příspěvku na provoz jídelny) 5 760

Mateřská škola Gagarinova
1 590

800
Mateřská škola K Roztokúm   
 

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 12/4/2021

ze dne 18. 2. 2021

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

1) rozpočtový výhled MČ Praha-Suchdol na léta 2022 a 2023 - hlavní ukazatele:

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

2022 2023

TŘÍDA 1 .. DANovE PŘÍJMY 7 200 7 200

TŘÍDA 2 — NEDANoVE PŘÍJMY 50 50

TrgipA4 _ PŘIJATE DOTACE 45 750 41 000

PRIJMY CELKEM 54 000 48 250

FINANCOVANI
o! o

BĚŽNÉ VÝDAJE 42 000 43 000

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 12 000 5 250

VÝDAJE CELKEM 54 000 48 250

Výsledek hospodaření(- schodek,+ přebytek) 0 0

ZDANOVANÁ ČINNOST

VÝNOSY 9 400 9 400

NÁKLADY „ , . 3 800 3 800

HOSPODÁRSKY VÝSLEDEK 5 600 5 600   
2) rozpočtový výhied hlavní činnosti do roku 2026 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

5.,

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele: --

Podpis starosty MČ __ 



Příloha č. 1 k usnesení čj. 1214/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Střednědobý výhled rozpočtu (§ 3 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.)

Rozpočtový výhled MČ Praha - Suchdol do r. 2026 v tis. Kč“

Název položky RV 2022 RV 2023 RV 2024 RV 2025 RV 2026

Daňové příjmy - třída 1 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200

Nedaňové příjmy - třída 2 50 50 50 50 50

Kapitálové příjmy - třída 3 O O 0 O O

Vlastni příjmy 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250

Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4 46 750 41 000 41 000 41 000 41 000

ztoho ve SR: FVz z rozpočtu vlastní/70 HMP 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000

příspěvek na výkon státní správy 230 230 230 230 230

Příjmy celkem 54 000 48 250 48 250 48 250 48 250

Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 42 000 43 000 44 000 44 000 44 000

Kapitálové výdaje - třída 6 12 000 5 250 4 250 4 250 4 250

Výdaje celkem 54 000 48 250 48 250 48 250 48 250

Výsledek hospodaření ( - schodek, + přebytek) 0 0 O 0

Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 8xxx 0 O O O O

Úhrada dlouhodobých fin závazků - pol. 5347 O O O O 0

Tvorba rezervy na dluhovou službu /* O O O O O

Zřízené příspěvkové organizace

Základní škola M. Alše

(včetně příspěvku na provozjídelny) 5 760 5 760 5 760 5 760 5 760

Mateřská škola Gagarinova 1 590 1 590 1 590 1 590 1 590

Mateřská škola K Roztokům 800 800 800 800 800

Zdaňovaná činnost

Výnosy 9 400 9 400 9 400 9 400 9 400

Náklady 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800

HOSDOÚŠřSKÝ výsledek 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600

 

Souhlas návrh. výbor

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 

 



 

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 12/5/2021

ze dne 18. 2. 2021

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

1)schva|uje

granty městské části Praha—Suchdol na rok 2021 v celkové výši 335 tisíc Kč v následujících

oblastech:

 

 

 

 

 

tisíc Kč

Grantový program na podporu sportovních aktivit dětí, mládeže a seniorů 70

Grantový program v oblasti kultury a vzdělávání
150

Grantový program na podporu pra’ce s dětmi a mládeži 115

Celkem
335

  
 

2) u k I á d á

zajistit zveřejnění vyhlášeni grantového řízení a projednat udělení grantů na rok 2021.

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Termin: neprodleně

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 12/6/2021

ze dne 18. 2. 2021

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)schvaluje

poskytnutí darů v celkové výši 570 tisíc Kč těmto subjektům poskytujícím sociální služby

občanům městské části Praha-Suchdol:

a) Domov sv. Karla Boromejského v Řepích (IČ: 65400143) ve výši 120.000 Kč za účelem

zajištění možnosti využití lůžek LDN, lůžek zdravotně-sociálních a odlehčovacích občany

městské části.

b) Horizont; centrum služeb pro seniory, středisko Diakonie a misie Církve československé

husitské (lC: 73632813) ve výši 390000 Kč na provoz pečovatelské služby a denního stacionáře

v městské části.

