Zápis
z 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10
konaného dne 24. září 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Praha 10

Přítomní členové ZMČ:
p. Jan Florián, Mgr. Tomáš Ján, MUDr. Markéta Jirásková, Mgr. Vladislav Lipovský,
Ing. Milan Richter, MUDr. Boris Šťastný, Hana Štěpánková, Ing. Ivan Vinš, Bohumil
Zoufalík, Blanka Espinoza, Mgr. Pavlina Hájková, Bc. Radek Lojda, Ing. Viktor Lojík,
Ing. Michal Narovec, Ing. Kamila Procházková, Jan Sandner, Ing. Jan Šnajdr, Ing. Martin
Uhlíř, MBA, JUDr. Radmila Kleslová, Ing. Vladimír Novák, Hana Nováková, Ing. Miroslav
Svoboda, Vanda Švecová, DiS., Ing. Jiří Vaníček, Jiřina Vondráková, Ing. Antonín Weinert,
CSc., MUDr. Martina Suchá, Mgr. Petr Vozobule, Mgr. Ivana Cabrnochová, Ing. Zdeněk
Vávra, Ing. Jana Čunátová, RSDr. Karel Hošek
Omluvení členové ZMČ:
p. Ing. Martin Hejl, Ing. Jindřich Nepevný, Ing. Michal Neubauer
Nedostavil se člen ZMČ:
p. Aleš Polanecký
Další přítomní:
p. Ing. Martin Slavík – tajemník ÚMČ 10, Zdeňka Venerová – OEK, Josef Berka – vedoucí
OHS, Jaroslava Hamáčková – OKO, Mgr. David Ekstein – vedoucí OMP, Mgr. Tomáš
Pospěch – OOS, Bc. Pavel Petřík – OSO, Ing. Jana Königová – vedoucí OST, Viera Pávková
– OŠK, Bc. Martin Pecánek – vedoucí OŽD, Ing. Věra Nachlingerová – vedoucí OŽI, Martina
Hájková - vedoucí sekretariátu starosty, Ing. Jiřina Zákoucká, CSc. - KT/audit, Mgr. Petr Janů
– vedoucí oddělení veřejných zakázek a řízení SF, Ing. Zbyněk Plach – vedoucí oddělení
správy domů, JUDr. Miroslav Chára – oddělení správy pohledávek, Tereza Matoušová –
oddělení bytů a nebytových prostor, Ing. Marek Hejský – vedoucí oddělení prodeje bytového
fondu, Ing. Helena Nováková – vedoucí oddělení realitních činností a výkonu vlastnických
práv, Marcel Braun – vedoucí oddělení ICT, Marie Šustová – vedoucí oddělení rozpočtu,
Ing. Daniel Čech – vedoucí oddělení životního prostředí a dopravy, Ing. Jiří Procházka –
vedoucí oddělení zeleně a čistoty, Ing. arch. Pavel Ludvík – vedoucí oddělení koncepce
s rozvoje, Mgr. & Bc. Jan Jeglík – vedoucí oddělení zřízených organizací a zdravotnictví,
Mgr. Tomáš Staněk – tajemník NaV, Lucie Petříková – tajemnice VRP, Ing. Roman
Kaštovský – tajemník VŽP, Věra Kašíková – tajemnice KoV, Lidmila Gavláková – tajemnice
FiV, Pavla Čejková – tajemnice VSP, Jan Charvát – tiskový mluvčí, Michal Ezechel –
kronikář, Ing. Lada Kubištová – vedoucí KS/RaZ, Hana Blahetová – KS/RaZ, Helena
Lamačová – KS/RaZ, p. Kreisinger – LDN Vršovice, p. o., p. Černý – Centrum SOP, p. o., a
další hosté viz prezenční listina

Zasedání zahájil ve 13:05 hodin Ing. Milan Richter, starosta, přivítal přítomné a řídil průběh
12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10.
Schválení programu
Ing. Richter - podal návrh na předjednání bodu 22 (projednat jako bod 1) a bodu 17 (projednat
jako bod 2)
Mgr. Vozobule – podal návrh zařazení bodu - Návrh vyjádření MČ Praha 10 k Návštěvnímu
řádu stadionu Bohemians v Ďolíčku (Provoznímu řádu) pro Bohemians
1905, a. s.
Ing. Narovec – oznámil návrh na změnu klubu členů Zastupitelstva za TOP 09, klub opustil
Ing. Martin Uhlíř, MBA
- dále podal návrh na doplnění programu o body:
1) Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/120/2012 ze dne
25. 6. 2012 k návrhu na uzavření smlouvy o převodu vlastnictví nebytové
jednotky č. 72/31, budova č. p. 72, ulice Starostrašnická č. o. 60,
Praha 10, k. ú. Strašnice, s oprávněným nájemcem JANOVA, s. r. o.
2) Návrh na odvolání Ing. Jany Čunátová z funkce uvolněné předsedkyně
Kontrolního výboru
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Materiál byl zařazen jako bod jednání 24.

