USNESENÍ
Rady Městské části Praha – Běchovice
číslo 1/031/15
ze dne 18.11.2015
k návrhu na schválení programu 31. jednání Rady MČ Praha - Běchovice
Rada MČ Praha – Běchovice
I.

BERE NA VĚDOMÍ
a) předložený program 31. jednání RMČ Praha - Běchovice

II.

SOUHLASÍ
a) se zněním programu 31. jednání RMČ Praha - Běchovice
Ing. Ondřej Martan, v.r.
starosta MČ Praha - Běchovice

Michal Jiřík, v.r.
1.zástupce starosty MČ Praha - Běchovice

USNESENÍ
Rady Městské části Praha – Běchovice
číslo 2/031/15
ze dne 18.11.2015
k návrhu Rozpočtového opatření č. 26/15 – dotace HMP z obdrženého odvodu z
výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za 1. – 3. čtvrtletí
r. 2015
Rada MČ Praha – Běchovice
I.

BERE NA VĚDOMÍ
a) informaci o usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 10/104 ze dne
5.11.2015 o poskytnutí dotací městským částem hl. m. Prahy z obdrženého
odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za 1.
– 3. čtvrtletí r. 2015

II.

SCHVALUJE
a) rozpočtové opatření č. 26/15:
 zvýšení příjmů ve výši 183 000,- Kč
odpa 6330 – převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně
 pol. 4137 – převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich
městskými obvody nebo částmi – příjmy zvýšení prostředků ve výši
183 000,- Kč
 zvýšení výdajů ve výši 183 000,- Kč
odPa 3319 – Ostatní záležitosti kultury
 pol. 5229 – Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org., 91 500,- Kč
odPa 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost
 pol. 5229 – Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org., 91 500,- Kč

III.

UKLÁDÁ
a) vedoucímu OESM provést změny dle RO č. 26/15
Termín: 27.12.2015
Ing. Ondřej Martan, v.r.
starosta MČ Praha - Běchovice

Michal Jiřík, v.r.
1. zástupce starosty MČ Praha - Běchovice
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USNESENÍ
Rady Městské části Praha – Běchovice
číslo 3/031/15
ze dne 18.11.2015
k návrhu Rozpočtového opatření č. 27/15 – navýšení příjmů
Rada MČ Praha – Běchovice
I.

BERE NA VĚDOMÍ
a) informaci o potřebě rozpočtového opatření na základě zařazení nerozpočtovaných
příjmů do rozpočtu a úpravy výdajové stránky

II.

SOUHLASÍ
a) s rozpočtovým opatřením č. 27/15 dle přílohy

III.

UKLÁDÁ
a) vedoucímu OESM připravit návrh usnesení k projednání na ZMČ
Termín: 9.12.2015
Ing. Ondřej Martan, v.r.
starosta MČ Praha - Běchovice

Michal Jiřík, v.r.
1. zástupce starosty MČ Praha - Běchovice

USNESENÍ
Rady Městské části Praha – Běchovice
číslo 4/031/15
ze dne 18.11.2015
k návrhu Zásad rozpočtového provizoria Městské části Praha Běchovice na rok 2016
Rada MČ Praha – Běchovice
I.

BERE NA VĚDOMÍ
a) informaci o předpokládaném termínu projednávání rozpočtu HMP 17.12.2015

II.

SOUHLASÍ
a) s návrhem „Zásad rozpočtového provizoria Městské části Praha Běchovice na rok
2016“ dle přílohy č. 1
b) s návrhem „Závazných ukazatelů provizorního rozpočtu MČ Praha Běchovice na
rok 2016“ dle přílohy č. 2

III.

UKLÁDÁ
a) vedoucímu OESM připravit materiály na zasedání ZMČ
Termín: 9.12.2015
Ing. Ondřej Martan, v.r.
starosta MČ Praha - Běchovice

Michal Jiřík, v.r.
1. zástupce starosty MČ Praha - Běchovice

USNESENÍ
Rady Městské části Praha – Běchovice
číslo 5/031/15
ze dne 18.11.2015
k návrhu na odvodu části finančních prostředků příspěvkové organizace CSSB do
rozpočtu zřizovatele MČ Praha – Běchovice a poskytnutí dotace SSB z. ú.
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Rada MČ Praha – Běchovice
I.