0) Domov Sedlec SPMP o.p.s. (IČ: 24252999) ve výši 60.000 Kč na provoz chráněného bydlení

v městské části Praha-Suchdol.

2) u k I á d á

a) projednat a schválit darovací smlouvy na dary uvedené v odst. 1)

b) zajistit poukázání daru na účet příjemce.

Odpovídá: Rada MC Praha—Suchdol

Termín: neprodleně

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 12/7/2021

ze dne 18. 2. 2021

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)schvaluje

na základě předložených podkladů od sportovních organizací o činnosti oddílů, počtech členů

a aktivitách pro veřejnost poskytnutí následujících peněžitých darů na podporu práce s mládeží

tělovýchovným organizacím působícím na území městské části Praha-Suchdol v celkové výši

730.000 Kč:

- Tělovýchovná jednota Slavoj Suchdol, zs., IČ: .1 7048290 557.000 Kč

- Tělovýchovná jednota Sokol Suchdol—Sedlec, lC: 69060177 173.000 Kč

2) u k l á d á

a) projednat a schválit darovací smlouvy na dary uvedené v odst. 1)

b) zajistit poukázání darů na účty příslušných tělovýchovných organizací

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Termín: neprodleně

Souhlas návrh. výboru: &

Podpis ověřovatele:

 

Podpis starosty MČ



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 12/8/2021

ze dne 18. 2. 2021

ZASTUPlTELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

1) s c h v a l uj e

následující základní parametry Smlouvy o spolupráci mezi městskou částí a Tg Sokol Suchdol —

Sedlec při realizaci a výstavbě Multifunkční haly s venkovním sportovištěm u ZS:

. zajištění a majetkově vypořádání pozemků nutných pro realizaci formou směny s finančním

vyrovnáním rozdílu ve směňovaných plochách pozemků o celkové výměře 33 m2 ve

prospěch TJ Sokol za cenu 2.985 Kč/m2 stanovenou znaleckým posudkem;

. realizace nezbytných investic a stavebních úprav na nemovitostech TJ Sokol Suchdol -—

Sedlec podmiňujících výstavbu haly na náklady městské části (parkoviště, napojení

sokolovny na novou kanalizací, likvidace dešťových vod, izoiace sokolovny proti zemní

vlhkosti v rámci realizace zpevněných ploch);

. TJ Sokol Suchdol „ Sedlec udělí městské části souhlas s umístěním a provedením stavby

Multifunkční haly u ZS s venkovním sportovištěm v Praze-Suchdole částečně na svém

pozemku a dle projektové dokumentace pro vydání společného povolení;

. bezplatně využívání retenční nádrže a vsaku dešťových vod na pozemku MČ pro TJ Sokol

Suchdol — Sedlec;

2) u k l á d á

a) na základě podmínek dle bodu 1) projednat a uzavřít Smlouvu o spolupráci mezi městskou

částí a TJ Sokol Suchdol — Sedlec.

Odpovídá: Rada MČ Praha—Suchdol

Termín: neprodleně

Souhlas navrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha—Suchdol

č.j. 1219/2021

ze dne 18. 2. 2021

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

1)bere na vědomi,že

. stavba „Multifunkční haly s venkovním sportovištěm u ZŠ“ dle projektové dokumentace

pro společné územní řízení a stavební povolení vyžaduje změny ve vlastnictví části

pozemků, které v ulici Za Sokolovnou vlastní hlavní město Praha a Tělocvičné jednota

Sokol Suchdol—Sedlec;

