Usnesení
z 22. zasedání Zastupitelstva MČ-Praha-Kunratice ze dne 29. srpna 2005
Zastupitelstvo MČ
schvaluje
návrhovou komisi ve složení: Ing. Mydlarčík Svatomír,p. Krejbich Tomáš
Ověřovatele zápisu
z dnešního zastupitelstva: Mgr. Fork Jiří, p. Matoušková Kateřina
souhlasí
s následujícím programem dnešního jednání:
Program:
1) Projednání žádosti o svěření objektu č.p. 1435/26a v ul. K Zeleným domkům (chráněné byty
Kunratice) Městské části Praha – Kunratice
2) Projednání změny rozpočtu MČ pro rok 2005 č. 7, 8 a 9
3) Projednání úpravy rozpočtu č. 4, 5 a 6
4) Projednání návrhů na změnu Územního plánu hl. m. Prahy:
4a - na pozemcích č. PK 519 a 522 (část pozemků č. parc. 2360/2 a 2359/10) v k. ú. Kunratice
z funkce OP (orná půda) na funkci OC (čistě obytnou)
4b – na pozemcích č. parc. 2370/45 a 2370/46 v k. ú. Kunratice z funkce IZ (izolační zeleň) a ZN
(přírodní nelesní plochy) na funkci
4c – na pozemcích č. parc. 1074/1, 1073/1, 1073/3, 1090, 1091/1, 1085, 1073/2, 1078, 1074/5,
1080/1, 1087, 1071 a 1071/1 v k. ú. Kunratice z funkce PZO (zahrádky a zahrádkové osady) na
funkci OC (čistě obytné území)
4d – na pozemku č. parc. 999 v k. ú. Kunratice z funkce PSZ/ZN (sady a zahrady) na funkci OC
(čistě obytné území)
4e – na částech pozemků č. parc. 2364/1 a 2364/2 v k. ú. Kunratice z funkce ZN (přírodní nelesní
plochy) na funkci OC (čistě obytné území)
4f – na pozemku č. parc. 2369/10. 2369/11, 2369/12, 2369/9 a 2369/14 v k. ú. Kunratice z funkce
OP (orná půda) na funkci SO (sloužící oddechu)
4g – na pozemku č. parc. 798 v k. ú. Kunratice z funkce SVO
(smíšené obchodu a služeb) na funkci IZ (izolační zeleň)
4h – na části pozemku č. parc. 2505/1, na pozemcích č. parc. 2381, 2506/2, 2506/1 a na částech
pozemků č. parc. 2383/2 a 12 v k. ú. Kunratice z funkce parkově upravené plochy – historické
parky na parkově upravené plochy – parkový pás
5) Projednání směny pozemků č. parc. 227 a 214/2 ve vlastnictví HMP – svěřeno MČ Praha – Kunratice
za soukromý pozemek č. parc. 219/12, vše k. ú. Kunratice
6) Projednání smluv o věcných břemenech mezi MČ Praha-Kunratice a:
6a) Pražskou energetikou, a.s. k pozemkové parcele č. 2356/197,
6b) Pražskou energetikou, a.s. k pozemkovým parcelám č. 2356/3,
2356/1, 2463 a 2464,
6c) ČESKÝM TELECOMEM, a.s. k pozemkovým parcelám č. 2498/1
a 2499/2, vše k. ú. Kunratice
6d) Ing. Pavlem Večeřou, správcem konkursní podstaty úpadce Vodní stavby a.s. k poz. parcele č.
2380/53
7) Různé
K bodu 1
22.1.1Zastupitelstvo MČ
žádá o svěření
objektu č.p. 1435/26a v ul. K Zeleným domkům v Praze – Kunraticích (Chráněné byty Kunratice) včetně
pozemků č. parc. 701/1 a 2 v k. ú. Kunratice Městské části Praha - Kunratice
22.1.2Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce zajistit postoupení žádosti odboru majetku MHMP, termín ihned

K bodu 2

22.2a/1 Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 7., zvýšení o účelovou neinvestiční dotaci 400,00 tis. Kč na zajištění pečovatelské
služby v bytech zvláštního určení
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté dotace od obcí 400,00 tis. Kč
Výdaj: par. 4314 pečovatelská služba, pol. 5169 nákup ost. služeb 400,00 tis. Kč
Obě strany účel. znak 81, ORJ 05, doklad 8024
– doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru schválit změnu č. 7.