BERE NA VĚDOMÍ
a) že stávající zůstatky na účtech příspěvkové organizace není možné přímo převést
na novou organizaci a tím zajistit řádné fungování nové organizace SSB z.ú. od
1.1.2016, tj. mimo jiné disponovat dostatečnou výši prostředků na účtech, proto
je nutné nařídit PO odvod a následně poskytnout prostředky nové organizace
SSC z.ú. formou dotace

II.

SOUHLASÍ
a) s odvodem příspěvkové organizace CSSB do rozpočtu zřizovatele MČ Praha –
Běchovice ve výši 650 000,- Kč
b) s dotací SSB z.ú. na provoz ve výši 650 000,- Kč

III.

UKLÁDÁ
a) vedoucímu OESM připravit návrh usnesení k projednání na ZMČ
Termín: 9.12.2015
Ing. Ondřej Martan, v.r.
starosta MČ Praha - Běchovice

Michal Jiřík, v.r.
1. zástupce starosty MČ Praha - Běchovice

USNESENÍ
Rady Městské části Praha – Běchovice
číslo 6/031/15
ze dne 18.11.2015
k návrhu na uzavření Smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 417/1, v k.ú.
Běchovice, s Radkem Svobodou - garáž
Rada MČ Praha – Běchovice
I.

BERE NA VĚDOMÍ
a) žádost Jana Šindlera, bytem Do Panenek 274, Praha – Běchovice, o převedení
nájmu pozemku pod garáží na pana Radka Svobodu
b) zveřejnění záměru č. 16/15

II.

SCHVALUJE
a) znění a uzavření Nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 417/1,
v k.ú. Běchovice, o velikosti 14 m2 (číslo 418), k umístění plechové garáže
s Radkem Svobodou, bytem Do Panenek 274, Praha - Běchovice
b) podmínky pronájmu:
 doba nájmu určitá od 1.1.2016 do 31.12.2016
 výše nájmu 100 Kč/měsíc

III.

UKLÁDÁ
a) vedoucímu OESM připravit nájemní smlouvu části pozemku parc. č. 417/1, v
k.ú. Běchovice, o velikosti 14 m² (číslo 418), k umístění plechové garáže, zajistit
podpisy a ověřovací doložku
Termín: 2.12.2015
Ing. Ondřej Martan, v.r.
starosta MČ Praha - Běchovice

Michal Jiřík, v.r.
1. zástupce starosty MČ Praha - Běchovice

USNESENÍ
Rady Městské části Praha – Běchovice
číslo 7/031/15
ze dne 18.11.2015
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k návrhu na souhlas s pronájmem pozemku parc. č. 1205/30 v k.ú. Běchovice
Rada MČ Praha – Běchovice
I.

BERE NA VĚDOMÍ
a) žádost Odboru evidence, správy a využití majetku MHMP ze dne 30.9.2015 o
stanovisko k pronájmu pozemku parc. č. 1205/30 v k.ú. Běchovice, ve vlastnictví
hlavního města Prahy, společnosti Týnice, s.r.o.
b) souhlasné stanovisko Komise pro rozvoj MČ, dopravu a výstavbu ze dne
11.11.2015

II.

SOUHLASÍ
a) s pronájmem pozemku parc. č. 1205/30 - orná půda, o výměře 21 207 m2, ve
vlastnictví hlavního města Prahy, zapsaném na LV 590 u KÚ pro hlavní město
Prahu, katastrální pracoviště Praha, společnosti Týnice, s.r.o., IČ 62955853, s
místem podnikání Doubravčice 15

III.