. změna vlastnictví je navržena formou směny pozemků ve vlastnictví hl. m, Prahy,

svěřených do správy městské části o celkové výměře 109 m2 v ulici Za sokolovnou a

celkové ceně stanovené znaleckým posudkem 325365 Kč za pozemky ve vlastnictví

Tělocvičné jednoty Sokol Suchdol—Sedlec o celkové výměře 142 m2 a celkové ceně

stanovené znaleckým posudkem 423.870 Kč sfinanční kompenzací rozdílné hodnoty

pozemků;

. směnou pozemků budou upraveny vlastnické vztahy tak, aby u budoucích staveb bylo

sjednoceno vlastníctví staveb a pozemků a současně došlo k propojení areálu kolem

základní školy.

2) 5 c h v a I uj e

záměr na směnu následujících pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy

městské části: parc. č. 1068/5 o výměře 73 m2, ostatní plocha; parc. č. 1068/6 o výměře 28 m2,

ostatní plocha; parc. č. 1066/5 o výměře 8 m2, ostatní plocha, vše v katastrálním území Suchdol,

vedené Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu na LV č. 1

za pozemky parc. č. 1068/3, o výměře 104 m2, ostatní piocha, parc. č. 1068/7 o výměře 38 m2,

ostatní plocha, ve vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Suchdol—Sedlec vedené Katastrálním

úřadem pro hlavní město Prahu na LV č. 1644

Uvedené parcely jsou vyznačeny v geometrickém plánu č. 1881—9/2021, který vypracoval geodet

lng. Pavel Keprta.

3) s t a n o v uj e

následující podmínky směny pozemků:

&) směna s finanční kompenzací bude provedena mezi hl. m. Prahou a TJ Sokol Suchdol - Sedlec

b) sména je vyvolána investičním záměrem městské části, náklady na vklad do katastru

nemovitostí, znalecké posudky a náklady na vypracování geometrického plánu na oddělení

prodávaných pozemků hradí městská část,

0) vzhledem k rozdílným výměrám směňovaných pozemků a tedy i rozdílné celkové ceně

směňovaných pozemků stanovené znaleckými posudky bude ve směnné smlouvě sjednána

finanční kompenzace ve prospěch Tělocvičné jednoty Sokol Suchdol—Sedlec ve výši 98.505 Kč.

4) u k I á d á

zveřejnit záměr na úřední desce '

Termín: neprodleně

raha-Suchdol po dobu 15 dní.

Odpovídá: rada městské části
   

f,š.,/„

Souhlas návrh. výboru: -

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ -



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 12/10/2021

ze dne 18. 2. 2021

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)bere na vědomí,

a) že ke zveřejněnému záměru č. 18/2020 vna prodej pozemku parc.č. 2327/8 ve vlastnictví

hl. m. Prahy, správa nemovitostí svěřena MC Praha-Suchdol, odděleného z pozemku parc.č.

2327/1, ul. Nad Dolíky, geometrickým plánem č. 1865-88/2020, který byl zveřejněn na úřední

desce od 1. 12. 2020 do 17. 12. 2020, nebyly uplatněny připomínky, souhlas se záměrem

vyjádřili manželé Al-a E-H-;

b) že prodejem pozemku budou vypořádány vlastnické vztahy, protože tato část pozemku 2327/1

v k.ú. Suchdol je zastavěna části plotu a garáže ve vlastnictví kupujících.

2) s 0 h v a ! uj e

a) prodej pozemku parc.č. 2327/8, k.ú. Suchdol, ostatní plocha, ul. Nad Dolíky, o výměře 8 m2,

odděleného z pozemku parc.č. 2327/1, geometrickým plánem č. 1865—88/2020, vypracovaným

lng. P-K_ potvrzeným katastrálním úřadem pro hl.m. Prahu dne 13. 11. 2020 pod č.j.

