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USNESENÍ

133. schůze

číslo RMC/133/1/0012/22
ze dne 17.01.2022

Směna obecního pozemku parc. č. 1597/4 za pozemek parc. č. 1596/5
v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (1.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se směnou obecního pozemku parc. č. 1597/4, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití

– jiná plocha o výměře 56 m2, odděleného od pozemku KN parc. č. 1597/1, druh pozemku –

ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha o výměře 994 m2,  za pozemek parc. č. 1596/5,

druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha o výměře 2 m2, oddělený od
pozemku KN parc. č. 1596/2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha, o

výměře 176 m2, ve vlastnictví XXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXX XXXXXXXXX,  vše
v k. ú. Horní Počernice obec Praha,  na základě GP  č. 5733-7/2021,  s doplatkem za rozdíl

směňovaných nemovitostí ve prospěch MČ Prahy 20 ve výši 366.120,- Kč (za 54 m2), tj. za

cenu 6.780,- Kč/m2.

- s uzavřením směnné smlouvy s XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX X X XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXX

2. ukládá

- předložit záměr směny obecního pozemku parc. č. 1597/4, druh pozemku – ostatní plocha,

způsob využití – jiná plocha o výměře 56 m2, odděleného od pozemku KN parc. č. 1597/1, druh

pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha o výměře 994 m2,  za pozemek parc. č.

1596/5, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha o výměře 2 m2, oddělený
od pozemku KN parc. č. 1596/2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha,

o výměře 176 m2, ve vlastnictví XXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXX XXXXXXXXX,  vše
v k. ú. Horní Počernice obec Praha,  na základě GP č. 5733-7/2021,  s doplatkem za rozdíl
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směňovaných nemovitostí ve prospěch MČ Prahy 20 ve výši 366.120,- Kč (za 54 m2), tj. za

cenu 6.780,- Kč/m2, k projednání v Zastupitelstvu MČ Prahy 20.

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 21.03.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Eva Alexová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0022/2022
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133. schůze

číslo RMC/133/2/0013/22
ze dne 17.01.2022

Podání žádostí o dotaci z investiční rezervy pro městské části hl. m.
Prahy v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2022 - (1.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

požadavky na dotace z investiční rezervy pro městské části hl. m. Prahy v rozpočtu vlastního
hl. m. Prahy na rok 2022 v pořadí dle priority:

1) Tělocvična v ulici Jívanská: 45 000 000 Kč
2) Výkup pozemku pro rozšíření DPS Třebešovská 17: 8 000 000 Kč
3) Obnova Nolčova parku a parku Chvaly: 15 000 000 Kč

2. ukládá

zajistit podání žádostí o dotace z investiční rezervy pro městské části hl. m. Prahy z rozpočtu
vlastního hl. m. Prahy na rok 2022

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 17.01.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Eva Alexová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0010/2022


