ÚM ^ Praha- ^ akovice
Doru ^eno: 02.10.2! !0$

CIis ^04258^2008
UM ^P^
:
druh:

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva M^ Praha - ^ akovice
konaného dne 24. zá ^í 2008
P^ítomni :

zastupitelé
Danuška Bossanyiová
Marie Brunová
Ivana He ^mánková
Ji^í Horá^ek
ing. Jaroslav Jelínek
Veronika Jiravová
František Jirout
Tomáš Kopecký
Jana Kosová (^áste^n^)
Jaroslava Krákorová
JUDr. Miroslav Krištof
Karel Kubí^ ek
Zde^ka Malá
Jaroslav Mangl
Miroslav Páv
Alena Samková
Rudolf Vecka
Ji^i Vintiška
ing. Ji^í Vintiška
MUDr. Vladimír Vobo ^il
Jaroslav Vomá^ka
tajemnice
ing. Milena Peka^ová

Omluveni:

Jana Kosová (pozd^jší p^íchod)

Hosté:

mgr. Ivan Chytil
stenografka Jindra Podvalová

P ^edsedající: starostka Alena Samková

Zasedání zastupitelstva M^ Praha - ^ akovice zahájila p^edsedající starostka paní
Alena Samková v 18,03 hodin. P ^ivítala p^ítomné zastupitele a hosty zasedání. Na zasedání je
p^ítomno 19 zastupitel^ + paní Veronika Jiravová, která dosud nesložila slib zastupitele.
Zastupitelstvo je schopno se usnášet.
Zápis z 10. zasedání zastupitelstva M ^ Praha - ^ akovice byl ov^^en a je vystaven,
nebudou-li k n^ mu vzneseny p ^ipomínky, bude považován za schválený.

Úvod
Zapisovatelkou jednání byla ur^ena paní Ivana Pokorná.
Ov^^ovateli zápisu byli navrženi:
Zde^ka Malá a Miroslav Páv
Hlasování o ov^^ovatelích Zápisu (spole^né hlasování):
Pro:
Proti:
Zdr^el se:
Nehlasoval.•

19
0
0
0

Návrhová komise byla navržena ve složení: Jaroslav Mangl a Tomáš Kopecký
Hlasování o složení návr/tové a mandátové komise (spole^né hlasování):
Pro:
Proti:
Zdr^el se:
Nehlasoval:

19
D
0
0

Usnesení: Z-11/0/08
^
^
Zastupitelstvo MC Praha - Cakovice schválilo ov ^^ovatele zápisu (Zde^ ku
Malou a Miroslava Páva) a návrhovou komisi (Jaroslava Mangla a Tomáše
Kopeckého) .
Usnesenl bylo schváleno.

Návrh programu:
1. Slib nového zastupitele M ^ - paní Veroniky Jiravové
^
2. Zpráva o ^innosti rady MC Praha - ^akovice
3. Dodatek ^ . 1 ke Z^izovací listin^ p^ísp^vkové organizace Mate ^ská škola ^ akovice III
4. Duplicitní vlastnictví pozemk ^ parc. ^ . 528/2 a 528/3 k. ú. T ^eboradice - pí.
Vnou^ková, pí. Dvo^áková
5. Duplicitní vlastnictvi pozemku parc. ^ . 543/2 k. ú. T ^eboradice - pí. Nobilisová
6. Zvýšení rozpo^tu 2008 - dotace na ZZOZ, dotace na rekonstrukci chodníku - ul.
K P^ejezdu, dotace na provoz pro SDH Miškovice
7. Úprava rozpo ^tu 2008 - vrácení 100 % podílu na dani z p^íjmu právnických osob hl.
m. Prahy za zda^ovací období roku 2007 formou neinvesti ^ní dotace, uzav^ení
finan^ního vypo^ádání za rok 2007