PGP—5017/2020-101;

b) prodej pozemků parc. č. 2327/8 v k.ú. Suchdol za cenu doporučenou finančním výborem ve výši

5.690 Kč za 1 m2, tj. 45.520 Kč za celý pozemek o výměře 8 m2;

0) prodej uvedeného pozemku manželům a E-—l ,N_Praha 6,

Suchdol, vlastníkům sousedních pozemků parcc 266 a 2 v .u. Suchdol

d) kupující uhradí náklady na vypracování geometrického plánu na oddělení prodávaných

pozemků, vypracování znaleckého posudku a náklady spojené s vkladem smlouvy do katastru

nemovitostí,

3) u k l á d á

realizovat prodej pozemku parc.č. 2327/8 k.ú. Suchdol za uvedených podmínek.

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Termín: neprodleně

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva Mč Praha-Suchdol

č.j. 12/11/2021

ze dne 18. 2. 2021

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1) s c h v a l uj e

realizaci akce ,,Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“.

2)ukládá

a) zajistit realizací akcí

b) projednat a schválit rozpočtová opatření v souvislosti s realizací akcí,

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Termín: neprodiené

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovateie:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 12/12/2021

ze dne 18. 2. 2021

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

bere na vědomí

průběžnou zprávu o realizaci projektu SMACKER.

Souhias návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 12/13/2021

ze dne 18. 2. 2021

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

bere na vědomí

informaci o aktuální situací a provedených opatřeních na zmírnění dopadů šíření koronavíru

Covid-19 na území městské části.

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 12/14/2021

ze dne 18. 2. 2021

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

bere na vědomí

a) závěrečnou informaci o participativnlm rozpočtu pro rok 2020, z níž vyplývá, že:

hlasování se zúčastnilo 369 občanů MČ, tedy 6,9 % oprávněných hlasujících;

do konce roku 2020 byly úspěšně realizovány tři vybrané návrhy od občanů;

celkové náklady paňlcipativního rozpočtu činily 45019266 Kč vč. DPH;

50 % bude financováno HMP

b) průběžnou informaci o participativním rozpočtu pro rok 2021, v jehož rámci bylo občany

městské části podáno 11 návrhů.

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MC 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 12/15/2021

ze dne 18. 2. 2021

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

bere na vědomí

usnesení Rady MČ Praha—Suchdol za uplynulé období sdělené:

zápisem z 96 . zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 25. 11. 2020

zápisem z 97. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 2. 12. 2020

zápisem z 98. zasedání Rady MČ Praha»SuchdoI ze dne 16. 12. 2020

zápisem z 99. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 30. 12. 2020

zápisem ze 100. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 6. 1. 2021

zápisem ze 101. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 13. 1. 2021

zápisem ze 102. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 20. 1. 2021

zápisem ze 103. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 27. 1. 2021

zápisem ze 104. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 3. 2. 2021

Souhias návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 12/16/2021

ze dne 18. 2. 2021

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

„schvaluje

a) zřízení služebnosti - věcného břemene k pozemku parc. č. 2284/4 v k.ú. Suchdol, ul. U
Roztockého háje, který je ve vlastnictví obce hl. m. Praha, svěřena správa nemovitosti MČ
Praha—Suchdol, v rozsahu dle geometrického plánu číslo č. 1824—28512019, potvrzeném
katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu dne 25. 11. 2019 pod č.j. PGP-557412019-101, v
celkové délce 3,6 bm; věcné břemeno spočívá ve zřízení, provozování, údržbě a opravách
přípojky plynu k RD č.p. 896.

b) zřízení v 'še uvedeného věcného břemene ve prospěch oprávněného Z-H- bytem
v—577/2, 160 00 Praha 6 - Dejvice

o) zřízení výše uvedeného věcného břemene na dobu neurčitou;

d) zřízeni výše uvedeného věcného břemene za jednorázovou smluvní finanční náhradu ve výši

5750 Kč bez DPH.

e) náklady spojené s vyhotovením smlouvy, geometrického plánu a náklady spojené se správním
poplatkem na vklad věcného břemene do katastru nemovitostí uhradí oprávněný.

2) u k l á d á

realizovat bod 1) tohoto usnesení

Termin: neprodleně

Odpovídá: Rada MC Praha—Suchdol

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ 