UKLÁDÁ
a) vedoucímu OESM zaslat usnesení RMČ žadateli
Termín: 30.11.2015
Ing. Ondřej Martan, v.r.
starosta MČ Praha - Běchovice

Michal Jiřík, v.r.
1. zástupce starosty MČ Praha - Běchovice

USNESENÍ
Rady Městské části Praha – Běchovice
číslo 8/031/15
ze dne 18.11.2015
k návrhu na souhlas se záborem části pozemku parc. č. 727 v k.ú. Běchovice, jako
prodejní plochy
Rada MČ Praha – Běchovice
I.

BERE NA VĚDOMÍ
a) žádost Mgr. Karla Švandy, IČ 87830710, s místem podnikání Třída Edvarda
Beneše 1533/64, Hradec Králové, o možnost záboru tržního místa na pozemku
parc. č. 727 v k.ú. Běchovice, za účelem prodeje adventních věnců a dalších
dekorativních vánočních předmětů

II.

SOUHLASÍ
a) se záborem části pozemku parc. č. 727 v k.ú. Běchovice, vedeného jako tržní
místo, o rozloze 3 m2, za účelem prodeje vánočních dekorativních předmětů pro
Mgr. Karla Švandu, IČ 87830710, ve dnech 27.11, 29.11., 4.12. a 6.12.2015.

III.

UKLÁDÁ
a) vedoucímu OESM zpracovat podklady pro zábor veřejného prostranství a
zkontrolovat umístění prodejního stánku
Termín:
25.11.2015
Ing. Ondřej Martan, v.r.
starosta MČ Praha - Běchovice

Michal Jiřík, v.r.
1. zástupce starosty MČ Praha - Běchovice

USNESENÍ
Rady Městské části Praha – Běchovice
číslo 9/031/15
ze dne 18.11.2015
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k návrhu na souhlas se stavbou rodinného domu na pozemku parc. č. 638/1 v k.ú.
Běchovice, napojením pozemku na místní komunikaci a zbudování přípojek
inženýrských sítí k pozemku
Rada MČ Praha – Běchovice
I.

BERE NA VĚDOMÍ
a) žádost Ing. Petry Malé, bytem Manželů Lyčkových 27, Praha - Běchovice, o
souhlas MČ se stavbou RD na pozemku parc. č. 638/1 v k.ú. Běchovice, v jejím
vlastnictví, napojením přípojek inženýrských sítí k pozemku a připojením
pozemku dvěma vjezdy na místní komunikaci Manželů Lyčkových
b) souhlasné stanovisko Komise pro rozvoj MČ, dopravu a výstavbu ze dne
11.11.2015

II.

SOUHLASÍ
a) se stavbou rodinného domu na pozemku parc. č. 638/1 v k.ú. Běchovice, ve
vlastnictví Petry Malé, Manželů Lyčkových 27, Praha - Běchovice, v souladu s PD
zpracovanou Petrem Matějkou v 5/2015
b) se zbudováním a napojením přípojek inženýrských sítí k pozemku parc. č. 638/1
v k.ú. Běchovice, a jejich uložením do pozemku parc. č. 568/1 v k.ú. Běchovice,
ve svěřené správě MČ Praha - Běchovice
c) s připojením pozemku parc. č. 638/1 v k.ú. Běchovice, dvěma sjezdy k místní
komunikaci Manželů Lyčkových umístěná na pozemku parc. č. 568/1 v k.ú.
Běchovice
d) s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti inženýrských sítí

III.

UKLÁDÁ
a) vedoucímu OESM zaslat usnesení RMČ žadatelce
Termín: 30.11.2015
b) vedoucímu OESM připravit SoSB na zřízení služebnosti inženýrských sítí a
předložit k projednání RMČ
Termín: 2.12.2015
Ing. Ondřej Martan, v.r.
starosta MČ Praha - Běchovice

Michal Jiřík, v.r.
1. zástupce starosty MČ Praha - Běchovice

USNESENÍ
Rady Městské části Praha – Běchovice
číslo 10/031/15
ze dne 18.11.2015
k návrhu na souhlas se zbudováním přípojek inženýrských sítí pro pozemky parc. č.
505/2 a 504/2 v k.ú. Běchovice
Rada MČ Praha – Běchovice
I.