8. Úprava rozpo ^tu 2008 - p^esun finan^ních prost^edk^ mezi oddíly
Smlouva o smlouv^ budoucí o z^ízení v^cného b^emene - pozemek parc. ^ . 367/6 k. ú.
Miškovice - Telefónica 02 Czech Republic, a. s. „Miškovice, zrušení sloup ^, napoj .
firmv"
10. Budoucí kupní smlouva na ^ ást pozemku parc. ^ . 1288/1 k. ú. ^ akovice
11. Prodej pozemku parc. ^ . 1177/3 k. ú. ^akovice - PREdistribuce a. s.
12. Sm^na ^ ásti pozemku parc. ^ . 1529/2 (díl d) a ^ásti pozemku parc. ^ . 1151/11 (díl a) a
^ásti pozemku parc. ^ . 1151 /2 (díl c) k. ú. ^ akovice - Impera s. r. o.
13. Obnovení historícké cesty - bezúplatný p^evod pozemk^ parc. ^ . 1298/1 k. ú.
^akovice a parc. ^ . 330/1 k. ú. Miškovice

9.
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14. Koup^ nemovitostí od spole ^nosti LB IMMO a. s.
1 S. Smlouva o smlouv ^ budoucí o z^ízení v^cného b^emene - PK 271/1 k. ú. T ^eboradice
- Lamar Invest
16. Bezúplatný p ^evod pozemku parc. ^ . 49/8 k. ú. ^ akovice - BD Otavská
17. Dotazy, p^ipomínky a podn^ty ^ len^ ZM^

Hlasování o programu:
Pro: 19

Proti: 0

Zdr^el se: 0

Nehlasovaf: 0

Program ll . zasedání ZM^ Praha - ^akovice je schválen.

K bodu 1.

Slib nového zastupitele M ^
Paní Veronika Jiravová skládá slib zastupitele do rukou starostky Aleny Samkové, po tuto
dobu ^ídí zasedání zastupitelstva M^ zástupce starostky JUDr. Miroslav Krištof.
K usnášení je p^ítomna 20 zastupitel ^.

K bodu 2.

Zpráva o ^innosti RM ^ od minulého ZM ^
P^edkládá:
tajemnice ÚMC - ing. Milena Peka ^ová
Zpravodaj:
ing. Milena Peka ^ová

Bez rozpravy.

Usnesení: Z- I1/2/08

^

^

Zastupitelstvo MC Praha - Cakovice bere na v ^domí zprávu tajemnice o
^innosti rady M ^ od minulého zasedání zastupitelstva M ^ .
Pro:
Proti:
Zdr^el se:
Nehlasoval:
Usnesení bylo sckváleno.
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20
D
0
0

K bodu 3.

Dodatek ^. 1 ke Z^izovací listin ^ ^ís ^vkové or anizace Mate ^ská škola ^akovice III
P^edkládá:

rada M Praha - Cakovice

Zpravodaj:

JUDr. Miroslav Krištof

Bez rozpravy.

Usnesení: Z/11/3/08

^

^

Zastupitelstvo MC Praha - Cakovice schvaluje dodatek ^ . 1 ke Z^izovací
listin ^ p ^ísp^vkové organizace Mate ^ská škola ^ akovice III. Dodatek m ^ní a
dopl^uje ^l. II - Název a sídlo p ^ísp^vkové organizace a ^. V- Vymezení
ma j etku.
Pro:
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval:

20
0
0
0

Usnesení bylo scfiv^íleno.

K bodu 4.

Dualicitní vlastnictví uozemk ^ narc. ^. 528/2 a 528/3 k. ú. T ^eboradice - ní. Anna
Dvo ^áková a Eva Vnou^ ková
P ^edkládá:
rada MC Praha - ^ akovice
JUDr. Miroslav Krištof
Zpravodaj:

V rozprav ^ vystoupili:
Bez rozpravy.

