Zápis
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Dolní Počernice
21. 9. 2017
Přítomni:
Omluveni :
Hosté:
Zahájení:
Ukončení:

č. 18
Burda, Boček, Exnerová, Král, Kšáda, Langmajer, Nedvědil, Richter, Šroubek, Vermach
Falc, Jaklová, Polcar, Sládek, Wittbergerová
17.05 hod.
17.45 hod.

Starosta zahájil zasedání a pověřil p. Exnerovou a Ing. Krále ověřením zápisu z tohoto jednání.
Starosta předložil návrh programu.
Ing. Vermach navrhu doplnění programu o bod „Dotazy, připomínky, podněty“

H: 7/0/2 – návrh nebyl přijat

Následně bylo hlasováno o programu zasedání:
1. Dořešení majetkoprávních vztahů k objektu čp. 831

H: 9/0/0

1. Dořešení majetkoprávních vztahů k objektu čp. 831
Starosta přítomné seznámil s důvodem ke svolání tohoto mimořádného zasedání ZMČ, kdy ve věci rozhodování
o nemovitém majetku MČ nemůže rozhodovat RMČ, a vyzval JUDr. Kšádu, aby přítomné s předloženým
návrhem seznámil podrobněji.
JUDr. Kšáda předložil návrh na možnost získání objektu čp. 831 do vlastnictví MČ, realizací kterého by dle jeho
názoru mohlo dojít k dořešení vleklých soudních sporů ohledně plateb za užívání pozemků ve vlastnictví MČ,
na kterých je stavba čp. 831 umístěna.
Starosta upozornil na několik zásadních argumentů ve věci vhodnosti podání navrhované žaloby, na které
upozorňuje vyjádření právního zástupce MČ Praha-Dolní Počernice, které bylo součástí pokladových materiálů
pro toto zasedání.
Následně se v bohaté diskusi k návrhu vyjádřila většina přítomných členů ZMČ a po té starosta přednesl návrh
usnesení.
JUDr. Kšáda předložil návrh na pokračování volné diskuse k danému bodu.
H: 4/4/2 – návrh nebyl přijat
Bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení:
ZMČ Praha – Dolní Počernice
- s c h v a l u j e podání žaloby na využití předkupního práva k objektu Českobrodská čp. 831 včetně
příslušenství na pozemku 1496/3 v k.ú. Dolní Počernice, který je ve svěřené správě MČ Praha – Dolní Počernice.
H: 4/3/3 – návrh nebyl přijat.

Po té starosta v 17.45 zasedání ukončil.
zapsala: Moravcová

Ověřovatelé:

Danka E x n e r o v á, v.r.

Zbyněk R i c h t e r, v.r.
starosta MČ Praha-Dolní Počernice
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Ing. Miloslav K r á l, v.r.

