PROGRAM
19. zasedání Zastupitelstva městské části,
které se koná dne 30.9.2010 od 13 hodin
ve velkém sále hotelu Amedia Hotel Theatrino, Bořivojova 53, Praha 3
I.

Pro jednání Zastupitelstva městské části

1.

Poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu městské části Praha 3

2.

Poskytnutí peněžitého daru z Fondu starosty

3.

Prodej pronajaté nebytové jednotky-garáže č. 1952/101 v budově čp.
1952 dle zák. č. 72/1994 Sb., v k.ú. Žižkov, Praha 3, V Zahrádkách 50

4.

Prodej pronajaté nebytové jednotky-garáže č.1952/102 v budově čp.
1952 dle zák. č. 72/1994 Sb., v k.ú. Žižkov, Praha 3, V Zahrádkách 50

5.

Prodej pronajaté nebytové jednotky-garáže č. 1952/103 v budově
čp.1952 dle zák.č.72/1994 Sb., v k.ú. Žižkov, Praha 3, V Zahrádkách 50
(usnesení RMČ předáno při prezenci)

6.

Prodej pronajaté nebytové jednotky-garáže č. 1952/104 v budově čp.
1952 dle zák. č. 72/1994 Sb., v k.ú. Žižkov, Praha 3, V Zahrádkách 50

7.

Prodej pronajaté nebytové jednotky-ateliéru č. 2012/108 v budově
čp. 2012, 2013 vše v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3,
Orlická 8, Lucemburská 24

8.

Vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky –
garáže č. 2664/101 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu
151/18324 na společných částech budovy č.p. 2664 a se stejným
spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/11,vše
k.ú.Žižkov,Praha 3, Pod Lipami 5, dle zákona č. 72/1994 Sb.

9.

Vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky –
garáže č. 2664/102 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 146/18324
na společných částech budovy č.p. 2664 a se stejným spoluvlastnickým
podílem na stavebním pozemku parc.č.3606/11,vše k.ú.Žižkov,Praha 3,
Pod Lipami 5, dle zákona č. 72/1994 Sb.

10.

Vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky –
garáže č. 2664/103 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu
148/18324 na společných částech budovy č.p. 2664 a se stejným
spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č.3606/11, vše
k.ú. Žižkov,Praha 3, Pod Lipami 5, dle zákona č. 72/1994 Sb.

11.

Vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky –
garáže č. 2664/104 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu
148/18324 na společných částech budovy č.p. 2664 a se stejným
spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č.3606/11, vše
k.ú. Žižkov, Praha 3, Pod Lipami 5, dle zákona č. 72/1994 Sb.

12.

Vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky –
garáže č. 2662/101 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu
149/18605 na společných částech budovy č.p. 2662 a se stejným
spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č.3606/7, vše
k.ú.Žižkov,Praha 3, Pod Lipami 1, dle zákona č. 72/1994 Sb.

13.

Vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky –
garáže č. 2662/102 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu
149/18605 na společných částech budovy č.p. 2662 a se stejným
spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/7, vše
k.ú. Žižkov, Praha 3, Pod Lipami 1, dle zákona č. 72/1994 Sb.

14.

Vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky –
garáže č. 2662/103 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu
149/18605 na společných částech budovy č.p. 2662 a se stejným
spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č.3606/7, vše
k.ú. Žižkov, Praha 3,Pod Lipami 1, dle zákona č. 72/1994 Sb.

15.

Vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky –
garáže č. 2662/104 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu
149/18605 na společných částech budovy č.p. 2662 a se stejným
spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č.3606/7, vše
k.ú. Žižkov, Praha 3, Pod Lipami 1, dle zákona č. 72/1994 Sb.

16.

Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1916, vše v k.ú.
Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Jeseniova 89

17.

Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1510, 1512, 1511
v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Hořanská 1, 3, 5

18.

Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1514, 1513,
1515, vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Hořanská 2,
4, 6

19.

Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1807, vše v k.ú.
Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Basilejské nám. 3

20.

Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1749, vše
v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Čáslavská 6

21.

Prodej pronajatých bytových jednotek a ateliéru v budově čp. 1750 v
k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Čáslavská 8

22.

Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1876 v k.ú.
Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Lucemburská 44

23.

Prodej pronajaté bytové jednotky č. 1952/38 v budově čp. 1952 vše
v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, V Zahrádkách 50

24.

Použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3
poskytnutí návratných bezúročných půjček a daru pro opravy a
rekonstrukce domů na území MČ Praha 3

25.

Použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3
Poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a
rekonstrukce domů na území MČ Praha 3

26.