Usnesení: Z/11/4/08

^

^

Zastupitelstvo MC Praha - Cakovice schvaluje akceptování vlastnického
práva Anny Dvo ^ákové (bytem Bludovická 398, Praha 9- Let^any) a Evy
Vnou ^ kové (bytem Litvínovská 519/38, Praha 9- Prosek) k pozemk^m parc.
^. 528/2 v obci Praha, k. ú. T ^eboradice o vým ^^e 4 m2 a parc. ^. 528/3 v obci
Praha, k. ú. T ^eboradice o vým^^e 10 mZ.
Pro:
Proti:
Zdr^el se:
Nehlasoval:
Usnesen^ bylo sclrváleno.

4

20
0
0
0

K bodu 5.

Duplicitní vlastnictví pozemku parc. ^. 543/2 v obci Praha k. ú. T ^eboradice - pí. Helena
Nnhilicnvá
P ^edkládá :
Zpravodaj:

rada M ^ Praha - ^ akovice
JUDr. Miraslav Krištof

Bez rozpravy.
Usnesení : Z-11/5/08
^
^
Zastupitelstvo MC Praha - Cakovice schvaluje akceptování vlastnického
práva Heleny Nobilisové (bytem Chodská 547, 272 01 Kladno) k pozemku
parc. ^ . 543/2 v obci Praha, k. ú. T ^eboradice o vým ^^e 870 m^.
PYO:
PYOtI:
ZdY^el se:
Nehlasoval:

20
0
0
0

Usneser:í bylo scl:váleno.

K bodu 6.

Zvýšeni rozpo ^tu pro rok 2008
- dotace na ZZOZ, dotace na rekonstrukci chodníku - ul. K P ^eiezdu, dotace na orovoz
SDH Miškovice
rada M^ Praha - ^ akovice
Danuška Bossanyiová

P^edkládá:
Zpravodaj:

Bez rozpravy.
Usnesení: Z-11/6/08
^
^
Zastupitelstvo MC Praha - Cakovice schvaluje zvýšení rozpo ^tu pro rok
2008 o dotace p ^id^lené ZHMP takto:
PRIJMY
ZZOZ
rekonstrukce chodníku K P ^e'ezdu
rovoz SDH Miškovice
CELKEM

ara raf

oložka
4121
4221
4121

VYDAJE

ara raf

oložka

5167

ZOZZ
rekonstrukce chodníku K P^ejezdu

6121
2219

6121

rovoz JSDH Miškovice
CELKEM

5512

5156

^ástka
40 000,- K ^
900 000,- K^
10 000,- K^
950 000; K ^

^ástka

40 000,- K^
900 000,- K^
10 000,- K^
950 000,- K^

PYO:
PYOtI:

ZdY^el se:
Nehlasoval:
Usnesení bylo schváleno

5

2O
0
0
0

K bodu 7.

Úprava rozpo ^tu pro rok 2008
- vrácení 100 % podílu na dani z p ^ íimu právnických osob hl. m Prahy za zda ^ ovací
období roku 2007 formou neinvesti ^ní dotace, uzav ^ení finan ^ního vypo^ádání za rok
2007.
P^edkládá:
Zpravodaj:

rada M ^ Praha - ^ akovice
Danuška Bossanyiová

Bez rozpravy.
Usnesení: Z-11/7.1/08
Zastupitelstvo M ^ Praha - ^akovice schvaluje úpravu rozpo ^ tu pro rok 2008
formou neinvesti ^ ní dotace ve výši 100 % podílu na dani z p ^íjmu
právnických osob hl. m. Prahy za zda ^ ovací období roku 2007 takto:
^ evod z financování
vrácení 100% odílu DPPO
CELKEM

ara raf

oložka
4121

^ástka
4 013 800,00 K^

4 013 800,00 K^

VYDAJE
ara raf
vybavení MS CIII a jídelny MS CIII
3111
ostatní výdaje (sníženo ^i minulé zm.roz o ^tu} 6171
^evod na FRR
6171
od ad ASA (zvýšení ceny na r.200$ 0 60 %)
3722
posílení na kulturní akce MC
3319
více ráce na t^locvi^n^ a nástavb^ ZS
3113
rovoz t^locvi^n
3412
CELKEM

oložka

Pro:
Proti:
Zdr?el se:
Nehlasoval:

^ástka
1 200 000,00 K^
382 400,00 K^
400 000,00 K^
700 000,00 K^
100 000,00 K^
500 000,00 K^
731 400,00 K^
4 013 800,00 K^
20
0
0
0

Usnesení bylo schvúleno.