BERE NA VĚDOMÍ
a) žádost Pavla Tomáška, bytem K Jelenu 114, Praha - Běchovice, o souhlas MČ se
zbudováním a napojením přípojek inženýrských sítí k pozemkům parc. č. 505/2
a 504/2 v k.ú. Běchovice, ve vlastnictví žadatele, a jejich uložením do pozemků
parc. č. 469 a 418/4 v k.ú. Běchovice, ve svěřené správě MČ Praha - Běchovice

II.

SOUHLASÍ
a) se zřízením přípojek inženýrských sítí pro pozemky parc. č. 505/2 a 504/2 v k.ú.
Běchovice, ve vlastnictví Pavla Tomáška, a jejich uložení do pozemků parc. č. 469
a 418/4 v k.ú. Běchovice, zapsaných na LV 587 u KÚ pro hl. m. Prahu,
katastrální pracoviště Praha, v souladu s PD zpracovanou A. Matouškem v
04/2014
b) s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti inženýrských sítí
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III.

UKLÁDÁ
a) vedoucímu OESM zaslat usnesení RMČ žadateli
Termín: 30.11.2015
b) vedoucímu OESM připravit SoSB na zřízení služebnosti inženýrských sítí a
předložit k projednání RMČ
Termín: 2.12.2015
Ing. Ondřej Martan, v.r.
starosta MČ Praha - Běchovice

Michal Jiřík, v.r.
1. zástupce starosty MČ Praha - Běchovice

USNESENÍ
Rady Městské části Praha – Běchovice
číslo 11/031/15
ze dne 18.11.2015
k návrhu na souhlas s úpravou dopravního značení v ulicích Ke Kolodějům a Do
Panenek
Rada MČ Praha – Běchovice
I.

BERE NA VĚDOMÍ
a) informaci starosty o nutnosti řešit stávající nedostatečné dopravní značení v
ulicích Ke Kolodějům a Do Panenek
b) podněty Adama Lázenského a Jana Šindlera s navrhovaným řešením
nevyhovující dopravně-bezpečnostní situace v této lokalitě
c) souhlasné stanovisko Komise pro rozvoj MČ, dopravu a výstavbu ze dne
11.11.2015

II.

SOUHLASÍ
a) s instalací zpomalovacího prahu a umístěním svislé dopravní značky B24b Zákaz odbočování vlevo, na komunikaci Do Panenek pod sjezdem z Jeleňáku ve
směru od Koloděj
b) s umístěním svislé dopravní značky B32 - Průjezd zakázán, na odbočku z
komunikace Do Panenek do vnitrobloku bytových domů

III.

UKLÁDÁ
a) vedoucímu OESM zaslat usnesení Rady OŽPD ÚMČ Praha 21
Termín: 30.11.2015
Ing. Ondřej Martan, v.r.
starosta MČ Praha - Běchovice

Michal Jiřík, v.r.
1. zástupce starosty MČ Praha - Běchovice

USNESENÍ
Rady Městské části Praha – Běchovice
číslo 12/031/15
ze dne 18.11.2015
k návrhu na souhlas s úpravou dopravního značení v okolí železniční stanice Praha Běchovice
Rada MČ Praha – Běchovice
I.

BERE NA VĚDOMÍ
a) informaci starosty o naléhavé potřebě dořešit současné nedostatečné dopravní
značení v okolí železniční stanice Praha - Běchovice
b) podnět Ing. Marka Kalivody na řešení současné nevyhovující situace
c) souhlasné stanovisko Komise pro rozvoj MČ, dopravu a výstavbu ze dne
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11.11.2015
II.

SOUHLASÍ
a) s umístěním dvojího vodorovného dopravního značení V07 - Přechod pro chodce,
souběžně s komunikací Českobrodská a kolmo k nádražní budově
b) se zbudováním bezbariérového napojení chodníků na nově vzniklé přechody pro
chodce
c) s umístěním svislé dopravní značky IP26a - Obytná zóna, u vjezdu do ulice Ke
třem mostům a svislé dopravní značky IP26b - Konec obytné zóny, u výjezdu z
této komunikace

III.

