
USNESENÍ

6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 19

konaného dne 11.12.2019
 

rv:

Zastupitelstvo městske casti Praha 19 po projednání:

26-1-19

s c h v a I uj e předložený program 6. zasedání ZMČ.

Z6-2-19

bere na vědomí zápiszS.zasedáníZastupitelstva MČ Praha 19.

26-3-19

b e re n a vě do mí Zprávu o činnosti Rady MČ Praha 19.

26-4-19

s c h v a I uj e zásady hospodaření městské části Praha 19 v období rozpočtového

provizoria dle přílohy č. 1 a rozpis výdajů rozpočtového provizoria na leden až březen 2020

vycházející ze zásad hospodaření v období rozpočtového provizoria dle přílohy č. 2.

26-5-19

1) s c h va I uje zménu zřizovací listiny Základní školy Praha — Kbely a rozšiřuji ji 0

Základní uměleckou školu při této škole,

2) p o v ě řuje starostu Městské části Praha 19 podpisem žádosti o změnu

v rejstříku škol ve výše uvedeném smyslu

a

3) u k I á d á příslušnému odd. školství ÚMČ věc administrativně zajistit.

26-6-19

stanovuje mimořádnou odměnu d|e§57 zák. 131/20005b., o HMP

starostovi, místostarostům a radním Městské části Praha 19 za mimořádný přínos pro

městskou část za rok 2019 dle přílohy.

Odměny dle přílohy budou vyplaceny za měsíc prosinec 2019.

26-7-19

s ch valuje přidělení bytu č.Io velikosti-v ul. Toužimská čp. .raha 9-

Kbely z důvodu veřejného zájmu— po dobu zaměstnání na Úřadu

Městské části Praha 19.



s c h va I uje přidělení bytu č. lo velikosti . v ul. Toužimská čp.. Praha 9—Kbely

z důvodu veřejného zájmu_ po dobu zaměstnání na Úřadu Městské části

Praha 19.

sc h va I uj e přidělení bytu č.. o velikosti-v ul. Luštěnická čp.. Praha 9-Kbely

z důvodu veřejného zájmu—, po dobu jejího výkonu funkce

pedagoga v Základní škole Praha — Kbely, Albrechtická 7321/1, Praha 9 — Kbely a

p o v ě řuje starostu MČ Praha 19 podpisem nájemních smluv.

26-8-19

so u h I a si se z á m é r e m založení společného podniku s firmou Prometheus

energetické služby a.s., za účelem modernizace a dalšího provozování tepelného

hospodářství na území MČ Praha 19,

so u h I a sí sdokumentem „Term sheet kzaložení společného podniku" uvedeným

v příloze 2 a pověřuje místostarostu Olmra jeho podpisem,

u kl á d á místostarostovi V. Olmrovi a radě MČ záměr podrobně zpracovat a výsledný

návrh projednaný s firmou Prometheus energetické služby a.s. předložit Zastupitelstvu MČ

Praha 19 k dalšímu projednání.

26-9-19

s ch va I uje koupi pozemků od spol. EKOSPOL a.s. sídlem Dukelských hrdinů

747/19, Praha 7, IČ 63999854, parc. č. 1948/53 (768 m2) a 1948/52 (3 m2), k. ú. Kbely,

obec Praha, na kterých EKOSPOL a.s. vybudovala komunikaci, chodník, odvodnění a

dopravní značení (ul. Zamašská), včetně koupě těchto staveb na těchto pozemcích za

celkovou kupní cenu 1.210 Kč.

p o v ě řuj e starostu MČ Praha 19 podpisem kupní smlouvy.

26-10-19

s c h va I uje zrušení části věcného břemene-služebnosti chůze a jízdy, vztahujícího se

k zatíženému pozemku parc. č. 247/3, druh pozemku ostatní plocha, obec Praha, k.ú. Kbely,

když se zrušuje věcné břemeno — služebnost chůze a jízdy včásti, která je zakreslena

červenou barvou na plánku, který tvoří přílohu tohoto usnesení. Za zrušení části zatížení

věcným břemenem zaplatí MČ Praha 19 družstvu RODINKA, bytové družstvo částku 118.803

Kč do 30 dnů ode dne účinnosti smlouvy o zrušenívěcného břemene.

p o vě řuje starostu MČ Praha 19 podpisem smlouvy o zrušení části věcného

břemene.

26-11-19

s c h va I uj e zřízení věcného břemene—služebnosti vložení plynárenského zařízení- NTL

plynovod a NTL plynovodní přípojky do pozemku svěřeného MČ Praha 19 parc. č. 2032 v k. ú.

Kbely, obec Praha pro Pražskou Plynárenskou, a.s. člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. se

sídlem U Plynárny 500, 145 08 Praha 4

p o vě řuje starostu MČ Praha 19 podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene.



26-12-19

s c h va I uje rozšíření žádosti o odejmutí nově zřízených 16 ks sloupů VO, ze správy

MČ Praha 19 a svěření těchto 16 ks sloupů VO do správy Magistrátu hl. m. Prahy, o technické

zhodnocení dalších 11 ks sloupů VO včástce 459 349,37 Kč, které jsou již svěřeny hl. m.

Praze. Celková částka odejmutého majetku je ve výši 1, 151 870,51 Kč a

p o v ě řuj e starostu Městské části Praha 19 podáním žádosti o odejmutí majetku.

26-13-19

sc h va I uj e žádost hl. m. Praze 0 svěření pozemků 1936/1 o výměře 253 m2, 1936/3 o

výměře 9 498 m2, 1936/4 o výměře 42 073 m2, 1936/5 o výměře 25 798 m2, 1936/6 o

výměře 648 m2, 1936/7 o výměře 546 m2, 1915/3 o výměře 972 m2, 1915/5 o výměře 901

m2, 1915/6 o výměře 1 582 m2, 1915/7 o výměře 1 163 m2 vše v k.ú. Kbely, obec Praha do

svěřené správy nemovitostí ve vlastnictví obce MČ Praha 19 a jejich převodem z LV 1170 na

LV 1154 vk.ú. Kbely, obec Praha zdůvodu správy nově vznikajícího lesoparku Aerovka a

výstavby nadregionální cyklostezky Via Sancta do Brandýsa nad Labem, která tento lesopark

protíná

p o v ě řuj e starostu MČ Praha 19 podáním žádosti.

26-14-19

1) v o Ií podle zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní

správě soudů a o změně některých dalších zákonů, přísedícího Obvodního soudu pro Prahu

9 na volební období 2019 — 2023, a to

. pana_bytem_Praha 9 — Kbely,

2) u klá dá starostovi Městské části Praha 19 oznámit neprodleně výsledek volby

Obvodnímu soudu pro Prahu 9.