Z-11/7.2/08
Zastupitelstvo M^ Praha - ^ akovice schvaluje uzav ^ení finan ^ ního
vypo ^ádání za rok 2007, odvod ^ástky ve výši 12 006,65 K^ na ú^et HMP a
úpravu rozpo ^tu takto:
Uzav^ení FV 2007
finan^ní vy o^ádání 2007
^evod z financování
CELKEM

ara raf

6402

oložka
2221
8115

^ástka
- 12 000,00 K^
12 000,00 K^

0,00 K^

Pro:
Proti:
Zdr=el se:
Nehlasoval.•
Usnesení bylo sc/rvúleno.

6

20
0
0
0

K bodu 8.
Úprava rozpo ^tu pro rok 2008
- p ^esun finan ^ních prost^edk^ mezi oddíly
P^edkládá:
rada MC Praha - ^ akovice
Zpravodaj:
Danuška Bossanyiová

Bez rozpravy.
Usnesení : Z-11/8/08
^
^
Zastupitelstvo MC Praha - Cakovice schvaluje úpravu rozpo ^tu pro rok 2008
takto:
'da'e
z^statek z oložky investice MS III
b^žné rovozní náklady - dotace ro MS III

vybavení kuchyn^,interiéru a PC ro M5 III

oddíl, ara raf
3111
3111
3111

sociální za^ízení - rekonstrukce v ZS

3113

oložka
6121
5331
5331
6121

^ástka

-1 348 100,00 K^
400 000,00 K ^
216 000,00 K^
732 100,00 K^

CELKEM

0,00 K^
Pro:
Proti:
Zdr^el se:
Nehlasoval:

20
0
0
0

Usnesení bylo schváleno.

K bodu 9.

Smlouva o smlouv ^ budouci o z ^ízení v ^cného b ^emene se spole ^ností Telefónica 02
Czech Republic, a. s. - pozemek parc. ^. 367/6 obec Praha, k. ú. Miškovice, stavba „P-

083-2 -0768, Miškovice, zruš. sloup^, napoj. firmy"
P^edkládá:

rada M ^ Praha - ^akovice

Zpravodaj:

Ji ^í Horá ^ek

Bez rozpravy.
Usnesení: Z-11/9/08
Zastupitelstvo M^ Praha - ^akovice schvaluje uzav^ení smlouvy o smlouv^
budoucí o z^ízení v^cného b ^emene se spole ^ností Telefónica 02 Czech
^
Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4- Michle, IC:
60193336, ke stavb ^ : „P-083-2-0768, Miškovice, zruš. sloup ^ , napoj. firmy"
na pozemku parc. ^. 367/6 v obci Praha, k. ú. Miškovice za cenu 10 000,- K^ +
DPH, splatnou do 60 dn ^ ode dne doru ^ení smlouvy o z ^ízení v ^cného
b ^emene s vyzna ^ ením vkladu práva do katastru nemovitostí. V ^cné b ^emena
se z^izuje za ú ^ elem z ^ízení, provozu, údržby a oprav za ^ízení ve^ejné
telekomunika ^ní sít^.
20
Pro:
0
Proti:
Zdr?el se:
Nehlasoval:

Usnesení bylo schváleno.

7

0

0

K bodu 10.