22.2a/2 Zastupitelstvo MČ
schvaluje
změnu rozpočtu č. 7., zvýšení o účelovou neinvestiční dotaci 400,00 tis. Kč na zajištění pečovatelské služby
v bytech zvláštního určení
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté dotace od obcí 400,00 tis. Kč
Výdaj: par. 4314 pečovatelská služba, pol. 5169 nákup ost. služeb 400,00 tis. Kč
Obě strany účel. znak 81, ORJ 05, doklad 8024.
22.2a/3 Zastupitelstvo MČ
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 31.8.2005.
22.2b/1 Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 8., zvýšení o 1 529,5 tis. Kč, tj. o vrácení podílu MČ na dani z příjmu právnických
osob za rok 2004 formou neinvestiční dotace:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté dotace od obcí 1 529,50 tis. Kč
Výdaj: par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifické rezervy
1 529,50 tis. Kč
Obě strany budou označeny účelovým znakem 99, ORJ 10, doklad 8028
- doporučení starostky podle vyjádření finančního výboru schválit změnu č. 8.
22.2b/2 Zastupitelstvo MČ
schvaluje
změnu rozpočtu č. 8., zvýšení o 1 529,5 tis. Kč, tj. o vrácení podílu MČ na dani z příjmu právnických osob za
rok 2004 formou neinvestiční dotace:
Příjem: pol. 4121 neinvestiční přijaté dotace od obcí 1 529,50 tis. Kč
Výdaj: par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifické rezervy1 529,50 tis. Kč
Obě strany budou označeny účelovým znakem 99, ORJ 10, doklad 8028.
22.2b/3 Zastupitelstvo MČ
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 31.8.2005.
22.2c/1 Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 9., uzavření finančního vypořádání roku 2004, tj. snížení o odvod 377,90 tis. Kč:
Příjem: par. 6402 finanční vypořádání minulých let,
pol. 2221 přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů -377,90 tis. Kč
Výdaj: snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy -377,90 tis. Kč
Doklad 8025, ORJ 10
- doporučení starostky podle vyjádření finančního výboru schválit změnu č. 9..
22.2c/2 Zastupitelstvo MČ
schvaluje
změnu rozpočtu č. 9., uzavření finančního vypořádání roku 2004, tj. snížení o odvod 377,90 tis. Kč:
Příjem: par. 6402 finanční vypořádání minulých let,
pol. 2221 přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů -377,90 tis. Kč
Výdaj: par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy -377,90 tis. Kč

22.2c/3 Zastupitelstvo MČ

ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 31.8.2005.
K bodu 3
22.3a/1 Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 4., přesun vlastních zdrojů 400,00 tis. do rezerv v rámci rozpočtu:
snižuje se:
par. 4314 pečovatelská služba, pol. 5169 nákup ost. služeb -400,00 tis. Kč
přesouvá se na:
6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy +400,00 tis. Kč
- doporučení starostky na základě stanoviska finančního výboru schválit úpravu č. 4.
22.3a/2 Zastupitelstvo MČ
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 4., přesun vlastních zdrojů 400,00 tis. do rezerv v rámci rozpočtu:
snižuje se:
par. 4314 pečovatelská služba, pol. 5169 nákup ost. služeb-400,00 tis. Kč
přesouvá se na:
6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy+400,00 tis. Kč
22.3a/3 Zastupitelstvo MČ
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 31.8.2005
22.3b/1 Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 5., posílení par. 3113 základní školy o 100,00 tis. na provedení údržby a oprav:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy -100,00 tis. Kč
přesouvá se na
par. 3113 základní školy, pol. 5169 nákup služeb 6,00 tis. Kč
par. 3113 základní školy, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 94,00 tis. Kč
- doporučení starostky podle vyjádření finančního výboru schválit úpravu č. 5.