Žádost Bytového družstva Víta Nejedlého 4 o poskytnutí zpětného
čerpání z Fondu pro podporu údržby privatizovaných obytných
domů

27.

Žádost Společenství pro dům č.p. 1826 Praha 3 – Žižkov o
odsouhlasení úvěru na rekonstrukci střechy budovy čp. 1826, k.ú.
Žižkov, Zelenky-Hajského 1

28.

Revokace usnesení Zastupitelstva městské části č. 445 ze dne
28.6.2010 k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově č.p.
95, vše k.ú. Žižkov, dle zákona č. 72/1994 Sb., Praha 3, Malešická 15

29.

Revokace usnesení Zastupitelstva městské části č. 292 ze dne 9.6.2009
k rozšíření Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku Městské
části Praha 3 o bod d) Přílohy I

30.

Prodej spoluvlastnických podílů na pozemku parc. č. 2804 v k. ú.
Žižkov, vymezeného geom. plánem č. 2212-35/2010 ze dne 20. 4.
2010, vlastníkům bytových jednotek budovy č.p. 2678 na pozemku
parc. č. 2804 v k. ú. Žižkov, U Kněžské louky 4

31.

Prodej spoluvlastnických podílů na pozemku parc. č. 2803/2 v k. ú.
Žižkov, vymezeného geom. plánem č. 2212-35/2010 ze dne 20. 4.
2010, vlastníkům bytových jednotek budovy č.p. 2677 na pozemku
parc. č. 2803/2 v k. ú. Žižkov, U Kněžské louky 6

32.

Prodej spoluvlastnických podílů na pozemku parc. č. 2798 v k. ú.
Žižkov, vymezeného geom. plánem č. 2212-35/2010 ze dne 20. 4.
2010, vlastníkům bytových jednotek budovy č.p. 2676 na pozemku
parc. č. 2798 v k. ú. Žižkov, U Kněžské louky 8

33.

Prodej spoluvlastnických podílů na pozemku parc. č. 2827 v k. ú.
Žižkov, vlastníkům bytových jednotek budovy č.p. 2621
na pozemku parc. č. 2827 v k. ú. Žižkov, Křivá 4

34.

Prodej spoluvlastnických podílů na pozemku parc. č. 2795 v k. ú.
Žižkov, vlastníkům bytových jednotek budovy č.p. 2157
na pozemku parc. č. 2795 v k. ú. Žižkov, Křivá 7

35.

Prodej spoluvlastnických podílů na pozemku parc. č. 2781/2 v k. ú.
Žižkov, vlastníkům bytových jednotek budovy č.p. 2627
na pozemku parc. č. 2781/2 v k. ú. Žižkov, Křivá 15

36.

Prodej spoluvlastnických podílů na pozemku parc. č. 2771 v k. ú.
Žižkov, vlastníkům bytových jednotek budovy č.p. 2619
na pozemku parc. č. 2771 v k. ú. Žižkov, Luční 17

37.

Zrušení usnesení Zastupitelstva Městské části Praha 3 č. 22 ze dne 21.
2. 2007 k prodeji pozemků parc. č. 3566/24, 3566/25 a 3566/26 v k. ú.
Žižkov, Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683,
2684, 2685, Praha 3, IČ 27081478, z důvodu nezájmu ze strany
kupujícího
(usnesení RMČ předáno při prezenci)

38.

Přijetí dotace na projekt „Zkvalitnění řízení lidských zdrojů Úřadu
městské části Praha 3“
(usnesení RMČ předáno při prezenci)

39.

Změna objemu rozpočtu roku 2010

40.

Zřízení nadačního fondu s názvem „Nadační fond Karla Hartiga“ se
sídlem Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3
(usnesení RMČ předáno při prezenci)

41.

Přijetí peněžitého daru od České spořitelny, a.s. poskytnutého městské
části Praha 3 na kulturní akci „Žižkovský výtvarný salón 2010“

42.

Program regenerace Městské části Praha 3 – městské památkové zóny

43.

Jmenování kronikáře městské části Praha 3
(usnesení RMČ předáno při prezenci)

II.

Pro informaci Zastupitelstva městské části

-

Zpráva Rady městské části o činnosti za I. pololetí 2010

-

Zpráva Zastupitelstva městské části o činnosti za I. pololetí 2010

-

Projekt Lávka – otevřený dopis zastupitelstvu Prahy 3

-

Informace o vyřízení dotazů, připomínek, podnětů a interpelací z 18.
zasedání Zastupitelstva městské části ,konaného dne 28.6.2010

-

Zápisy z výborů Zastupitelstva městské části

-

Zápis č. 5 u jednání Komise SPOD