Budoucí kupní smlouva na ^ ást pozemku parc. ^. 1288/1 v obci Praha, k ú ^ akovice se
spole^ ností PREdist ribuce a. s• (pod za ^ízením trafostanice)
P ^edkládá:
Zpravodaj :

rada MC Praha - Cakovice
ing. Ji ^í Vintiška

Bez rozpravy.
Usnesení : Z-11/10/08
Zastupitelstvo M^ Praha - ^ akovice schvaluje uzav ^ení smlouvy o budoucí
kupní smlouv^ na ^ást pozemku (cca 3 x 4 m, p ^esná vým ^ra bude uvedena
dle geometrického plánu na základ ^ skute^ného zam ^^ení) parc. ^. 1288/1
^
v obci Praha, k. ú. Cakovice, pod za ^ízením trafostanice 4158, ^. IM 6088,
které bude ve vlastnictví kupujícího. Smlouva bude uzav ^ena se spole^ností
PREdistribuce a. s., se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5, I ^ : 27376516.
Kupní cena bude stanovena minimáln ^ dle cenové mapy, tj. 1 610,- K ^/m2 bez
DPH, celkem tedy minimáln ^ 19 320,- K^ bez DPH.
Pro:
Prati:
Zdr^el se:
Nehlasoval.•

20
0
0
0

Usnesení bylo scl:váleno.

K bodu 11.

Prodej pozemku parc. ^. 1177/3 k. ú. ^ akovice (pod trafostanicí TS 67) - PREdistribuce
a. s.
P ^edkládá:
Zpravodaj:

rada M ^ Praha - ^ akovice
ing. Ji ^í Vintiška

Bez rozpravy.
Usnesení: Z-11/11/08
^
^
Zastupitelstvo MC Praha - Cakovice schvaluje prodej pozemku parc. ^ .
^
1177/3 v obci Praha, k. ú. Cakovice o vým ^^e 49 mZ spole ^nosti PREdistribuce
a. s. se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, I^ : 27376516, za
dohodnutou cenu 63 700,- K^, splatnou do 30 dn^ od doru ^ení kupní smlouvy
s vyzna^ ením vkladu práva do katastru nemovitostí.
Pro:
Proti:
Zdr^el se:
Nehlasoval.•
Usnesení bylo sclsváleno.

s

20
0
0
0

K bodu 12.

Sm ^na ^ásti pozemku parc. ^ . 1529/2 fdíl d), ^ásti pozemku parc. ^ . I151/11 ^díl a) a
^ ásti pozemku parc. ^.^ 1151/29 (dí1 c) v obci Praha, k. ú. Cakovice
P ^edkládá:
Zpravodaj:

rada MC Praha - Cakovice
ing. Ji ^í Vintiška

V rozprav ^ vystoupili:
ing. Jaroslav Jelínek, ing. Ji ^í Vintiška
Usnesení: Z-11/12/08
^
^
Zastupitelstvo MC Praha - Cakovice schvaluje sm ^nu ^ásti pozemku parc. ^.
1529/2 (díl d) o vým ^^e 139 m^ - v majetku hl. m. Prahy, sv^^ ená správa M ^
^
Praha - Cakovice, ^ ásti pozemku parc. ^. 1151/11 (díl a) o vým ^^e 87 m^ v majetku Impera s. r. o. a ^ásti pozemku parc. ^ . 1151/2 (díl c) o vým ^^e 0,01
m2 - v majetku Impera s. r. o. dle geometrického plánu ^. 1157-30/2008,
vyhotoveného dne 14. 7. 2008 ing. Marcelou Jánskou, potvrzeného
Katastrálním ú ^adem pro hl. m. Prahu dne 4. 8. 2008 pod ^íslem 3240, se
spole^ností Impera s. r. o. se sídlem Dyjská 845/4, 196 00 Praha 9- ^ akovice,
I^ : 16190378 s doplatkem ceny ve prosp ^ch M^ Praha - ^ akovice ve výši
53 073,- K^.
Pro:
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval.•

ZO
0
0
0

Usnesenf bylo sc/ivríleno:

Starostka Alena Samková je zpravodajkou následujících 2 bod ^, proto p ^edala ^ízení zasedání
svému zástupci JUDr. Krištofovi.

K bodu 13.