22.3b/2 Zastupitelstvo MČ
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 5., posílení par. 3113 základní školy o 100,00 tis. na provedení údržby a oprav:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy -100,00 tis. Kč
přesouvá se na
par. 3113 základní školy, pol. 5169 nákup služeb 6,00 tis. Kč
par. 3113 základní školy, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 94,00 tis. Kč.
22.3b/3 Zastupitelstvo MČ
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 31.8.2005.
22.3c/1 Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 6., přesun 105,00 tis. z rezerv rozpočtu pro opravy památníků:
snižuje se:
par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy -105,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3326 pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,
a historického povědomí, pol. 5171 opravy a udržování +105,00 tis. Kč
- doporučení starostky podle vyjádření finančního výboru schválit úpravu č. 6..
22.3c/2 Zastupitelstvo MČ
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 6., přesun 105,00 tis. z rezerv rozpočtu pro opravy památníků:
snižuje se:

par. 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy -105,00 tis. Kč
přesouvá se na:
par. 3326 pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,
a historického povědomí, pol. 5171 opravy a udržování +105,00 tis. Kč.
22.3c/3 Zastupitelstvo MČ
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 31.8.2005.
K bodu 4
22.4a/1 Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
návrh p. Bohumila Fortelky a p. Františka Fortelky ze dne 20.6.2005 na změnu ÚPn na pozemcích č. PK 519 a
522 (část pozemků č. parc. 2360/2 a 2359/10) v k. ú. Kunratice z funkce OP (orná půda) na funkci OC (čistě
obytnou)
22.4a/2 Zastupitelstvo MČ
nesouhlasí
se změnou ÚPn na pozemcích č. PK 519 a 522 (část pozemků č. parc. 2360/2 a 2359/10) v k. ú. Kunratice
z funkce OP (orná půda) na funkci OC (čistě obytnou)
z důvodu, že pozemky nelze dopravně obsloužit a napojit na inženýrské sítě ani z katastru Kunratice, ani
z katastru Hrnčíře (konzultováno se zastupiteli MČ Praha – Šeberov).
22.4a/3 Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce zajistit postoupení návrhu včetně rozhodnutí č. 22.3a/2 odboru územního plánu SURM MHMP a
podání informace o rozhodnutí č. 22.3a/2 p. B. Fortelkovi a p. F. Fortelkovi, termín do 30.9.2005
22.4b/1 Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
návrh p. Bohumila Fortelky a p. Františka Fortelky ze dne 20.6.2005 na změnu ÚPn na pozemcích č. parc.
2370/45 a 2370/46) v k. ú. Kunratice z funkce IZ (izolační zeleň) a ZN (přírodní nelesní plochy) na funkci OC
(čistě obytnou)
22.4b/2 Zastupitelstvo MČ
nesouhlasí
se změnou ÚPn na pozemcích č. parc. 2370/45 a 2370/46) v k. ú. Kunratice z funkce IZ (izolační zeleň) a ZN
(přírodní nelesní plochy) na funkci OC (čistě obytnou)
z důvodu, že pozemky jsou z větší části součástí širokého pásu izolační zeleně mezi územím s funkcí VN
(výroba a nerušící služby) a územím, kde se výhledově počítá s umístěním depa trasy D pražského metra, což je
území nevhodné pro situování obytné zástavby; vzhledem k tomu, že projektová dokumentace depa může
ovlivnit uvedené území, bylo by vhodné zvážit změnu až po vypracování dokumentace depa
22.4b/3 Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce zajistit postoupení návrhu včetně rozhodnutí č. 22.3b/2 odboru územního plánu SURM MHMP a
podání informace o rozhodnutí č. 22.3b/2 p. B. Fortelkovi a p. F. Fortelkovi, termín do 30.9.2005
22.4c/1 Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
návrh - pí. Valešové ze dne 14.7.2005 na změnu ÚPn na pozemku č. parc. 1074/1
- pí. Součkové ze dne 14.7.2005 na změnu ÚPn na pozemku č. parc. 1073/1
- manž. Koumarových ze dne 14.7.2005 na změnu ÚPn na poz. č. parc. 1073/3
- pí. Schniderové a p. Rožka ze dne 13.7.2005 na změnu ÚPn na poz. č. parc. 1090
- manž. Šmídových ze dne 13.7.2005 na změnu ÚPn na poz. č. parc. 1091/1
- p. Trmala ze dne 13.7.2005 na změnu ÚPn na pozemku č. parc. 1085
- p. Matějky ze dne 15.7.2005 na změnu ÚPn na pozemku č. parc. 1073/2
- p. J., K. a K. Školného a pí. Havelkové ze dne 13.7.2005 na změnu ÚPn na poz. č. parc. 1078
- p. J. a O. Nosála ze dne 14.7.2005 na změnu ÚPn na pozemku č. parc. 1074/5
- manž. Kovářových ze dne 14.7.2005 na změnu ÚPn na poz. č. parc. 1080/1
- Akad. arch. Krčila zmocněného Ing. Dvořákem ze dne 13.7.2005 na změnu ÚPn na pozemku č. parc.