návrhu programu v upraveném znění

Program
1. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012
2. Návrh na přidělení účelové dotace – grantu MČ Praha 10 na podporu financování
sociálních služeb na úrovni městských částí HMP v roce 2012
3. Návrh na schválení aktualizace Zásad, Žádosti programu III a Tématického zaměření
programu III pro grantové řízení v roce 2013 a následující roky
4. Návrh na úpravu závazných limitů stanovených LDN Vršovice, p. o., v rozpočtu pro
rok 2012
5. Návrh na úpravu závazných limitů stanovených Centru SOP v Praze 10, p. o., v rozpočtu
pro rok 2012
6. Návrh na uzavření smluv o poskytování finančního příspěvku na studium se studenty
zařazenými do projektu Studentský dům Záběhlická
7. Návrh na změnu usnesení ZMČ – uzavření smluv o převodu bytových jednotek
7/1 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/104/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými
nájemci v domě č. p. 776, k. ú. Vršovice, ul. Vršovická č. o. 41, Praha 10, včetně
zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem ze stavebně
technického celku, tj. domu č. p. 776, k. ú. Vršovice, ul. Minská č. o. 2, Vršovická č. o.
39 a Vršovická č. o. 41, rozdělených na jednotky
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7/2 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/81/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými
nájemci v domě č. p. 366, k. ú. Vršovice, ul. Moskevská č. o. 23, Praha 10, včetně
zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem, rozděleným na
jednotky
7/3 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/76/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu na
uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p. 773,
k. ú. Vršovice, ul. Minská č. o. 8, Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků
souvisejících s předmětným domem, rozděleným na jednotky
7/4 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/70/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými
nájemci v domě č. p. 61, k. ú. Vršovice, ul. Kodaňská č. o. 43, Praha 10, včetně
zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem tj. domu č. p. 61,
k. ú. Vršovice, ul. Kodaňská č. o. 45 a č. o. 43, rozděleného na jednotky
7/5 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/59/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými
nájemci v domě č. p. 584, k. ú. Vršovice, ul. Bělocerkevská č. o. 25, Praha 10, ze
stavebně technického celku, tj. domů č. p. 583, 584, k. ú. Vršovice, ul. 28. pluku č. o. 47
a ul. Bělocerkevská č. o. 25, rozdělených na jednotky
7/6 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/51/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými
nájemci v domě č. p. 391, k. ú. Strašnice, ul. Voděradská č. o. 9, Praha 10, včetně
zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem ze stavebně
technického celku, tj. domu č. p. 390 a 391, k. ú. Strašnice, ul. Voděradská č. o. 11 a 9,
rozdělených na jednotky
7/7 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/40/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými
nájemci v domě č. p. 444, k. ú. Strašnice, ul. Nad Primaskou č. o. 49, Praha 10, včetně
zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem ze stavebně
technického celku, tj. domů č. p. 382, 444 k. ú. Strašnice, ul. Saratovská č. o. 25, ul. Nad
Primaskou č. o. 49, rozdělených na jednotky
7/8 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/30/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu na
uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p. 92, k. ú.
Michle, ul. Elektrárenská č. o. 10, Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků
souvisejících s předmětným domem, rozděleným na jednotky
7/9 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 10/54/2012 ze dne 4. 5. 2012 k návrhu
na uzavření smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek budovy č. p. 1414, k. ú.
Vršovice, ul. Taškentská č. o. 6, Praha 10, s oprávněnými nájemci
7/10 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 10/49/2012 ze dne 4. 5. 2012 k návrhu na
uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p. 1193,
k. ú. Vršovice, ul. Bajkalská č. o. 20, Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků
souvisejících s předmětnými domy ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1191,
1192, 1193 a 1194, k. ú. Vršovice, ul. Bajkalská č. o. 16, 18, 20 a 22, Praha 10,
rozdělených na jednotky
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7/11 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 10/48/2012 ze dne 4. 5. 2012 k návrhu
na uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p.
1160, k. ú. Vršovice, ul. Jerevanská č. o. 16, Praha 10, včetně zastavěných pozemků a
pozemků souvisejících s předmětnými domy ze stavebně technického celku, tj. domů
č. p. 1161, 1159, 1160 a 1158, k. ú. Vršovice, ul. Bajkalská č. o. 6, Jerevanská č. o. 14,
16 a Vršovická č. o. 75, Praha 10, rozdělených na jednotky
7/12 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 10/47/2012 ze dne 4. 5. 2012 k návrhu
na uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p.
1159, k. ú. Vršovice, ul. Jerevanská č. o. 14, Praha 10, včetně zastavěných pozemků a
pozemků souvisejících s předmětnými domy ze stavebně technického celku, tj. domů
č. p. 1161, 1159, 1160 a 1158, k. ú. Vršovice, ul. Bajkalská č. o. 6, Jerevanská č. o. 14,
16 a Vršovická č. o. 75, Praha 10, rozdělených na jednotky
7/13 Návrhu na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 10/45/2012 ze dne 4. 5. 2012 k návrhu
na uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p.
1065, k. ú. Vršovice, ul. Jerevanská č. o. 5, Praha 10, včetně zastavěných pozemků a
pozemků souvisejících s předmětnými domy ze stavebně technického celku, tj. domů
č. p. 1064, 1065, 1066 a 1067, k. ú. Vršovice, ul. Jerevanská č. o. 7, 5, 3 a 1, Praha 10,
rozdělených na jednotky
7/14 Návrhu na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 9/12/2012 ze dne 6. 2. 2012 k návrhu
na uzavření smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek domu č. p. 1413, k. ú.
Vršovice, ul. Taškentská č. o. 8, Praha 10, s oprávněnými nájemci
7/15 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 8/38/2011 ze dne 12. 12. 2011 k návrhu na
uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p. 1287,
k. ú. Vršovice, ul. Vršovická č. o. 90, Praha 10, včetně zastavěných pozemků a
pozemků souvisejících s předmětnými domy ze stavebně technického celku, tj. domů č.
p. 1286, 1287, 1288, k. ú. Vršovice, ul. Vršovická č. o. 88, 90, 92, Praha 10,
rozdělených na jednotky
7/16 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 8/15/2011 ze dne 12. 12. 2011 k návrhu na
uzavření smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek budovy č. p. 1182, k. ú.
Vršovice, ul. Sámova č. o. 21, Praha 10, s oprávněnými nájemci
7/17 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 8/11/2011 ze dne 12. 12. 2011 k návrhu na
uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p. 1800,
k. ú. Strašnice, ul. Průběžná č. o. 47, Praha 10, s oprávněnými nájemci
7/18 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 8/43/2011 ze dne 12. 12. 2011 k návrhu na
uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p. 1270,
k. ú. Vršovice, Kubánské náměstí č. o. 7, Praha 10, včetně zastavěných pozemků a
pozemků souvisejících s předmětnými domy ze stavebně technického celku, tj. domů
č. p. 1270, 1269, 1268, k. ú. Vršovice, Kubánské náměstí č. o. 7, 8, 9, Praha 10,
rozdělených na jednotky
7/19 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 5/30/2011 ze dne 29. 6. 2011 k návrhu na
uzavření smluv o převodu bytových jednotek č. p. 1028, k. ú. Vršovice, ul.
Bělocerkevská č. o. 13, Praha 10, s oprávněnými nájemci
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7/20 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 5/67/2007 ze dne 6. 12. 2007 k návrhu na
uzavření smluv o převodu bytových jednotek budovy č. p. 1190, k. ú. Vršovice, ul.
Volyňská č. o. 3, Praha 10, s oprávněnými nájemci
7/21 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 4/53/2007 ze dne 25.9.2007 k návrhu na
uzavření smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek budovy č. p. 1240, k. ú.
Vršovice, ul. Ruská č. o. 176, Praha 10, s oprávněnými nájemci
8. Návrh na uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci
8/1 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1302, k. ú. Vršovice, ul. Bělocerkevská č. o. 28,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1302, 1303, 1304, k. ú. Vršovice, ul.
Bělocerkevská č. o. 28, 30, 32, rozdělených na jednotky
8/2 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1303, k. ú. Vršovice, ul. Bělocerkevská č. o. 30,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1302, 1303, 1304, k. ú. Vršovice, ul.
Bělocerkevská č. o. 28, 30, 32, rozdělených na jednotky
8/3 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1304, k. ú. Vršovice, ul. Bělocerkevská č. o. 32,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1302, 1303, 1304, k. ú. Vršovice, ul.
Bělocerkevská č. o. 28, 30, 32, rozdělených na jednotky
8/4 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 719, k. ú. Vršovice, ul. Bulharská č. o. 31,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 719, 720, k. ú. Vršovice, ul. Bulharská
č. o. 31, 29, rozdělených na jednotky
8/5 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 881, k. ú. Vršovice, ul. 28. pluku č. o. 36, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem ze stavebně
technického celku, tj. domů č. p. 880, 881, k. ú. Vršovice, ul. 28. pluku č. o. 34, 36,
rozdělených na jednotky
8/6 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 880, k. ú. Vršovice, ul. 28. pluku č. o. 34, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem ze stavebně
technického celku, tj. domů č. p. 880, 881, k. ú. Vršovice, ul. 28. pluku č. o. 34, 36,
rozdělených na jednotky
8/7 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1050, k. ú. Vršovice, ul. Holandská č. o. 48,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem,
rozděleným na jednotky
8/8 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 755, k. ú. Vršovice, ul. Holandská č. o. 19, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem,
rozděleným na jednotky
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8/9 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1056, k. ú. Vršovice, ul. Konopišťská č. o. 9,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem,
rozděleným na jednotky
8/10 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1291, k. ú. Vršovice, Kubánské nám. č. o. 25,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1291, 1292, 1294, 1293, k. ú. Vršovice,
Kubánské nám. č. o. 25, 24, ul. Vladivostocká č. o. 17, 19, rozdělených na jednotky
8/11 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 775, k. ú. Vršovice, ul. Minská č. o. 4, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem,
rozděleným na jednotky
8/12 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 696, k. ú. Vršovice, ul. Moskevská č. o. 70,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem,
rozděleným na jednotky
8/13 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 95, k. ú. Vršovice, ul. Moskevská č. o. 45,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem,
rozděleným na jednotky
8/14 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1309, k. ú. Vršovice, ul. Na Louži č. o. 25,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným
domem ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1309, 1308, 1307, 1306, k. ú.
Vršovice, ul. Na Louži č. o. 25, 23, 21, 19, Praha 10, rozdělených na jednotky
8/15 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1308, k. ú. Vršovice, ul. Na Louži č. o. 23,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1309, 1308, 1307, 1306, k. ú. Vršovice, ul.
Na Louži č. o. 25, 23, 21, 19, Praha 10, rozdělených na jednotky
8/16 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1027, k. ú. Vršovice, ul. Na Louži č. o. 12,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem,
rozděleným na jednotky
8/17 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 568, k. ú. Vršovice, ul. Ruská č. o. 34, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem,
rozděleným na jednotky
8/18 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 460, k. ú. Vršovice, ul. Ruská č. o. 18, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem,
rozděleným na jednotky