UKLÁDÁ
a) vedoucímu OESM zaslat usnesení Rady OŽPD ÚMČ Praha 21
Termín: 30.11.2015
b) vedoucímu OESM zajistit realizaci bezbariérového napojení chodníků odbornou
firmou
Termín: 31.1.2016
Ing. Ondřej Martan, v.r.
starosta MČ Praha - Běchovice

Michal Jiřík, v.r.
1. zástupce starosty MČ Praha - Běchovice

USNESENÍ
Rady Městské části Praha – Běchovice
číslo 13/031/15
ze dne 18.11.2015
k návrhu na souhlas s úpravou dopravního značení příjezdové komunikace k hasičské
zbrojnici
Rada MČ Praha – Běchovice
I.

BERE NA VĚDOMÍ
a) informaci starosty o naléhavé potřebě dořešit současné nedostatečné dopravní
značení na příjezdové komunikaci k hasičské zbrojnici
b) souhlasné stanovisko Komise pro rozvoj MČ, dopravu a výstavbu ze dne
11.11.2015

II.

SOUHLASÍ
a) s umístěním svislého dopravního značení B28 - Zákaz zastavení, na komunikaci
vedoucí od ulice Mladých Běchovic směrem k hasičské zbrojnici (na pozemku
parc.č. 49 v k.ú. Běchovice) a svislých dopravních značek B28 - Zákaz zastavení
s dodatkovou tabulkou E08a - Začátek úseku, u objektu hasičské zbrojnice a
B28 - Zákaz zastavení s dodatkovou tabulkou E08c - Konec úseku u rozšířeného
úseku komunikace u požární nádrže

III.

UKLÁDÁ
a) vedoucímu OESM zaslat usnesení Rady OŽPD ÚMČ Praha 21
Termín: 30.11.2015
Ing. Ondřej Martan, v.r.
starosta MČ Praha - Běchovice

Michal Jiřík, v.r.
1. zástupce starosty MČ Praha - Běchovice

USNESENÍ
Rady Městské části Praha – Běchovice
číslo 14/031/15
ze dne 18.11.2015
k návrhu na souhlas s plánem zimní údržby chodníků na sezónu 2015/2016
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Rada MČ Praha – Běchovice
I.

BERE NA VĚDOMÍ
a) informaci starosty o plánu zimní údržby chodníků v MČ Praha – Běchovice na
sezónu 2015/2016

II.

SCHVALUJE
a) plán zimní údržby chodníků v MČ Praha – Běchovice na sezónu 2015/2016

III.

UKLÁDÁ
a) vedoucímu OESM zveřejnit plán zimní údržby chodníků na vývěskách a na webu
MČ
Termín:
25.11.2015
Ing. Ondřej Martan, v.r.
starosta MČ Praha - Běchovice

Michal Jiřík, v.r.
1.zástupce starosty MČ Praha - Běchovice

USNESENÍ
Rady U S N E S E N Í
Rady Městské části Praha – Běchovice
číslo 15/031/15
ze dne 18.11.2015
návrh na likvidaci nepotřebného a nepoužitelného majetku PO CSSB
Rada MČ Praha – Běchovice
I.

BERE NA VĚDOMÍ
a) žádost o udělení souhlasu s vyřazením a likvidací nepotřebného a
nepoužitelného majetku příspěvkové organizace CSSB dle předloženého návrhu

II.

SOUHLASÍ
a) s likvidací nepotřebného a nepoužitelného majetku příspěvkové organizace CSSB
dle přílohy č. 1 předložené žádosti v ceně 41 629,50 Kč a s vyřazením z evidence
majetku dle přílohy č. 2 předložené žádosti v ceně 10 926,- Kč

III.