1087 a 1071
p. J. a K. Carbocha, pí. Carbochové a manž. Hubkových ze dne 21.7.2005 na změnu ÚPn na části
pozemku č. parc. 1077/1
vše v k. ú. Kunratice a vše z funkce PZO (zahrádky a zahrádkové osady) na funkci OC (čistě obytnou)
-

22.4c/2 Zastupitelstvo MČ
nesouhlasí
se změnou ÚPn na pozemcích č. parc. 1074/1, 1073/1, 1073/3, 1090, 1091/1, 1085, 1073/2, 1078, 1074/5,
1080/1, 1087, 1071 a 1071/1 v k. ú. Kunratice z funkce PZO (zahrádky a zahrádkové osady) na funkci OC (čistě
obytnou)
z důvodu, že se jedná o rozvoj velkého území a z návrhu není zřejmé, jak navrhovatelé řeší dopravní obslužnost,
napojení na inženýrské sítě, vyřešení majetkoprávních vztahů (zejména v případě řešení komunikací), míru
využití území, ani kdo zainvestuje potřebnou infrastrukturu; dále skutečnost, že přilehlé lokality směrem na
jihovýchod a jih určené pro funkci čistě obytnou nejsou dosud zastavěné, signalizuje, že zřejmě není prozatím
vhodné připravovat k rozvoji další lokalitu
22.4c/3 Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce zajistit postoupení návrhů včetně rozhodnutí č. 22.3c/2 odboru územního plánu SURM MHMP a
podání informace o rozhodnutí č. 22.3c/2 všem navrhovatelům, termín do 30.9.2005
22.4d/1 Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
návrh p. Miroslava Juna a pí. Jindry Šamšulové ze dne 8.8.2005 na změnu ÚPn na pozemcích č. parc. 999 v k. ú.
Kunratice z funkce PSZ/ZN (sady a zahrady) na funkci OC (čistě obytnou)
22.4d/2 Zastupitelstvo MČ
souhlasí
se změnou ÚPn na pozemku č. parc. 999 v k. ú. Kunratice z funkce PSZ/ZN (sady a zahrady) na funkci OC
(čistě obytnou)
z důvodu, že pozemek leží uprostřed lokality s funkcí OC, která je obklopena zelení, a není tedy důvod, proč
návrhu na změnu nevyhovět
22.4d/3 Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce zajistit postoupení návrhu včetně rozhodnutí č. 22.3d/2 odboru územního plánu SURM MHMP a
podání informace o rozhodnutí č. 22.3d/2 p. Junovi a pí. Šamšulové, termín do 30.9.2005
22.4e/1 Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
návrh p. Milana Zralého a pí. Martiny Franzové ze dne 19.8.2005 na změnu ÚPn na částech pozemků č. parc.
2364/1 a 2364/2 v k. ú. Kunratice, případně i na částech pozemků č. parc. 2356/93 (duplicitní vlastnictví MČ PK a Pozemkový fond), 2383/3 a 2383/2 (oboje vlastnictví MČ P-K) v k. ú. Kunratice z funkce ZN (přírodní
nelesní plochy) na funkci OC (čistě obytnou)
22.4e/2 Zastupitelstvo MČ
souhlasí
se změnou ÚPn na částech pozemků č. parc. 2364/1 a 2364/2 v k. ú. Kunratice i na částech pozemků č. parc.