Obnovení historické cestv - bezúplatnv p ^evod ^ ástí pozemk^ aarc. ^ . 1298/1 k. ú.
Cakovice a parc. ^. 330/1 k. ú. Miškovice
P^edkládá:
rada MC Praha - Cakovice
Zpravodaj:
Alena Samková

Bez rozpravy.
Usnesení: Z-11/13.1/OS
^
^
Zastupitelstvo MC Praha - Cakovice žádá MHMP o podání žádosti o
bezúplatný p ^evod ^ásti pozemku parc. ^. 1298/1 (d ^íve PK 1473) k. ú.
^
^
Cakovice o vým ^^e 1288 m2 z Pozemkového fondu CR do vlastnictví hl. m.
^
Prahy a následné sv ^^ení práva hospoda ^it s tímto pozemkem MC Praha ^
Cakovice z d ^vodu obnovení historické cesty.

Z-11/13.2/08

^

^

Zastupitelstvo MC Praha - Cakovice žádá MHMP o podání žádosti o
bezúplatný p ^evod ^ ásti pozemku parc. ^. 330/1 k. ú. Miškovice (d ^íve PK 265
k. ú. T ^eboradice) o vým ^^e 414 mZ ze Státního statku hl. m. Prahy (dle
srovnávacího sestavení parcel ze dne 15. 5. 2008) do vlastnictví hl. m. Prahy a

9

v

v

následné sv ^^ení práva hospoda ^it s tímto pozemkem MC Praha -Cakovice
z d^vodu obnovení historické cesty.
Pro:
20
Proti:
Zdr^el se:
Nehlasoval:

0
0
0

Usnesení byla schválena.

V 18,34 se dostavila zastupitelka Jana Kosová, k usnášení je p ^ítomno 21 zastupitel^.

K bodu 14.
Koup ^ nemovitostí od
e spole^nosti LB IMMO a. s.
P ^edkládá:
Zpravodaj:

rada MC Praha - Cakovice
Alena Samková

V rozprav ^ vystoupili:
zastupitelé
ing. Ji^ í Vintiška 2x, ing. Jaroslav Jelínek s návrhem usnesení a s návrhem na hlasováni po
jménech, se záv ^re^ ným slovem Alena Samková.
ve^ejnost
Daniela Zást^rová (hlasování

21-0-D-0)

Návrh na hlasování po jméneclz o návrhu ing. Jelínka:
^
P,•o:
Návrh nebyl p^ijat.

Proti:

8

Zdr^el se:

9

Nehlasoval:

0

Návrli usnesení ing. Jaroslava Jelínka k bodu 14.
ZIi^I^ Praha ^akovice odkládá jednání k tomuto bodu na další jednání ZM ^. ZM^ ukládá
Rad^ 1LI^ Praha ^akovice zajistit znalecký posudek na nemovitosti jež mají být koupeny a
v^asn^ zve^ejnit ú^elu k n^muž mají být všechny nabývané pozemky naší m ^stskou ^ástí
využity.
Pro:
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval:

-1
10
7
0

Usnesení nebyio schváleno.

Usnesení: Z-11/14.1/08
Zastupitelstvo M^ Praha - ^ akovice schvaluje koupi následujících
nemovitostí:
o vým ^^e 1 605 m2, ostatní plocha
1. parc. ^. 1210/1
o vým ^^e 2 170 m2, ostatní plocha
.
1230/1
2. parc. ^
o vým ^^e 186 mZ, ostatni plocha
3. parc. ^. 1230/4
o vým ^^e 7 904 m2, zastav ^ná plocha
1252/1
^.
4. parc.
o vým ^^e 488 m2, ostatní plocha
5. parc. ^. 1252/43
o vým ^^e 1 919 m2, ostatní plocha
6. parc. ^. 1252/88
o vým ^^e 302 mz, ostatní plocha
7. parc. ^ . 12^1/111
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8. parc. ^. 1265/7
o vým^^e 6 621 m2,
9. parc. ^. 1378/3
^ o vým ^^e 973 m2,
vše obec Praha, k. ú. Cakovice,