7
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

8/19 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 337, k. ú. Vršovice, ul. Sevastopolská č. o. 11,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem,
rozděleným na jednotky
8/20 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 479, k. ú. Vršovice, ul. U Roháčových kasáren
č. o. 24, Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným
domem, rozděleným na jednotky
8/21 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1293, k. ú. Vršovice, ul. Vladivostocká č. o. 19,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1291, 1292, 1294, 1293, k. ú. Vršovice,
Kubánské nám. č. o. 25, 24, ul. Vladivostocká č. o. 17, 19, rozdělených na jednotky
8/22 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1294, k. ú. Vršovice, ul. Vladivostocká č. o. 17,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1291, 1292, 1294, 1293, k. ú. Vršovice,
Kubánské nám. č. o. 25, 24, ul. Vladivostocká č. o. 17, 19, rozdělených na jednotky
8/23 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 740, k. ú. Vršovice, ul. Vladivostocká č. o. 3,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 740, 727, 723, 702, 699 k. ú. Vršovice, ul.
Vladivostocká č. o. 3, ul. Jerevanská č. o. 4, 6, 8, ul. Vršovická č. o. 74, rozdělených na
jednotky
8/24 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 699, k. ú. Vršovice, ul. Vršovická č. o. 74,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 740, 727, 723, 702, 699 k. ú. Vršovice, ul.
Vladivostocká č. o. 3, ul. Jerevanská č. o. 4, 6, 8, ul. Vršovická č. o. 74, rozdělených na
jednotky
8/25 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 781, k. ú. Vršovice, ul. Žitomírská č. o. 48,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem,
rozděleným na jednotky
8/26 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 918, k. ú. Strašnice, ul. Černokostelecká č. o. 16,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem,
rozděleným na jednotky
8/27 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 2462, k. ú. Vinohrady, ul. Nad Olšinami č. o. 11,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 2461, 2462 k. ú. Vinohrady, ul. Mrštíkova
č. o. 5, ul. Nad Olšinami č. o. 11, rozdělených na jednotky
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8/28 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 706, k. ú. Vinohrady, ul. Rybalkova č. o. 5,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným
domem, rozděleným na jednotky
8/29 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1915, k. ú. Záběhlice, ul. Záběhlická č. o. 16,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem,
rozděleným na jednotky
9. Návrh na prodej domů
9/1 Návrh na prodej domu č. p. 2218 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 3973, 3983/2 a
3983/3, k. ú. Vinohrady, ul. Šrobárova 2218/46 a 44, Bytovému družstvu Šrobárka
9/2 Návrh na prodej domu č. p. 1834 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 3474 a 3475,
k. ú. Vinohrady, ul. Šrobárova 1834/28, Družstvu Pod Platany
9/3 Návrh na prodej domu č. p. 2215 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 3976 a 3983/7,
k. ú. Vinohrady, ul. U Zdravotního ústavu 2215/12, panu *****a manželům MUDr. Eddě
a Petrovi Vávrovým
9/4 Návrh na prodej domu č. p. 62 s jeho příslušenstvím a pozemku parc. č. 147, k. ú.
Strašnice, ul. Dubečská 62/2, manželům *****
9/5 Návrh na prodej domu č. p. 599 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1441 a 1442,
k. ú. Strašnice, ul. Na Třebešíně 599/24, společnosti Na Třebešíně 24, spol. s r. o.
9/6 Návrh na prodej domu č. p. 785 s jeho příslušenstvím a pozemku parc. č. 1063, k. ú.
Strašnice, ul. Nad Primaskou 785/24, Bytovému družstvu Nad Primaskou 24/785
9/7 Návrh na prodej domu č. p. 90 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 553 a 554/1, k. ú.
Strašnice, ul. Pod Altánem 90/95, Družstvu Altán Strašnice
9/8 Návrh na prodej domu č. p. 1026 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1397 a 1398,
k. ú. Strašnice, ul. Pod Kapličkou 1026/8, Bytovému družstvu Pod Kapličkou
10. Návrh na prodej domů – elektronická aukce
10/1 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti –
domu č. p. 1826 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 3246 a 3247, k. ú. Vinohrady,
ulice Hradešínská 1826/38
10/2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti –
domu č. p. 1484 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 3163 a 3164, k. ú. Vinohrady,
ul. Slovenská 1484/31
10/3 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti –
domu č. p. 1059 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 225 a 226, k. ú. Strašnice, ul.
Nupacká 1059/5
10/4 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti –
domu č. p. 848 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 2074, 2075/1 a 2075/2, k. ú.
Strašnice, ulice Pod Strašnickou vinicí 848/44
10/5 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti –
domu č. p. 1860 s jeho příslušenstvím a pozemku parc. č. 821/2, k. ú. Strašnice, ul.
Průběžná 1860/7
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10/6 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti –
domu č. p. 673 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 2352 a 2353, k. ú. Strašnice,
ulice Tismická 673/5
10/7 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti –
domu č. p. 244 s jeho příslušenstvím a pozemku parc. č. 310, k. ú. Vršovice, ul.
Kozácká 244/17
10/8 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti –
domu č. p. 1022 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1604 a parc. č. 1605, k. ú.
Vršovice, ul. Omská 1022/49
10/9 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti –
domu č. p. 180 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 315, 316/1, 316/3 a 316/9, k. ú.
Záběhlice, ul. Záběhlická 180/59
11. Návrh na prodloužení termínu dle bodu 3.2.4. Zásad pro prodej domů se šesti a méně
byty, ve kterých je nejméně polovina bytů užívána jejich oprávněnými nájemci,
oprávněným nájemcům v domech Nad Vodovodem 595/23, Věšínova 222/9,
Mirošovická 260/4 a 261/6, Mirošovická 268/12 a 286/14, Šrobárova 2217/42
12. Návrh na vyhodnocení veřejné výzvy na podání žádostí o odkup volných nebytových
jednotek se stanovením minimální ceny a na jejich prodej
13. Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku
13/1 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 241 v k. ú. Strašnice družstvu
„Družstvo Dubečská“ IČ 250 73 508
13/2 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 240 v k. ú. Strašnice družstvu
„BYTOVÉ DRUŽSTVO OBČANŮ se sídlem Dubečská 1767/14 Praha 10“,
IČ 624 10 849
13/3 Návrhu na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 189 v k. ú. Strašnice vlastníkům
jednotek zapsaných na LV č. 3119, vedeném pro k. ú. Strašnice
13/4 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 106 v k. ú. Malešice družstvu
„Družstvo nájemců KA 141618, družstvo“, IČ 256 50 238
13/5 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 78a v k. ú. Vršovice vlastníkům
jednotek zapsaných na LV č. 5588 vedeném pro k. ú. Vršovice
13/6 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 78c v k. ú. Vršovice vlastníkům
jednotek zapsaných na LV č. 5590 vedeném pro k. ú. Vršovice
13/7 Návrh na prodej pozemku dle vymezeného celku č. 55 v k. ú. Vršovice družstvu „Bytové
družstvo 28. pluku 32“ IČ 256 89 835
14. Návrh na odkoupení pozemku parc. č. 192/60 o výměře 140 m2, k. ú. Strašnice, na kterém
se nachází Lanové centrum v Areálu volného času Gutova, městskou částí Praha 10 od
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 709 94 234, se sídlem Praha 1,
Nové Město, Dlážděná 1003/7
15. Návrh na bezúplatný převod pozemků parc. č. 3055/1, parc. č. 3053/1, parc. č. 3053/3,
parc. č. 3052/2, parc. č. 3050 a parc. č. 4246, vše k. ú. Vinohrady, městské části Praha 10,
Vršovická 68, od společnosti Convenio, uzavřený investiční fond, a. s., IČ 247 51 448, se
sídlem: Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00
16. Informace o řešení důsledků smluvního vztahu se společností KEY INVESTMENTS,
a. s., na základě smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů
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17. Informace o průběhu rekonstrukce staré vršovické radnice v Praze 10
18 Návrh na schválení poskytnutí veřejné finanční podpory Náboženské obci Církve
československé husitské v Praze 10 – Vršovice z Programu regenerace městských
památkových rezervací a zón
19. Návrh na změnu rozpočtu pro rok 2012 a převod finančních prostředků na hlavní město
Prahu pro TSK na rekonstrukce chodníků
20. Návrh na poskytnutí výhry v soutěži Zásobník projektů – město na míru
21. Návrh na uvolnění finančních prostředků na finanční spoluúčast (10 % uznatelných
nákladů) MČ Praha 10 na financování projektu „Revitalizace parku U Vršovického
nádraží v MČ Praha 10“ v případě získání grantu v rámci OP Praha Konkurenceschopnost
22. Návrh na uvolnění finančních prostředků na finanční spoluúčast (10 % uznatelných
nákladů) MČ Praha 10 na financování projektu „Revitalizace vnitrobloku Voděradská –
Kolovratská v městské části Praha 10“ v případě získání grantu v rámci OP Praha Konkurenceschopnost
23. Návrh plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ na II. pololetí roku 2012
24. Návrh vyjádření MČ Praha 10 k Návštěvnímu řádu stadionu Bohemians v Ďolíčku
(Provoznímu řádu) pro Bohemians 1905, a. s.
25. Podání Zastupitelstvu MČ Praha 10
26. Různé
27. Dotazy a informace členů zastupitelstva
Závěr
Zasedání ZMČ se řídilo tímto schváleným programem.