UKLÁDÁ
a) vedoucímu OESM zaslat usnesení Rady řediteli CSSB
Termín: 25.11.2015
Ing. Ondřej Martan, v.r.
starosta MČ Praha - Běchovice

Michal Jiřík, v.r.
1.zástupce starosty MČ Praha - Běchovice

USNESENÍ
Rady Městské části Praha – Běchovice
číslo 16/031/15
ze dne 18.11.2015
k návrhu na poskytnutí odměny řediteli příspěvkové organizace Centrum sociálních
služeb Běchovice
Rada MČ Praha – Běchovice
I.

BERE NA VĚDOMÍ
a) návrh starosty na poskytnutí mimořádné odměny řediteli příspěvkové organizace
Centrum sociálních služeb Běchovice za práci nad rámec pracovních povinností
v souvislosti s přechodem příspěvkové organizace na zapsaný ústav
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II.

SOUHLASÍ
a) s poskytnutím mimořádné odměny ve výši 30 000,- Kč řediteli Centra sociálních
služeb Běchovice v rámci možností rozpočtu CSSB

III.

UKLÁDÁ
a) tajemnici ÚMČ zaslat usnesení Rady řediteli CSSB
Termín: 25.11.2015
Ing. Ondřej Martan, v.r.
starosta MČ Praha - Běchovice

Michal Jiřík, v.r.
1. zástupce starosty MČ Praha - Běchovice

USNESENÍ
Rady Městské části Praha – Běchovice
číslo 17/031/15
ze dne 18.11.2015
k návrhu na poskytnutí odměny řediteli příspěvkové organizace Základní škola Praha
– Běchovice
Rada MČ Praha – Běchovice
I.

BERE NA VĚDOMÍ
a) návrh starosty na poskytnutí mimořádné odměny řediteli příspěvkové organizace
Základní škola Praha - Běchovice za aktivity nad rámec povinností daného
školského zařízení

II.

SOUHLASÍ
a) s poskytnutím mimořádné odměny ve výši 30 000,- Kč řediteli Základní školy
Praha - Běchovice v rámci možností rozpočtu ZŠ

III.

UKLÁDÁ
a) tajemnici ÚMČ zaslat usnesení Rady řediteli ZŠ
Termín: 25.11.2015
Ing. Ondřej Martan, v.r.
starosta MČ Praha - Běchovice

Michal Jiřík, v.r.
1. zástupce starosty MČ Praha - Běchovice

USNESENÍ
Rady Městské části Praha – Běchovice
číslo 18/031/15
ze dne 18.11.2015
k návrhu na poskytnutí odměny pověřené ředitelce příspěvkové organizace Mateřská
škola Čtyřlístek
Rada MČ Praha – Běchovice
I.

BERE NA VĚDOMÍ
a) návrh starosty na poskytnutí mimořádné odměny pověřené ředitelce MŠ
Čtyřlístek za aktivní přístup k nápravě zjištěných pochybení v hospodaření
předchozího období

II.

SOUHLASÍ
a) s poskytnutím mimořádné odměny ve výši 15 000,- Kč pověřené ředitelce MŠ
Čtyřlístek v rámci možností rozpočtu MŠ

III.

UKLÁDÁ
a) tajemnici ÚMČ zaslat usnesení Rady pověřené ředitelce MŠ
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Termín: 25.11.2015
Ing. Ondřej Martan, v.r.
starosta MČ Praha - Běchovice

Michal Jiřík, v.r.
1. zástupce starosty MČ Praha - Běchovice

USNESENÍ
Rady Městské části Praha – Běchovice
číslo 19/031/15
ze dne 18.11.2015
k návrhu na udělení souhlasu s umístěním do Centra sociálních služeb Běchovice a s
uzavřením nájemních smluv na uvolněné byty
Rada MČ Praha – Běchovice
I.

BERE NA VĚDOMÍ
a) zápis z jednání komise pro sociální věci ze dne 18.11.2015 a její doporučení na
výběr kandidátů na uzavření smluv o nájmu dvou uvolněných bytů v Centru
sociálních služeb Běchovice
b) skutečnost, že při jednání komise bylo předloženo 11 žádostí a všechny žádosti
jsou aktualizovány a formálně správně

II.