ostatní plocha
ostatní plocha

ideální spoluvlastnické podíly, vyjád ^ené níže uvedenými zlomky t^chto
pozemk^ :
10. 1/20 (jednu dvacetinu) parcely ^. 1252/33 o vým ^^e 9 962 m2, ost. plocha,
^
zapsané na LV ^ . 889 pro obec Praha, k.ú. Cakovice
11. '/4 (jednu ^tvrtinu) parcely ^. 1252/39 o vým ^^e 1 166 m2
^
zapsané na LV ^. 1111 pro obec Praha, k. ú. Cakovice,
12. 3/4 (t^i ^tvrtiny} parcely ^. 1252 o vým ^^e 779 m2, ostatní plocha,
zapsané na LV ^. 1476 pro obec Praha, k. ú. ^ akovice,
stavby neevidované v katastru nemovitostí:
13. zabezpe^^ ovací za ^ízení železni ^ní vle^ky, i. ^ . 80500648, na parc. ^ . 1572/1
v k. ú. Cakovice,
14. železni^ní vle^ku - svršek, na pozemcích parc. ^. 1210/1, 1230/1, 1230/4,
^
1252/33 a 1252/43 v k. ú. Cakovice, i. ^. 80500649,
15. železni^ní vle^ku - spodek, na pozemcích parc. ^ . 1210/1, 1230/l, 1230/4,
^
1252/33 a 1252/43 v k. ú. Cakovice, i. ^. 80500650,
^
16. železni^ní vle^ku na parc. ^. 1572/3 v k. ú. Cakovice, i. ^. 80500652,
^
17. p ^íjezdovou komunikaci III.t^. na pozemku parc. ^. 1378/3 v k.ú.Cakovice
^
od spole ^ nosti LB IMMO a. s., IC: 27994970 se sídlem Plze ^ - Jižní
P^edm^stí, Adelova 2549/1, za celkovou kupní cenu 16 200 000,- K ^

Z-11/14.2l08
^
^
Zastupitelstvo MC Praha - Cakovice schvaluje splátkový kalendá ^ úhrady
kupni ceny takto:

první ^ást kupní ceny ve výši 50 000,- K^ (slovy padesáttisíc K^) bude
zaplacena kupující stranou prodávající stran ^ po podpisu kupní smlouvy na
ú^et prodávající strany ^. 27-6797400227/0100, VS 27994970, nejpozd ^ji do
15. 12. 2008,
druhá ^ást kupní ceny ve výši 4 000 000,- K^ (slovy ^ty^imiliony K^} bude
zaplacena kupující stranou prodávající stran ^ po podpisu kupní smlouvy na
ú^et prodávající strany ^. 27-6797400227/0100, VS 27994970 ,nejpozd^ji do
15. I2. 2009,
t^etí ^ást kupní ceny ve výši 4 000 000; K^ (slovy ^ty^imiliony K^) bude
zaplacena kupující stranou prodávající stran ^ po podpisu kupní smlouvy na
ú^et prodávající strany ^. 27-6797400227/0100, VS 27994970, nejpozd^ji do
15. 12. 2010,
^tvrtá ^ást kupni ceny ve výši 4 000 000,- K^ (slovy ^ty^imiliony K ^) bude
zaplacena kupující stranou prodávající stran ^ po podpisu kupní smlouvy na
ú^et prodávající strany ^ . 27-6797400227/0100, VS 27994970, nejpozd ^ji do
15. 12. 2011,
(slovy
K^
4 150 000,výši
ceny
ve
kupní
^ ást
pátá
^ty^imilionyjednostopadesáttisíc K^) bude zaplacena kupující stranou
prodávající stran ^ po podpisu kupní smlouvy na ú ^et prodávajicí strany ^.
27-6797400227/0100, VS 27994970, nejpozd^ji do 15. 12. 2012,
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s tím, že kupující má právo složit kdykoliv zbytek kupní ceny i p^ed
termínem, který je ve splátkovém kalendá ^i.
Pro:
Proti:
Zdr:el se:
Nehlasoval.•

16
1
^
0

Starostka Alena Samková p^evzala ^ízení zasedání.
K bodu 15.