X X X

1. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012
Číslo tisku: P10-056799/2012
Materiál byl projednán radou a předložen písemně Ing. Richterem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění
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Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/1/2012
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zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2. Návrh na přidělení účelové dotace – grantu MČ Praha 10 na podporu financování
sociálních služeb na úrovni městských částí HMP v roce 2012
Číslo tisku: P10-072516/2012
Materiál byl projednán radou a předložen písemně Ing. Richterem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/2/2012
3. Návrh na schválení aktualizace Zásad, Žádosti programu III a Tématického zaměření
programu III pro grantové řízení v roce 2013 a následující roky
Číslo tisku: P10-074423/2012
Materiál byl projednán radou a předložen písemně Ing. Richterem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

1

4

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/3/2012
4. Návrh na úpravu závazných limitů stanovených LDN Vršovice, p. o., v rozpočtu pro
rok 2012
Číslo tisku: P10-083077/2012
Materiál byl projednán radou a předložen písemně Ing. Novákem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

1

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/4/2012

12
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

5. Návrh na úpravu závazných limitů stanovených Centru SOP v Praze 10, p. o., v rozpočtu
pro rok 2012
Číslo tisku: P10-082957/2012
Materiál byl projednán radou a předložen písemně p. Zoufalíkem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/5/2012
6. Návrh na uzavření smluv o poskytování finančního příspěvku na studium se studenty
zařazenými do projektu Studentský dům Záběhlická
Číslo tisku: P10-086727/2012
Materiál byl projednán radou a předložen písemně p. Zoufalíkem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: p. Ing. Lojík, Ing. Richter
Závěr: bude provedeno oslovení dalších vysokých škol pro projekt Studentský dům –
informace příští ZMČ
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

1

0

4

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/6/2012
7. Návrh na změnu usnesení ZMČ – uzavření smluv o převodu bytových jednotek
Materiály byly projednány radou a předloženy písemně p. Zoufalíkem, který je ústně uvedl
Diskuse k materiálům 7/1. – 7/21: 7/1 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/104/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými
nájemci v domě č. p. 776, k. ú. Vršovice, ul. Vršovická č. o. 41, Praha 10, včetně
zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem ze stavebně
technického celku, tj. domu č. p. 776, k. ú. Vršovice, ul. Minská č. o. 2, Vršovická č. o.
39 a Vršovická č. o. 41, rozdělených na jednotky
Číslo tisku: P10-071728/2012

13
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

29

0

1

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/7/2012
7/2 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/81/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými
nájemci v domě č. p. 366, k. ú. Vršovice, ul. Moskevská č. o. 23, Praha 10, včetně
zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem, rozděleným na
jednotky
Číslo tisku: P10-076459/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

26

0

0

10

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/8/2012
7/3 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/76/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu na
uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p. 773,
k. ú. Vršovice, ul. Minská č. o. 8, Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků
souvisejících s předmětným domem, rozděleným na jednotky
Číslo tisku: P10-082985/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

29

0

0

7

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/9/2012

14
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

7/4 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/70/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými
nájemci v domě č. p. 61, k. ú. Vršovice, ul. Kodaňská č. o. 43, Praha 10, včetně
zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem tj. domu č. p. 61,
k. ú. Vršovice, ul. Kodaňská č. o. 45 a č. o. 43, rozděleného na jednotky
Číslo tisku: P10-076390/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/10/2012
7/5 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/59/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými
nájemci v domě č. p. 584, k. ú. Vršovice, ul. Bělocerkevská č. o. 25, Praha 10, ze
stavebně technického celku, tj. domů č. p. 583, 584, k. ú. Vršovice, ul. 28. pluku č. o. 47
a ul. Bělocerkevská č. o. 25, rozdělených na jednotky
Číslo tisku: P10-073715/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/11/2012
7/6 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/51/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými
nájemci v domě č. p. 391, k. ú. Strašnice, ul. Voděradská č. o. 9, Praha 10, včetně
zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem ze stavebně
technického celku, tj. domu č. p. 390 a 391, k. ú. Strašnice, ul. Voděradská č. o. 11 a 9,
rozdělených na jednotky
Číslo tisku: P10-080271/2012