SCHVALUJE
a) poskytnutí bytu a uzavření nájemní smlouvy, a to:
 na byt č. 12 v 1. nadzemním podlaží budovy CSSB - č.p. 564 (bezbariérový), v
k.ú. Běchovice, o velikosti 1+0 a výměře 24,30 m², za cenu 100,- Kč za m²
měsíčně, se Zdeňkem Kočím, Nad Rokytkou 25, Praha 9 - Dolní Počernice
(nar. 19.4.1959)
náhradníka/ci pro uzavření smlouvy na byt č. 12 v č.p. 564:
1) Eva Jelínková, Bajgarova 1214, 198 00 Praha 9 – Kyje (nar. 22.12.1931)
– 1. náhradnice
b) poskytnutí bytu a uzavření nájemní smlouvy, a to:
 na byt č. 9 ve 2. nadzemním podlaží budovy CSSB – č.p. 564, v k.ú.
Běchovice, o velikosti 1+0 a výměře 18,55 m², za cenu 100,- Kč za m²
měsíčně, s Jitkou Havlíčkovou, Tyršova 470, Benátky nad Jizerou (nar.
26.8.1932)
náhradníka/ci pro uzavření smlouvy na byt č. 9 v č.p. 564 v pořadí:
1) Věra Vilímová, Hostavická 6, Praha 9 - Hloubětín (nar. 21.6.1929) – 1.
náhradnice
2) Marta Krejčů, Vršovická 99, Praha 10 (nar. 5.10.1931) – 2. náhradnice
s tím, že náhradníci budou vyzváni k uzavření smlouvy v uvedeném pořadí
v případě, že nebude smlouva s vybraným zájemcem uzavřena do jednoho
měsíce od výzvy k uzavření smlouvy

III.

IV.

POVĚŘUJE
a) ředitele CSSB uzavřením smluv o nájmu bytu v CSSB v souladu se stanovenými
podmínkami
UKLÁDÁ
a) tajemnici ÚMČ zaslat usnesení Rady řediteli CSSB
Termín: 25.11.2015
Ing. Ondřej Martan, v.r.
starosta MČ Praha - Běchovice

Michal Jiřík, v.r.
1. zástupce starosty MČ Praha - Běchovice
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USNESENÍ
Rady Městské části Praha – Běchovice
číslo 20/031/15
ze dne 18.11.2015
k návrhu programu 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Běchovice dne 9.12.2015
Rada MČ Praha – Běchovice
I.

BERE NA VĚDOMÍ
a) návrh starosty na svolání 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Běchovice dne
9.12.2015
b) návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Běchovice

II.

SCHVALUJE
a) program 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Běchovice dne 9.12.2015 dle
předloženého návrhu

III.

UKLÁDÁ
a) tajemnici ÚMČ zajistit zveřejnění termínu konání
plánovaného programu v souladu s jednacím řádem
Termín: 1.12.2015
Ing. Ondřej Martan, v.r.
starosta MČ Praha - Běchovice

zasedání

ZMČ

včetně

Michal Jiřík, v.r.
1. zástupce starosty MČ Praha - Běchovice

USNESENÍ
Rady Městské části Praha – Běchovice
číslo 21/031/15
ze dne 18.11.2015
k návrhu na souhlas s uzavřením Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného
břemene a zákazu zcizení na pozemek parc. č. 947 a na něm postavenou budovu č.p.
307 a pozemek parc. č. 948 v k.ú. Běchovice
Rada MČ Praha – Běchovice
I.

BERE NA VĚDOMÍ
a) záměr na prodej nemovitostí číslo 11/2015
b) návrh Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene a zákazu zcizení na
pozemek parc. č. 947 a na něm postavenou budovu č.p. 307 a pozemek parc.č.
948 v k.ú. Běchovice, s manželi Hanou a MUDr. Ivanem Procházkovými,
zpracovaný AK Borise Vršinského
c) smlouvu o advokátní úschově kupní ceny a listin uzavřenou s advokátem JUDr.
Borisem Vršinským a s manželi Procházkovými
d) znalecký posudek na uvedené nemovitosti zpracovaný Ing. Martinem Růžičkou v
07/2015

II.