Smlouva o smlouv ^ budoucí o z ^ízení v^cného b ^emene na nozemek PK 271/1 k. ú.

T ^eboradice - 1 novod - Lamar invest s. r. o.
P^edkládá:

rada MC Praha -

Zpravodaj:

Ji ^í Horá ^ ek

akovice

Bez rozpravy.
Usnesení: Z-I1/15.1/08
^
^
Zastupitelstvo MC Praha - Cakovice schvaluje uzav ^ení smlouvy o smlouv ^
budoucí o z ^ízení v ^cného b ^emene, v ^etn^ rozvazovací podmínky uvedené
v ^lánku II. smlouvy, ke stavb ^ „Výstavba plynovodu pro odb ^rné místo v ul.
V Pa^ átkách v Praze 9- T ^eboradicich" se spole^ností Lamar invest s. r. o.,
^
se sídlem Komunard^ 1039, 170 00 Praha 7, IC: 27869555, na pozemku parc.
^. PK 271/1 obec Praha, k. ú. T ^eboradice za ú ^elem provozu a nutných
oprav, údržby, rekonstrukce a kontroly stavby za jednorázovou náhradu
10 000,- K^ + DPH, splatnou d•o 30 dn ^ ode dne doru ^ení smlouvy o z^ízení
v^cného b ^emene s vyzna ^ením vkladu práva do katastru nemovitostí.
Z-11/15.2/08
^
^
Zastupitelstvo MC Praha - Cakovice žádá MHMP o podání žádosti o
bezúplatný p ^evod pozemku parc. ^. 479/8 v obci Praha, ^k. ú. T ^eboradice na
Prahu a
základ^ § 5 zákona ^. 95/1999 Sb. z Pozemkového fondu ^CR na hl. m.
^
následné sv ^^ení práva hospoda ^it s tímto pozemkem MC Praha - Cakovice.
Pro:
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval:

21
0
0
0

Usnesenf byla sehválena.
K bodu 16.

^

Bezúnlatnv n ^evod aozemku narc. ^. 49/8 v obci Praha, k. ú. Cakovice Bytovému
družstvu Otavská (parkovišt ^^
rada MC Praha - akovice
P^edkládá:
Ji ^í Horá ^ ek
Zpravodaj:

Bez rozpravy.
Usnesení: Z-11/16/08
Zastupitelstvo M^ Praha - ^ akovice schvaluje darování pozemku parc. ^.
49/8 v obci Praha, k. ú. ^akovice o vým ^^e 234 mz, ve vlastnictvi hI. m. Prahy,
sv^^ená správa M ^ Praha - ^ akovice Bytovému družstvu Otavská, se sídlem
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v

v

Otavská 607, 196 00 Praha 9 -Cakovice, IC: 25692551 pro vybudování
parkovacích stání pro motorová vozidla.
Pro:
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval:

19
1
0
1

Usnesen^ bylo schvríleno.

K bodu 17.

^

Dotazy, p^ipomínky a podn^ty ^len^ ZMC
K tomuto bodu nebyla p ^ijata žádná usnesení.
Vystoupili:
ing. Jaroslav Jelínek - v jaké fázi je výstavba betonárny spole ^nosti LB IMMO, bude EIA
Alena Samková.- výstavba betonárny je ve fázi p^ípravy projektu, EIA vyplyne ze záv ^r^
zjišt'ovacího ^ízení (MHMP-OOP

Záv^ r
V 19,10 byly projednány všechny body programu 11. zasedání zastupitelstva M^ Praha ^akovice a starostka zasedání ukon ^ila.

,^
Ov ^^ovatelé zápisu:

:y^"^t."< ^^ ' ^r'^`^t'i`

Zde^ka Malá

. . . . . . . . . . . .^,..^:`: : ^ . . . . . . . . . . . .
^
,
^^ 1. f
^.
^ f^^^
L
..............................

:^; c :;^^C^c-^^^`/

:Alena
^ Samkóvá^
starostka MC Praha - Cakovice
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