15
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/12/2012
7/7 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/40/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými
nájemci v domě č. p. 444, k. ú. Strašnice, ul. Nad Primaskou č. o. 49, Praha 10, včetně
zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem ze stavebně
technického celku, tj. domů č. p. 382, 444 k. ú. Strašnice, ul. Saratovská č. o. 25, ul. Nad
Primaskou č. o. 49, rozdělených na jednotky
Číslo tisku: P10-083220/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/13/2012
7/8 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/30/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu na
uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p. 92, k. ú.
Michle, ul. Elektrárenská č. o. 10, Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků
souvisejících s předmětným domem, rozděleným na jednotky
Číslo tisku: P10-082979/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/14/2012

16
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

7/9 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 10/54/2012 ze dne 4. 5. 2012 k návrhu
na uzavření smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek budovy č. p. 1414, k. ú.
Vršovice, ul. Taškentská č. o. 6, Praha 10, s oprávněnými nájemci
Číslo tisku: P10-064664/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/15/2012
7/10 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 10/49/2012 ze dne 4. 5. 2012 k návrhu na
uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p. 1193,
k. ú. Vršovice, ul. Bajkalská č. o. 20, Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků
souvisejících s předmětnými domy ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1191,
1192, 1193 a 1194, k. ú. Vršovice, ul. Bajkalská č. o. 16, 18, 20 a 22, Praha 10,
rozdělených na jednotky
Číslo tisku: P10-074468/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/16/2012
7/11 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 10/48/2012 ze dne 4. 5. 2012 k návrhu
na uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p.
1160, k. ú. Vršovice, ul. Jerevanská č. o. 16, Praha 10, včetně zastavěných pozemků a
pozemků souvisejících s předmětnými domy ze stavebně technického celku, tj. domů
č. p. 1161, 1159, 1160 a 1158, k. ú. Vršovice, ul. Bajkalská č. o. 6, Jerevanská č. o. 14,
16 a Vršovická č. o. 75, Praha 10, rozdělených na jednotky
Číslo tisku: P10-063783/2012

17
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/17/2012
7/12 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 10/47/2012 ze dne 4. 5. 2012 k návrhu
na uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p.
1159, k. ú. Vršovice, ul. Jerevanská č. o. 14, Praha 10, včetně zastavěných pozemků a
pozemků souvisejících s předmětnými domy ze stavebně technického celku, tj. domů
č. p. 1161, 1159, 1160 a 1158, k. ú. Vršovice, ul. Bajkalská č. o. 6, Jerevanská č. o. 14,
16 a Vršovická č. o. 75, Praha 10, rozdělených na jednotky
Číslo tisku: P10-066865/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/18/2012
7/13 Návrhu na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 10/45/2012 ze dne 4. 5. 2012 k návrhu
na uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p.
1065, k. ú. Vršovice, ul. Jerevanská č. o. 5, Praha 10, včetně zastavěných pozemků a
pozemků souvisejících s předmětnými domy ze stavebně technického celku, tj. domů
č. p. 1064, 1065, 1066 a 1067, k. ú. Vršovice, ul. Jerevanská č. o. 7, 5, 3 a 1, Praha 10,
rozdělených na jednotky
Číslo tisku: P10-066972/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/19/2012
18
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

7/14 Návrhu na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 9/12/2012 ze dne 6. 2. 2012 k návrhu
na uzavření smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek domu č. p. 1413, k. ú.
Vršovice, ul. Taškentská č. o. 8, Praha 10, s oprávněnými nájemci
Číslo tisku: P10-065107/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/20/2012
7/15 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 8/38/2011 ze dne 12. 12. 2011 k návrhu na
uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p. 1287,
k. ú. Vršovice, ul. Vršovická č. o. 90, Praha 10, včetně zastavěných pozemků a
pozemků souvisejících s předmětnými domy ze stavebně technického celku, tj. domů č.
p. 1286, 1287, 1288, k. ú. Vršovice, ul. Vršovická č. o. 88, 90, 92, Praha 10,
rozdělených na jednotky
Číslo tisku: P10-074820/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/21/2012
7/16 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 8/15/2011 ze dne 12. 12. 2011 k návrhu na
uzavření smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek budovy č. p. 1182, k. ú.
Vršovice, ul. Sámova č. o. 21, Praha 10, s oprávněnými nájemci
Číslo tisku: P10-081463/2012

19
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/22/2012
7/17 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 8/11/2011 ze dne 12. 12. 2011 k návrhu na
uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p. 1800,
k. ú. Strašnice, ul. Průběžná č. o. 47, Praha 10, s oprávněnými nájemci
Číslo tisku: P10-080281/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/23/2012
7/18 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 8/43/2011 ze dne 12. 12. 2011 k návrhu na
uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p. 1270,
k. ú. Vršovice, Kubánské náměstí č. o. 7, Praha 10, včetně zastavěných pozemků a
pozemků souvisejících s předmětnými domy ze stavebně technického celku, tj. domů
č. p. 1270, 1269, 1268, k. ú. Vršovice, Kubánské náměstí č. o. 7, 8, 9, Praha 10,
rozdělených na jednotky
Číslo tisku: P10-090313/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/24/2012

20
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

7/19 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 5/30/2011 ze dne 29. 6. 2011 k návrhu na
uzavření smluv o převodu bytových jednotek č. p. 1028, k. ú. Vršovice, ul.
Bělocerkevská č. o. 13, Praha 10, s oprávněnými nájemci
Číslo tisku: P10-083076/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/25/2012

7/20 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 5/67/2007 ze dne 6. 12. 2007 k návrhu na
uzavření smluv o převodu bytových jednotek budovy č. p. 1190, k. ú. Vršovice, ul.
Volyňská č. o. 3, Praha 10, s oprávněnými nájemci
Číslo tisku: P10-082970/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/26/2012
7/21 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 4/53/2007 ze dne 25.9.2007 k návrhu na
uzavření smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek budovy č. p. 1240, k. ú.
Vršovice, ul. Ruská č. o. 176, Praha 10, s oprávněnými nájemci
Číslo tisku: P10-090058/2012
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Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/27/2012
8. Návrh na uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci
Materiály byly projednány radou a předloženy písemně p. Zoufalíkem, který je ústně uvedl.
Diskuse k materiálům 8/1 – 8/29: 8/1 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1302, k. ú. Vršovice, ul. Bělocerkevská č. o. 28,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1302, 1303, 1304, k. ú. Vršovice, ul.
Bělocerkevská č. o. 28, 30, 32, rozdělených na jednotky
Číslo tisku: P10-080058/20112
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

1

0

4

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/28/2012
8/2 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1303, k. ú. Vršovice, ul. Bělocerkevská č. o. 30,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1302, 1303, 1304, k. ú. Vršovice, ul.
Bělocerkevská č. o. 28, 30, 32, rozdělených na jednotky
Číslo tisku: P10-080276/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

1

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/29/2012
22
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

8/3 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1304, k. ú. Vršovice, ul. Bělocerkevská č. o. 32,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1302, 1303, 1304, k. ú. Vršovice, ul.
Bělocerkevská č. o. 28, 30, 32, rozdělených na jednotky
Číslo tisku: P10-080208/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

1

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/30/2012
8/4 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 719, k. ú. Vršovice, ul. Bulharská č. o. 31,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 719, 720, k. ú. Vršovice, ul. Bulharská
č. o. 31, 29, rozdělených na jednotky
Číslo tisku:
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

1

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/31/2012
8/5 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 881, k. ú. Vršovice, ul. 28. pluku č. o. 36, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem ze stavebně
technického celku, tj. domů č. p. 880, 881, k. ú. Vršovice, ul. 28. pluku č. o. 34, 36,
rozdělených na jednotky
Číslo tisku: P1079519/2012

