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Zastupitelstvo městské části
Praha 20

12. jednání dne 25.05.2020

Složka

4.11
Návrh na

projednání v ZMČ č.

ZN 15
BJ/1313/2020

Jana Hájková, BBA
Člen rady

Podpis:předkládá:

Ing. Vilém Čáp
Místostarosta

Podpis:

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška
Vedoucí OHSI

Podpis:

Věc: Záměr bezúplatného nabytí stavby chodníku umístěné na pozemku KN parc. č.
2198/145, parc. č. 2198/208 a parc. č. 2196/4, vše v katastrálním území Horní
Počernice, obec Praha

Obsah: Příloha č.1: Duvodova_zprava
Příloha č.2: Darovaci_smlouva
Příloha č.3: Darovaci_smlouva_ORTO_GP
Příloha č.4: Usneseni_RMC_ze_dne_17._4._2020
Příloha č.5: UMC_Praha_20_-_KOLAUDACNI_SOUHLAS_-

_Chodnik_ul._Mezilesi_ID_630119150_
Příloha č.6: zadost
Příloha č.7: GP_-_stavba_chodniku_-_graficka_cast
Příloha č.8: GP_-_stavba_chodniku_-_rozpiska

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha 20

(č. usnesení) (zn. předkl.)
Ing. Vilém Čáp/Jana Hájková, BBA

1) schvaluje

- bezúplatné nabytí stavby chodníku v ulici Mezilesí, umístěné  na obecním pozemku KN
parc. č. 2198/145, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace o

výměře 53 m2,  na pozemku parc. č. 2198/208, druh pozemku – ostatní plocha, způsob

využití – jiná plocha o výměře 51 m2 vzniklého sloučením pozemku KN parc. č. 2198/208 o

výměře 9 m2 a oddělením části pozemku KN parc. č. 2196/1 o výměře 42 m2 a na pozemku
parc. č. 2196/4, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha o výměře 47

m2  vzniklého oddělením od pozemku KN parc. č. 2196/1, na základě GP č. 5519-61/2019,
vše v katastrálním území Horní Počernice, obec Praha, z vlastnictví společnosti A + R s.r.o.

- uzavření darovací smlouvy se společností A + R s.r.o.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)
a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.



2) ukládá

- předložit smlouvu smluvním stranám k podpisu

1. Zodpovídá: Starosta, Mgr. Petr Měšťan
Termín:    30.06.2020 Kontrolní termín:    

Zpracováno dne 18.05.2020
 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)
a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.


