Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
12. mimořádné jednání rady městské části, konané dne
10. 5. 2017 v 9:05 hod.
Přítomni:

M. Bernardová, Z. Wildová, R. Rejna

Dále přítomni:

Š. Vacek

Hosté:
Omluvení:

Z. Vejvodová, F. Gaspar

Ověřovatelé:

M. Bernardová, R. Rejna

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (2)

Směna pozemků parc.č. 3175/5, 3175/6, 3175/7 za pozemky parc.č. 2964/3, 2965 vše k.ú.
Zbraslav s doplatkem ve výši 210 000,- Kč ve prospěch MČ

3 (3)

Prodej části pozemku parc.č. 2025/25 díl ,,e“ o výměře 0,37 m², k.ú. Zbraslav, jak je
vyznačeno v geometrickém plánu č. 2963-18/2017, na základě předložené žádosti č.j.
1186/2017/OMIR ze dne 3.4.2017

4 (4)

Rozpočtové opatření 8/2017

5 (5)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Směna pozemků parc.č. 3175/5, 3175/6, 3175/7 za pozemky parc.č. 2964/3, 2965 vše k.ú.
Zbraslav s doplatkem ve výši 210 000,- Kč ve prospěch MČ
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada doporučuje zastupitelstvu souhlasit se směnou pozemků s doplatkem 210.000 Kč ve
prospěch městské části. Pozemky parc. č. 3175/5, 6, 7 jsou nutné pro projekt "Cyklostezka A20,
úsek Praha-Lahovičky - Praha-Strnady na území hl. m. Prahy". Vlastníkem uvedených pozemků
je Český kynologický svaz.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 12 195 17

Rada městské části

I.

doporučuje

1

Zastupitelstvu MČ Praha–Zbraslav souhlasit se směnou pozemků parc. č. 3175/5
o výměře 194 m², druh pozemku: ostatní plocha, parc. č. 3175/6 o výměře 337 m²,
druh pozemku: ostatní plocha, parc. č. 3175/7 o výměře 122 m², druh pozemku:
ostatní plocha vše k. ú. Zbraslav, vlastnické právo Český kynologický svaz Zko
023, za pozemky parc. č. 2964/3 o výměře 70 m², druh pozemku: ovocný sad a
parc. č. 2965 o výměře 839 m², druh pozemku: ostatní plocha vše k. ú. Zbraslav,
vlastnické právo hl. m. Praha, svěřená správa Městská část Praha-Zbraslav s
doplatkem 210.000 Kč ve prospěch Městské části Praha-Zbraslav;

II.

pověřuje
zástupce starostky MČ Praha-Zbraslav, Bc. Filipa Gaspara, předložením materiálu
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav.

3.

Prodej části pozemku parc.č. 2025/25 díl ,,e“ o výměře 0,37 m², k.ú. Zbraslav, jak je
vyznačeno v geometrickém plánu č. 2963-18/2017, na základě předložené žádosti č.j.
1186/2017/OMIR ze dne 3.4.2017
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada doporučuje zastupitelstvu souhlasit s prodejem části pozemku parc. č. 2025/25. Majitelé
rodinného domu v ulici Ke Dračkám zjistili, že rozvodná stanice k jejich nemovitostem je
umístěna na pozemku, který má ve správě MČ.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 12 196 17

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha–Zbraslav souhlasit s prodejem části pozemku parc. č.
2025/25 díl ,,e“ o výměře 0,37 m², druh pozemku: ostatní plocha, v k. ú. Zbraslav,
zapsaný na LV 1707 vlastnické právo pro Hlavní město Praha, svěřená správa
MČ Praha–Zbraslav, jak je vyznačeno v geometrickém plánu č. 2963-18/2017, na
základě předložené žádosti č.j. 1186/2017/OMIR ze dne 3.4.2017 za cenu celkem
1.692 Kč s DPH;

II.

pověřuje
zástupce starostky MČ Praha-Zbraslav, Bc. Filipa Gaspara, předložením materiálu
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav.

2

4.

Rozpočtové opatření 8/2017
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření. Na základě soutěží o uvolněné
bytové jednotky ve vlastnictví MČ bylo vybráno od začátku roku 2017 mimořádné nájemné v
celkové výši 1.028.700 Kč. Prostředky lze využít na úhradu plánované rekonstrukce dalšího
bytu.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 12 197 17

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu Městské části Praha-Zbraslav schválit v souladu s § 16 odst.
3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, Rozpočtové opatření číslo 8/2017 ve znění přílohy, která je
nedílnou součástí tohoto usnesení,

II.

pověřuje
zástupce starostky Městské části Praha-Zbraslav, Bc. Filipa Gaspara, předložením
materiálu dle bodu I. tohoto usnesení na nejbližší zasedání Zastupitelstvu Městské
části Praha-Zbraslav.

5.

Různé

Radek Rejna

Mgr. Michaela Bernardová
zástupkyně starostky
MČ Praha - Zbraslav
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