23
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

1

0

4

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/32/2012
8/6 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 880, k. ú. Vršovice, ul. 28. pluku č. o. 34, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem ze stavebně
technického celku, tj. domů č. p. 880, 881, k. ú. Vršovice, ul. 28. pluku č. o. 34, 36,
rozdělených na jednotky
Číslo tisku: P10-079513/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

29

1

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/33/2012
8/7 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1050, k. ú. Vršovice, ul. Holandská č. o. 48,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem,
rozděleným na jednotky
Číslo tisku: P10-079871/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

1

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/34/2012

24
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

8/8 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 755, k. ú. Vršovice, ul. Holandská č. o. 19, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem,
rozděleným na jednotky
Číslo tisku: P10-080753/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

28

1

0

7

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/35/2012
8/9 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1056, k. ú. Vršovice, ul. Konopišťská č. o. 9,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem,
rozděleným na jednotky
Číslo tisku: P10-079700/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

1

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/36/2012
8/10 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1291, k. ú. Vršovice, Kubánské nám. č. o. 25,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1291, 1292, 1294, 1293, k. ú. Vršovice,
Kubánské nám. č. o. 25, 24, ul. Vladivostocká č. o. 17, 19, rozdělených na jednotky
Číslo tisku: P10-079889/2012

25
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

29

1

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/37/2012
8/11 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 775, k. ú. Vršovice, ul. Minská č. o. 4, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem,
rozděleným na jednotky
Číslo tisku: P10-079548/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

29

1

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/38/2012
8/12 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 696, k. ú. Vršovice, ul. Moskevská č. o. 70,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem,
rozděleným na jednotky
Číslo tisku: P10-080364/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

1

0

4

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/39/2012

26
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

8/13 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 95, k. ú. Vršovice, ul. Moskevská č. o. 45,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem,
rozděleným na jednotky
Číslo tisku: P10-079655/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

29

1

1

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/40/2012
8/14 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1309, k. ú. Vršovice, ul. Na Louži č. o. 25,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným
domem ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1309, 1308, 1307, 1306, k. ú.
Vršovice, ul. Na Louži č. o. 25, 23, 21, 19, Praha 10, rozdělených na jednotky
Číslo tisku: P10-079754/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

1

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/41/2012
8/15 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1308, k. ú. Vršovice, ul. Na Louži č. o. 23,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1309, 1308, 1307, 1306, k. ú. Vršovice, ul.
Na Louži č. o. 25, 23, 21, 19, Praha 10, rozdělených na jednotky
Číslo tisku: P10-079728/2012

27
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

1

0

4

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/42/2012
8/16 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1027, k. ú. Vršovice, ul. Na Louži č. o. 12,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem,
rozděleným na jednotky
Číslo tisku: P10-080016/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

1

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/43/2012
8/17 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 568, k. ú. Vršovice, ul. Ruská č. o. 34, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem,
rozděleným na jednotky
Číslo tisku: P10-080803/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

29

1

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/44/2012

28
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

8/18 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 460, k. ú. Vršovice, ul. Ruská č. o. 18, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem,
rozděleným na jednotky
Číslo tisku: P10-079807/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

1

0

4

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/45/2012
8/19 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 337, k. ú. Vršovice, ul. Sevastopolská č. o. 11,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem,
rozděleným na jednotky
Číslo tisku: P10-083748/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

29

2

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/46/2012
8/20 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 479, k. ú. Vršovice, ul. U Roháčových kasáren
č. o. 24, Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným
domem, rozděleným na jednotky
Číslo tisku: P10-089898/2012

29
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

1

0

4

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/47/2012
8/21 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1293, k. ú. Vršovice, ul. Vladivostocká č. o. 19,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1291, 1292, 1294, 1293, k. ú. Vršovice,
Kubánské nám. č. o. 25, 24, ul. Vladivostocká č. o. 17, 19, rozdělených na jednotky
Číslo tisku: P10-079946/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

1

0

4

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/48/2012
8/22 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1294, k. ú. Vršovice, ul. Vladivostocká č. o. 17,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1291, 1292, 1294, 1293, k. ú. Vršovice,
Kubánské nám. č. o. 25, 24, ul. Vladivostocká č. o. 17, 19, rozdělených na jednotky
Číslo tisku: P10-079941/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

1

0

4

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/49/2012

30
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

8/23 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 740, k. ú. Vršovice, ul. Vladivostocká č. o. 3,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 740, 727, 723, 702, 699 k. ú. Vršovice, ul.
Vladivostocká č. o. 3, ul. Jerevanská č. o. 4, 6, 8, ul. Vršovická č. o. 74, rozdělených na
jednotky
Číslo tisku: P10-079436/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

1

0

4

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/50/2012
8/24 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 699, k. ú. Vršovice, ul. Vršovická č. o. 74,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 740, 727, 723, 702, 699 k. ú. Vršovice, ul.
Vladivostocká č. o. 3, ul. Jerevanská č. o. 4, 6, 8, ul. Vršovická č. o. 74, rozdělených na
jednotky
Číslo tisku: P10-079496/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

1

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/51/2012
8/25 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 781, k. ú. Vršovice, ul. Žitomírská č. o. 48,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem,
rozděleným na jednotky
Číslo tisku: P10-080907/2012

31
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

1

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/52/2012
8/26 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 918, k. ú. Strašnice, ul. Černokostelecká č. o. 16,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem,
rozděleným na jednotky
Číslo tisku: P10-0790576/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

1

0

4

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/53/2012
8/27 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 2462, k. ú. Vinohrady, ul. Nad Olšinami č. o. 11,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 2461, 2462 k. ú. Vinohrady, ul. Mrštíkova
č. o. 5, ul. Nad Olšinami č. o. 11, rozdělených na jednotky
Číslo tisku: P10-083237/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

2

0

4

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/54/2012

32
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

8/28 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 706, k. ú. Vinohrady, ul. Rybalkova č. o. 5,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným
domem, rozděleným na jednotky
Číslo tisku: P10-079678/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

1

0

4

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/55/2012
8/29 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1915, k. ú. Záběhlice, ul. Záběhlická č. o. 16,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem,
rozděleným na jednotky
Číslo tisku: P10-079397/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

1

0

4

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/56/2012
9. Návrh na prodej domů
Materiály byly projednány radou a předloženy písemně p. Zoufalíkem, který je ústně uvedl.
Diskuse k materiálům 9/1 – 9/8: 9/1 Návrh na prodej domu č. p. 2218 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 3973, 3983/2 a
3983/3, k. ú. Vinohrady, ul. Šrobárova 2218/46 a 44, Bytovému družstvu Šrobárka
Číslo tisku: P10-089344/2012

33
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/57/2012
9/2 Návrh na prodej domu č. p. 1834 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 3474 a 3475,
k. ú. Vinohrady, ul. Šrobárova 1834/28, Družstvu Pod Platany
Číslo tisku: P10-089169/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

28

0

0

8

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/58/2012
9/3 Návrh na prodej domu č. p. 2215 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 3976 a 3983/7,
k. ú. Vinohrady, ul. U Zdravotního ústavu 2215/12, panu *****a manželům *****
Číslo tisku: P10-089347/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

29

0

0

7

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/59/2012
9/4 Návrh na prodej domu č. p. 62 s jeho příslušenstvím a pozemku parc. č. 147, k. ú.
Strašnice, ul. Dubečská 62/2, manželům *****
Číslo tisku: P10-088934/2012