SOUHLASÍ
a) s prodejem nemovitostí:

pozemku parc. č. 947 a na něm postavené budovy č. p. 307

pozemku parc. č. 948
zapsaných v katastru nemovitostí pro katastrální území Běchovice, obec Praha,
u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na
listu vlastnictví č. 587
b) se zněním a uzavřením Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene a
zákazu zcizení na pozemek parc. č. 947 a na něm postavenou budovu č.p. 307 a
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pozemek parc. č. 948 v k.ú. Běchovice, s manželi Hanou a MUDr. Ivanem
Procházkovými, oba bytem Pplk. Nováčka 416, Praha – Běchovice, za cenu dle
znaleckého posudku ve výši 4 990 000,- Kč
c) se zněním a uzavřením smlouvy o advokátní úschově kupní ceny a listin
uzavřenou s advokátem JUDr. Borisem Vršinským a s manželi Procházkovými
III.

UKLÁDÁ
a) vedoucímu OESM připravit materiály pro Zastupitelstvo MČ Praha - Běchovice
Termín: 30.11.2015
b) starostovi předložit materiál k projednání ZMČ
Termín: 9.12.2015
Ing. Ondřej Martan, v.r.
starosta MČ Praha - Běchovice

Michal Jiřík, v.r.
1. zástupce starosty MČ Praha - Běchovice

USNESENÍ
Rady Městské části Praha – Běchovice
číslo 22/031/15
ze dne 18.11.2015
k návrhu na souhlas s uzavřením Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného
břemene a zákazu zcizení na pozemek parc. č. 949 a na něm postavenou budovu č.p.
308 a pozemek parc. č. 950 v k.ú. Běchovice
Rada MČ Praha – Běchovice
I.

BERE NA VĚDOMÍ
a) záměr na prodej nemovitostí číslo 12/2015
b) návrh Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene a zákazu zcizení na
pozemek parc. č. 949 a na něm postavenou budovu č.p. 308 a pozemek parc. č.
950 v k.ú. Běchovice, zpracovaný AK Borise Vršinského
c) smlouvu o advokátní úschově kupní ceny a listin uzavřenou s advokátem JUDr.
Borisem Vršinským a s manželi Sojkovými
d) znalecký posudek na uvedené nemovitosti zpracovaný Ing. Martinem Růžičkou v
05/2015

II.

SOUHLASÍ
a) s prodejem nemovitostí:

pozemku parc. č. 949 a na něm postavené budovy č. p. 308

pozemku parc. č. 950
zapsaných v katastru nemovitostí pro katastrální území Běchovice, obec Praha,
u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na
listu vlastnictví č. 587
b) se zněním a uzavřením Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene a
zákazu zcizení na pozemek parc. č. 949 a na něm postavenou budovu č.p. 308 a
pozemek parc. č. 950 v k.ú. Běchovice, s manželi Mgr. Hanou a Bc. Petrem
Sojkovými, oba bytem Fibichova 78/4, Zeleneč, za cenu dle znaleckého posudku
ve výši 4 900 000,- Kč
c) se zněním a uzavřením smlouvy o advokátní úschově kupní ceny a listin
uzavřenou s advokátem JUDr. Borisem Vršinským a s manželi Sojkovými

III.

UKLÁDÁ
a) vedoucímu OESM připravit materiály pro nejbližší Zastupitelstvo MČ Praha Běchovice
Termín: 30.11.2015
b) starostovi předložit materiál k projednání ZMČ
Termín: 9.12.2015
Ing. Ondřej Martan, v.r.
starosta MČ Praha - Běchovice

Michal Jiřík, v.r.
1. zástupce starosty MČ Praha - Běchovice
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