2356/93, 2383/3 a 2383/2 v k. ú. Kunratice, kde je plné nebo duplicitní vlastnictví MČ Praha – Kunratice,
z funkce ZN (přírodní nelesní plochy) na funkci OC (čistě obytnou)
z důvodu, že se v případě pozemků č. parc. 2364/1 a 2364/2 jedná o pozemky při komunikaci Na jahodách, kde
jsou vybudovány veškeré inženýrské sítě, a provedením změny by nedošlo k narušení územní rezervy pro
víceúčelovou nádrž, ani biokoridoru při levobřežním přítoku do rybníka Šeberák; pozemky č. parc. 2356/93,
2383/3 a 2364/2 jsou pozemky, na kterých leží veřejné komunikace Do dubin a Pod javory, a bylo by žádoucí
uvést jejich funkci danou ÚPn do souladu se skutečným využitím
22.4e/3 Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce zajistit postoupení návrhu včetně rozhodnutí č. 22.3e/2 odboru územního plánu SURM MHMP a
podání informace o rozhodnutí č. 22.3e/2 p. Zralému a pí. Franzové, termín do 30.9.2005
22.4f/1 Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí

návrh společnosti ČMSA s.r.o., zastoupené Bc. Hynkem Čechem, ze dne 20.8.2005 na změnu ÚPn na pozemcích
č. parc. 2369/10, 2369/11, 2369/12 a 2369/13(vlastnictví hl. m. Praha) v k. ú. Kunratice z funkce LR (lesní
porosty) na funkci SO (sloužící oddechu)
22.4f/2 Zastupitelstvo MČ
souhlasí
se změnou ÚPn na pozemcích č. parc. 2369/10, 2369/11, 2369/12 a 2369/13(vlastnictví hl. m. Praha) v k. ú.
Kunratice z funkce LR (lesní porosty) na funkci SO (sloužící oddechu)
z důvodu, že při zpracovávání podkladů pro Urbanistickou studii Libuš Kunratice (Vodohospodářská studie
povodí Olšanského potoka z let 2001 a 2002, zpracovatel Ing. Hrádek DrSc + kolektiv ze Zemědělské univerzity
v Praze) bylo shledáno, že jsou předmětné pozemky silně podmáčené, a proto nevhodné pro výsadbu lesních
porostů
22.4f/3 Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce zajistit postoupení návrhu včetně rozhodnutí č. 22.3f/2 odboru územního plánu SURM MHMP a
podání informace o rozhodnutí č. 22.3f/2 společnosti ČMSA s.r.o., termín do 30.9.2005
22.4g/1 Zastupitelstvo MČ
navrhuje
změnu ÚPn na pozemku č. parc. 798 v k. ú. Kunratice, který je ve vlastnictví hl. m. Prahy, z funkce SVO
(smíšená obchodu a služeb) na funkci IZ (izolační zeleň)
z důvodu, že výměra pozemku je poměrně malá (587 m2), a proto je pozemek obtížně zastavitelný; zájem o
pronájem či prodej pozemku projevili vlastníci sousedního pozemku č. parc. 797, kteří mají zájem jej využít pro
posílení zeleně na vlastním pozemku, což MČ Praha – Kunratice podporuje
22.4g/3 Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce zajistit postoupení návrhu včetně rozhodnutí č. 22.3g/1 odboru územního plánu SURM MHMP a
podání informace o rozhodnutí OOA MHMP, termín do 30.9.2005
22.4h/1 Zastupitelstvo MČ
navrhuje
změnu ÚPn na části pozemku č. parc. 2505/1, na pozemcích č. parc. 2381, 2506/2, 2506/1 a na částech pozemků
č. parc. 2383/2 a 12 v k. ú. Kunratice (vlastnictví hl. m. Praha – svěřeno MČ Praha – Kunratice) z funkce
parkově upravené plochy – historické parky na parkově upravené plochy – parkový pás
z důvodu, že se jedná částečně o pozemky komunikací (Za parkem a Golčova) a částečně o zeleň umístěnou
mimo nemovitou kulturní památku areál kunratického zámku, kde je zájmem MČ zřizovat dětská, případně i
jiná, hřiště a jiné podobné aktivity
22.4h/2 Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce zajistit postoupení návrhu včetně rozhodnutí č. 22.3h/1 odboru územního plánu SURM MHMP, termín
do 30.9.2005
K bodu 5
22.5.1 Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
záměr MČ Praha-Kunratice o úplatném prodeji nebo směně pozemkových parcel parc.č. 227 o výměře 219 m2,
zahrada a parc.č. 214/2 o výměře 16 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Kunratice přístupné z ul. Nad
splavem, které jsou v majetku hl.m. Prahy-svěřeno MČ Praha-Kunratice, viz přílohu č.1 a 2.
