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Z jednání výborů Zastupitelstva MČ Praha 14

Výbor pro správu majetku (23. ledna)

doporučil

ukončit nájem zahrádek na pozemku parc. č. 2130 - zahrada v Kyjích
nabídnout pozemek parc. č. 2130 o rozloze 1113 m2 k odprodeji za kupní cenu 2 200 Kč/m2 k budoucímu využití jako stavební
pozemek
nabídnout k odkoupení část pozemku parc. č. 2727 - komunikace v Kyjích před řadovým rodinným domem čp. 1464 až 1467 -
jednotlivým majitelům tak, aby zde byla do budoucna zachována část pozemku k případnému vybudování chodníků, zajistit
geometrické oddělení jednotlivých parcel, odprodat jednotlivé parcely všem majitelům vchodů najednou za cenu 300 Kč/m2,
zajistit zřízení věcných břemen k jednotlivým parcelám vzhledem k inženýrským sítím, které vedou daným pozemkem
odprodat spoluvlastnický podíl MČ Praha 14 na pozemcích parc. č. 1917 a 1918 v Hloubětíně ve výši jedné poloviny celkové
kupní ceny za nemovitosti. Celková kupní cena činí 444 600 Kč, tj. 1019 Kč/m2 a s touto výší ceny souhlasí další spoluvlastníci.
Bylo uloženo odboru správy majetku informovat na březnovém jednání výboru o možnosti získání pozemku parc. č. 1913 v
Hloubětíně do vlastnictví MČ Praha 14
ukončit nájmy s jednotlivými zahrádkáři, kteří si pronajali jednotlivé zahrádky na pozemku parc. č. 292/1 v Hostavicích, a
nabídnout pozemek k odprodeji za výchozí cenu 400 Kč/m2. Dále doporučil, aby jak zahrádkáři, tak majitelé rodinných domků,
jejichž pozemky bezprostředně sousedí s daným pozemkem, byli upozorněni na možnost odkoupení pozemku. Pozemek parc.
č. 292/1 je možno odprodat buď jako celek, nebo ho na základě geometrického plánu rozdělit na jednotlivé parcely. Tento
způsob by byl možný pouze v případě, že by jednotlivé parcely koupili všichni majitelé sousedících rodinných domů nebo nynější
nájemce pozemku.

Kontrolní výbor (11. února)

vzal na vědomí

informaci uvolněného radního Jiřího Šebka o zajištěnítelevizního vysílání u objektů Na Obrátce 636, Chvalská 704 a Poděbradská 562,
564-6 a 590.
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