34
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

28

0

0

8

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/60/2012
9/5 Návrh na prodej domu č. p. 599 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1441 a 1442,
k. ú. Strašnice, ul. Na Třebešíně 599/24, společnosti Na Třebešíně 24, spol. s r. o.
Číslo tisku: P10-089101/2012
Diskuse: Ing. Weinert, CSc. ohlásil střet zájmů
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

28

0

0

8

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/61/2012
9/6 Návrh na prodej domu č. p. 785 s jeho příslušenstvím a pozemku parc. č. 1063, k. ú.
Strašnice, ul. Nad Primaskou 785/24, Bytovému družstvu Nad Primaskou 24/785
Číslo tisku: P10-089107/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

29

0

0

7

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/62/2012
9/7 Návrh na prodej domu č. p. 90 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 553 a 554/1, k. ú.
Strašnice, ul. Pod Altánem 90/95, Družstvu Altán Strašnice
Číslo tisku: P10-089131/2012

35
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

28

0

0

8

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/63/2012
9/8 Návrh na prodej domu č. p. 1026 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1397 a 1398,
k. ú. Strašnice, ul. Pod Kapličkou 1026/8, Bytovému družstvu Pod Kapličkou
Číslo tisku: P10-089135/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

28

0

0

8

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/64/2012
10. Návrh na prodej domů – elektronická aukce
Materiály byly projednány radou a předloženy písemně p. Zoufalíkem, který je ústně uvedl.
Diskuse k materiálům 10/1 – 10/9: 10/1 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti –
domu č. p. 1826 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 3246 a 3247, k. ú. Vinohrady,
ulice Hradešínská 1826/38
Číslo tisku: P10-088961/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

29

0

0

7

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/65/2012

36
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10/2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti –
domu č. p. 1484 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 3163 a 3164, k. ú. Vinohrady,
ul. Slovenská 1484/31
Číslo tisku: P10-089155/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

29

0

0

7

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/66/2012
10/3 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti –
domu č. p. 1059 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 225 a 226, k. ú. Strašnice, ul.
Nupacká 1059/5
Číslo tisku: P10-089115/2012
Diskuse: Ing. Novák
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění
(Varianta B)

26

1

2

7

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/67/2012
10/4 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti –
domu č. p. 848 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 2074, 2075/1 a 2075/2, k. ú.
Strašnice, ulice Pod Strašnickou vinicí 848/44
Číslo tisku: P10-084001/2012

37
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/68/2012
10/5 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti –
domu č. p. 1860 s jeho příslušenstvím a pozemku parc. č. 821/2, k. ú. Strašnice, ul.
Průběžná 1860/7
Číslo tisku: P10-089148/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/69/2012
10/6 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti –
domu č. p. 673 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 2352 a 2353, k. ú. Strašnice,
ulice Tismická 673/5
Číslo tisku: P10-083965/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/70/2012
10/7 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti –
domu č. p. 244 s jeho příslušenstvím a pozemku parc. č. 310, k. ú. Vršovice, ul.
Kozácká 244/17
Číslo tisku: P10-089058/2012
38
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění
(Varianta B)

28

0

2

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/71/2012
10/8 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti –
domu č. p. 1022 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1604 a parc. č. 1605, k. ú.
Vršovice, ul. Omská 1022/49
Číslo tisku: P10-089123/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

29

1

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/72/2012
10/9 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti –
domu č. p. 180 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 315, 316/1, 316/3 a 316/9, k. ú.
Záběhlice, ul. Záběhlická 180/59
Číslo tisku: P10-089365/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění
(Varianta B)

27

2

1

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/73/2012

39
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

11. Návrh na prodloužení termínu dle bodu 3.2.4. Zásad pro prodej domů se šesti a méně
byty, ve kterých je nejméně polovina bytů užívána jejich oprávněnými nájemci,
oprávněným nájemcům v domech Nad Vodovodem 595/23, Věšínova 222/9,
Mirošovická 260/4 a 261/6, Mirošovická 268/12 a 286/14, Šrobárova 2217/42
Číslo tisku: P10-092169/2012
Materiál byl projednán radou a předložen písemně p. Zoufalíkem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: pí ***** – občanka Prahy 10
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

26

0

0

10

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/74/2012
12. Návrh na vyhodnocení veřejné výzvy na podání žádostí o odkup volných nebytových
jednotek se stanovením minimální ceny a na jejich prodej
Číslo tisku: P10-077166/2012
Materiál byl projednán radou a předložen písemně p. Zoufalíkem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/75/2012
13. Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku
Materiály byly projednány radou a předloženy písemně p. Zoufalíkem, který je ústně uvedl.
Diskuse k materiálům 13/1 – 13/7: 13/1 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 241 v k. ú. Strašnice družstvu
„Družstvo Dubečská“ IČ 250 73 508
Číslo tisku: P10-058466/2012

40
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

29

0

0

7

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/76/2012
13/2 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 240 v k. ú. Strašnice družstvu
„BYTOVÉ DRUŽSTVO OBČANŮ se sídlem Dubečská 1767/14 Praha 10“,
IČ 624 10 849
Číslo tisku: P10-058459/2012, P10-093970/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

28

0

0

8

A

(označeném „Výměna“
Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/77/2012
13/3 Návrhu na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 189 v k. ú. Strašnice vlastníkům
jednotek zapsaných na LV č. 3119, vedeném pro k. ú. Strašnice
Číslo tisku: P10-063527/2013
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/78/2012
13/4 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 106 v k. ú. Malešice družstvu
„Družstvo nájemců KA 141618, družstvo“, IČ 256 50 238
Číslo tisku: P10-023732/2012
41
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

27

0

0

9

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/79/2012
13/5 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 78a v k. ú. Vršovice vlastníkům
jednotek zapsaných na LV č. 5588 vedeném pro k. ú. Vršovice
Číslo tisku: P10-058430/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

29

0

0

7

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/80/2012
13/6 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 78c v k. ú. Vršovice vlastníkům
jednotek zapsaných na LV č. 5590 vedeném pro k. ú. Vršovice
Číslo tisku: P10-058446/2012
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

28

0

0

8

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/81/2012
13/7 Návrh na prodej pozemku dle vymezeného celku č. 55 v k. ú. Vršovice družstvu „Bytové
družstvo 28. pluku 32“ IČ 256 89 835
Číslo tisku: P10-048452/2012

42
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/82/2012
14. Návrh na odkoupení pozemku parc. č. 192/60 o výměře 140 m2, k. ú. Strašnice, na kterém
se nachází Lanové centrum v Areálu volného času Gutova, městskou částí Praha 10 od
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 709 94 234, se sídlem Praha 1,
Nové Město, Dlážděná 1003/7
Číslo tisku: P10-079250/2012
Materiál byl projednán radou a předložen písemně p. Zoufalíkem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/83/2012
15. Návrh na bezúplatný převod pozemků parc. č. 3055/1, parc. č. 3053/1, parc. č. 3053/3,
parc. č. 3052/2, parc. č. 3050 a parc. č. 4246, vše k. ú. Vinohrady, městské části Praha 10,
Vršovická 68, od společnosti Convenio, uzavřený investiční fond, a. s., IČ 247 51 448, se
sídlem: Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00
Číslo tisku: P10-080429/2012
Materiál byl projednán radou a předložen písemně, který jej ústně uvedl.
Diskuse: Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

