USNESENÍ
4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 19
konaného dne 26.6.2019

rv:

Zastupitelstvo městske casti Praha 19 po projednání:

1/

s c h va I uj e předložený program 4. zasedání ZMČ.

2/

b e re n a v ě do mi zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19.

3/

b e re n a v ě do mi Zprávu o činnosti Rady MČ Praha 19.

4/
1)

s ch v a I uje Závěrečný účet hospodaření Městské části Praha 19 za rok 2018
zpracovaný podrobně v příloze, a to bez výhrad.

2)

so u h I a s i

s ponecháním hospodářského výsledku příspěvkové organizace

Základní škola Praha Kbely za rok 2018 ve výši 968 681,54 Kč a jeho přidělením do
rezervního fondu ve výši 518 681,54 Kč a do fondu odměn ve výši 450 000,- Kč.

3)

s o u h Ia sí s ponecháním hospodářského výsledku příspěvkové organizace
Mateřská škola Letců za rok 2018 ve výši 278 157,53 Kč a jeho přidělením do
rezervního fondu ve výši 200 000,— Kč a do fondu odměn ve výši 78 157,53 Kč.

4) s o u h I a s i s ponecháním hospodářského výsledku příspěvkové organizace
Mateřská škola Albrechtická za rok 2018 ve výši 168 573,14 Kč a jeho přidělením do
rezervního fondu ve výši 143 278,14 Kč a do fondu odměn ve výši 25 286,— Kč.

5/

sch va I uj e
zřízení věcného břemene—služebnosti, spočívajícího v umístění a
provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v předpokládané délce 569
bm do pozemků vobci Praha k.ú. Kbely parc.č. 1963/5, 1963/221, 1963/6, 1963/7,
1963/272, 1963/4, 1963/93, 1963/140, 1963/160, 1963/181, 1963/194, 1963/93,
1963/1, 1963/8, 1967/90, 1967/91 vše vk. ú. Kbely, s právem vstupu na tyto
pozemky za účelem provozu a nutných oprav, údržby, rekonstrukce a kontroly tohoto
zařízení, ve prospěch oprávněného Cznet s.r.o, se sídlem Praha — Libeň, Pod

Vodárenskou věží 2/271, PSČ 182 00 IČ 28252420.
Toto břemeno—služebnost se zřizuje na dobu neurčitou, jako úplatné za cenu dle
znaleckého posudku.
p o v ě řuje

6/

starostu MČ Praha 19 podpisem smlouvy.

sch va I uj e

zřízení věcného břemene—služebnosti, spočívajícího vumístění a

provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v předpokládané délce 891
bm do pozemků vobci Praha k.ú. Kbely parc.č. 4/1, 6/12, 7/1, 5/1, 4/30, 2054/2,
1

2054/3, 2054/1, 1168/1, 2055, 1168/13, 2066/1, 1178, 2063, 1176,1171/1, 2059/1,
1207, 2062, 1204,2060, 1201/1, 1186/1, 2057, 1185, 2058, 1182, 2066/5, 1179, 2065
vše v k. ú. Kbely, s právem vstupu na tyto pozemky za účelem provozu a nutných
oprav, údržby, rekonstrukce a kontroly tohoto zařízení, ve prospěch oprávněného

Cznet s.r.o, se sídlem Praha — Libeň, Pod Vodárenskou věží 2/271, PSČ 182 00 IČ
28252420.
Toto břemeno—služebnost se zřizuje na dobu neurčitou, jako úplatné za cenu dle

znaleckého posudku.
p o v ě řuje starostu MČ Praha 19 podpisem smlouvy.

7/

sc h va I uje

prodej pozemku parc.č. 1821/25 o výměře 37 m2 v k.ú. Kbely,

odděleného GP č. 1573-35/2018 z pozemku parc.č. 1821/1 svěřeného MČ Praha 19,

do podílového spoluvlastnictví F a — oba bytem
za cenu ve výši 3.520,— Kč/mz. Celková kupní
cena činí 130.240,— Kč. Každý z jmenovaných nabude spoluvlastnický podíl o velikosti
id. 1/2 pozemku parc. č. 1821/25.
p o v ě řuje

8/

s c h va I uj e

starostu MČ Praha 19 podpisem kupní smlouvy.

dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

( věcného břemene) uzavřený se spol. T—Mobile Czech Republic a.s., IČ 64949681, se
sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 na vybudování optické sítě v Městské části
Praha 19 — Kbely
p o v ě řuje starostu MČ Praha 19 podpisem dodatku č.1.

9/

b e re

n a vě do mí informaci o zveřejnění záměru na prodej bytového domu a

pozemků. Stavba bytový dům čp. 302 stojící na pozemku parc. č. 1817 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 356 m2 vše k. ú. Kbely, obec Praha

10/

b e r e

n a

vě d o m í

informaci o zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.

č. 701/2, jehož součástí je stavba č. ev. 1 a pozemku parc. č. 701/1, k. ú. Kbely, obec
Praha, svěřená správa nemovitostí Městská část Praha 19.

11/

Návrh usnesení nebyl přijat.