22.5.2Zastupitelstvo MČ
schvaluje
směnu pozemkových parcel parc.č. 227 o výměře 219 m2, zahrada a parc.č. 214/2 o výměře 16 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Kunratice přístupné z ul. Nad splavem, které jsou v majetku hl.m. Prahysvěřeno MČ Praha-Kunratice, za parc.č.219/12 o výměře 145 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú.
Kunratice, v ul Za rybníkem, která je ve vlastnictví manželů Jungových, viz přílohu č.3, s tím, že manželé
Jungovi uhradí MČ Praha-Kunratice finanční částku ve výši 208 800,- Kč jako rozdíl v rozdílných výměrách
pozemků, za podmínky uzavření věcného břemene na přístup MČ k pozemku parc. 226/2

22.5.3Zastupitelstvo MČ
ukládá
- starostce MČ Praha-Kunratice podepsat příslušné kupní smlouvy
K bodu 6
22.6a/1 Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
znění Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha – Kunratice a Pražskou energetikou a.s. k pozemkové
parcele č. 2356/197 o výměře 16 m2 – zastavěná plocha v k.ú. Kunratice
22.6a/2 Zastupitelstvo MČ
schvaluje
návrh na vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkové parcele č. 2356/197 o výměře 16 m2 –
zastavěná plocha v k.ú. Kunratice
22.6a/3 Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce MČ Praha – Kunratice Ing. arch. Ivaně Kabelové podepsání předložené smlouvy. Termín: 9.9.2005
22.6b/1 Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
znění Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha – Kunratice a Pražskou energetikou a.s.
k pozemkovým parcelám č. 2356/3, 2356/16, 2463 a 2464 všechny v k.ú. Kunratice
22.6b/2 Zastupitelstvo MČ
schvaluje
návrh na vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkovým parcelám č. 2356/3, 2356/16, 2463 a
2464 všechny v k.ú. Kunratice
22.6b/3 Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce MČ Praha – Kunratice Ing. arch. Ivaně Kabelové podepsání předložené smlouvy. Termín: 9.9.2005
22.6c/1 Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
znění Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha – Kunratice a ČESKÝM TELECOMEM a.s.
k pozemkům parc. č. 2380/85 - ostatní plocha, parc. č. 2498/1 - ostatní plocha a 2499/2 - ostatní plocha, vše
v k.ú. Kunratice
22.6c/2 Zastupitelstvo MČ
schvaluje
návrh na vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům parc. č. 2380/85 - ostatní plocha, parc. č.
2498/1 - ostatní plocha a 2499/2 - ostatní plocha, vše v k.ú. Kunratice
22.6c/3 Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce MČ Praha – Kunratice Ing. arch. Ivaně Kabelové podepsání předložené smlouvy. Termín: 9.9.2005
22.6d/1 Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
znění Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha – Kunratice a Ing. Pavlem Večeřou, správcem
konkursní podstaty úpadce Vodní stavby a.s. k pozemkové parcele č. 2380/53 – jiná plocha v k.ú. Kunratice
22.6d/2 Zastupitelstvo MČ
schvaluje
návrh na vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkové parcele. č. 2380/53 - jiná plocha v k.ú.
Kunratice
22.6d/3 Zastupitelstvo MČ
ukládá
starostce MČ Praha – Kunratice Ing. arch. Ivaně Kabelové podepsání předložené smlouvy. Termín: 9.9.2005

