
Program 125. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

24. června 2021

125.1 Multifunkční hala s venkovnim sportovištěm u ZŠ — směna pozemků. Pokračování bodu

124.9. Předkládá: starosta.

125.2 Multifunkční hala s venkovním sportovištěm u ZŠ — smlouva o spolupráci 5 TJ Sokol

Suchdol - Sedlec. Pokračování bodu 124.9. Předkládá: starosta.



ZÁPIS zE 125. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 24. ČERVNA 2021

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková — místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Andrea Hrobská Mináriková — radní

lng. Gabriela Lněničková - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno ve 21.15 hod.

125.1 Multifunkční hala s venkovnim sportovištěm u ZŠ — směna pozemků. Pokračování bodu

124.9. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje směnnou smlouvu č. 160/2021 s TJ

Sokol Suchdol - Sedlec o následující směně 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 plocha, 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. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

125.2 Multifunkční hala s venkovním sportovištěm u ZŠ — smlouva o spolupráci 5 TJ Sokol

Suchdol - Sedlec. Předkládá: starosta. Pokračování bodu 124.10. Usnesení rady: Rada schvaluje

smlouvu č. 161/2021 o spolupráci s TJ Sokol Suchdol - Sedlec při realizaci záměru výstavby

Multifunkční haly u ZŠ s venkovním sportovištěm v Praze-Suchdole a pověřuje starostu podpisem

smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 21.30 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 25. 6. 2021

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