29

0

1

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/84/2012

43
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

16. Informace o řešení důsledků smluvního vztahu se společností KEY INVESTMENTS,
a. s., na základě smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů
Číslo tisku: P10-092079/2012
Materiál byl projednán radou a předložen písemně p. Zoufalíkem. Ústně jej uvedl
Mgr. Ekstein – vedoucí OMP.
Diskuse: Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

29

0

1

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/85/2012
17. Informace o průběhu rekonstrukce staré vršovické radnice v Praze 10
Číslo tisku: P10-090538/2012, pod číslem tisku P10-095070/2012 rozdán doplněk, včetně
variant řešení obřadní síně
Bod byl předjednán jako bod 2.
Materiál byl projednán radou a předložen písemně p. Zoufalíkem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: Ing. arch. Masák – předvedl počítačovou prezentaci, p. *****
Průběh hlasování:
PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

realizaci rekonstrukce obřadní síně Varianta 1

17

0

2

17

N

realizaci rekonstrukce obřadní síně Varianta 2

8

4

9

15

N

realizaci rekonstrukce obřadní síně Varianta 3

5

5

11

15

N

realizaci rekonstrukce obřadní síně Varianta 4

5

4

16

11

N

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

1

5

A

PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

Varianty 1 a 2 postoupily do druhého kola hlasování.
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

realizaci rekonstrukce obřadní síně Varianta 1

44
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

návrhu usnesení ZMČ v upraveném znění o
vítěznou variantu 1, která je přílohou usnesení

30

0

1

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/86/2012
18 Návrh na schválení poskytnutí veřejné finanční podpory Náboženské obci Církve
československé husitské v Praze 10 – Vršovice z Programu regenerace městských
památkových rezervací a zón
Číslo tisku: P10-091545/2012
Materiál byl projednán radou a předložen písemně Mgr. Cabrnochovou, která jej ústně uvedla.
Diskuse: Ing. Svoboda
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

24

0

3

9

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/87/2012
19. Návrh na změnu rozpočtu pro rok 2012 a převod finančních prostředků na hlavní město
Prahu pro TSK na rekonstrukce chodníků
Číslo tisku: P10-092474/2012
Materiál byl projednán radou a předložen písemně Mgr. Cabrnochovou, která jej ústně uvedla.
Diskuse: Ing. Svoboda, Ing. Richter
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

25

0

2

9

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/88/2012
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zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

20. Návrh na poskytnutí výhry v soutěži Zásobník projektů – město na míru
Číslo tisku: P10-091365/2012
Materiál byl projednán radou a předložen písemně Ing. Slavíkem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

29

0

0

7

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/89/2012
21. Návrh na uvolnění finančních prostředků na finanční spoluúčast (10 % uznatelných
nákladů) MČ Praha 10 na financování projektu „Revitalizace parku U Vršovického
nádraží v MČ Praha 10“ v případě získání grantu v rámci OP Praha Konkurenceschopnost
Číslo tisku: P10-091210/2012
Materiál byl projednán radou a předložen písemně Ing. Slavíkem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

27

0
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7

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/90/2012
22. Návrh na uvolnění finančních prostředků na finanční spoluúčast (10 % uznatelných
nákladů) MČ Praha 10 na financování projektu „Revitalizace vnitrobloku Voděradská –
Kolovratská v městské části Praha 10“ v případě získání grantu v rámci OP Praha Konkurenceschopnost
Číslo tisku: P10-091428/2012
Bod byl předjednán jako bod 1.
Materiál byl projednán radou a předložen písemně Ing. Slavíkem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: p. Ing. Novák, p. ***** – občan Prahy 10, Ing. Slavík
Materiál byl předkladatelem po diskusi stažen.

46
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zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

23. Návrh plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ na II. pololetí roku 2012
Číslo tisku: P10-090871/2012
Materiál byl předložen písemně Ing. Čunátovou, která jej ústně uvedla.
Diskuse: p. Ing. Novák, p. *****– občan Prahy 10, požadována písemná odpověď
Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N
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A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/91/2012
24. Návrh vyjádření MČ Praha 10 k Návštěvnímu řádu stadionu Bohemians v Ďolíčku
(Provoznímu řádu) pro Bohemians 1905, a. s.
Číslo tisku: P10-092618/2012
Materiál byl projednán radou a předložen písemně Mgr. Vozobule, který jej ústně uvedl.
Diskuse: Průběh hlasování:
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

23

0

7

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 12/92/2012
25. Podání Zastupitelstvu MČ Praha 10
a) podání pana *****, číslo tisku P10-073672/2012 – převod bytové jednotky č. 1272/29
- pracovní cestou postoupeno k vyřízení p. Zoufalíkovi
b) podání pana *****, číslo tisku P10-082583/2012 – přehled o jednoročním společenském
prospěchu zlepšovatelských návrhů, prosí, o zohlednění při
rozhodování o ceně bytové jednotky
- pracovní cestou postoupeno k vyřízení p. Zoufalíkovi
c) podání manželů ***** číslo tisku P10-081321/2012– žádost o odprodej nemovitostí
- pracovní cestou postoupeno k vyřízení p. Zoufalíkovi
d) podání Občanské iniciativy „Společně pro Desítku“ číslo tisku P10-095601/2012
- rozdáno zastupitelům v dodatcích

47
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26. Různé
p. *****, občan Prahy 10

-

Ing. Milan Richter

-

pí *****, občanka Prahy 10
-

p. *****
pí *****
p. *****
pí *****
pí *****

-

hovořil o určení ceny bytové jednotky č. 1272/29 a
připomínal své zlepšovatelské zásluhy z minulosti
reagoval na vystoupení pana *****, přislíbil do příštího
ZMČ prověřit řešení
kritizovala poměry na Praze 10
požádala o přehled, které chodníky na Praze 10 se
budou opravovat za uvolněné peníze pro TSK (písemná
odpověď)
představili občanskou iniciativu Pět přání pro Desítku a
seznámili zastupitele s programem a požadavky této
iniciativy (PC prezentace)

27. Dotazy a informace členů zastupitelstva
p. Jan Sandner

-

Mgr. David Ekstein
Ing. Martin Uhlíř, MBA

-

Ing. Milan Richter
JUDr. Radmila Kleslová

-

Mgr. Ivana Cabrnochová

-

vznesl dotaz, zda se uskutečnila koupě pozemku
mateřské školy Bajkalská
odpověděl na dotaz pana Sandnera
hovořil o důvodech svého odchodu z TOP 09 a
o situaci vzniklé v Jánských Lázních,
požádal o písemné vyjádření postoje pana starosty
k této situaci
reagoval na vystoupení Ing. Uhlíře, MBA
pozvala přítomné na Dny Prahy 10 a seznámila je
s programem (rozdán)
pozvala přítomné na Svatováclavský koncert, který se
koná 25. 9. 2012 (rozdána pozvánka)

Závěr
Starosta Ing. Milan Richter ukončil 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 v 16,25 hodin.

Ing. Milan R i c h t e r
starosta

Ověřovatelé:

Ing. Michal N a r o v e c

Ing. Miroslav S v o b o d a
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Ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 je pořízen v 7i vyhotoveních stenografický
záznam, který je rozdělen takto:
1x - starosta městské části Praha 10
4x - zástupci starosty městské části Praha 10
1x - tajemník Úřadu městské části Praha 10
1x - dokumentace zasedání ZMČ

Zapsala:
Hana Blahetová, KS/RaZ

V Praze dne 26. 9. 2012
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