Renata Chmelová
starostka městské části Praha 10
V Praze dne: 13. 11. 2019
Č.j.: P10-126085/2019

Svolávám

12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10, a to na pondělí 25. listopadu 2019
od 15:00 hodin do zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 10 v 1. patře budovy „B“,
Vršovická 68, Praha 10, s tímto navrženým programem, který stanovila RMČ svým usnesením
č. 901 ze dne 13. 11. 2019:
Vystoupení občanů - pravidelný bod se začátkem v pevném čase 17:00 hodin
Dotazy a informace členů Zastupitelstva - pravidelný bod se začátkem po skončení bodu
Vystoupení občanů
Zahájení
Schválení programu
1. Návrh Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria MČ Praha 10
2. Informace o průběhu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) k záměru Terminál
Malešice
3. Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e., garáže, stojící na pozemku
parc. č. 2239/12, k. ú. Vršovice, který je ve správě městské části Praha 10
4. Návrh na prodej pozemku parc. č. 2078/208 o výměře 561 m2 a pozemku
parc. č. 2078/554 o výměře 499 m2 odděleného geometrickým plánem č. 3705-111/2018
z pozemku parc. č. 2078/258 vše v k. ú. Záběhlice vlastníkům zapsaným na LV č. 3470
v k. ú. Záběhlice (Společenství vlastníků jednotek Jabloňová 2881, IČO 021 36 830)
5. Návrh na doplnění stávajícího záměru prodeje volných bytových jednotek formou
elektronických aukcí v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu
6. Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou
elektronické aukce - 29.
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-27. Návrh na poskytnutí finančního daru Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, státní
příspěvkové organizaci - začátek projednání stanoven pevně na 19:00 hodin
8. Žádost občanů o projednání věci na Zastupitelstvu MČ Praha 10 podle § 8 písm. c) zákona
č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, v platném znění (zachování LSPP na Poliklinice
Malešice) - projednání bude zahájeno bezprostředně po projednání bodu 7
9. Žádost občanů o projednání věci na Zastupitelstvu MČ Praha 10 podle § 8 písm. c) zákona
č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, v platném znění (zvyšování daně z nemovitosti)
- projednání bude zahájeno bezprostředně po projednání bodu 8
10. Podání ZMČ
Závěr
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