
Usnesení z IX. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Pľaha - Petrovice'
konaného dne 25.06.202o

Usnesení ć'.3lIxI2o2o
Změna v zápisu z XIIL řádného zasedánĺZMč.
,,Z řad občanů vystoupill: pan Jan Kubĺček, Ing. arch. Vejrychová, panĺ Jana Beránková a pan Petr
Vejrych. občané předneslĺ ýhrady proti napojenĺ pozemku 203/34 na komunĺkaci Morseova

vśouvislosti s plánovanou ýstavbou tří rodĺnných domů. Starostka MC k těmto ýhradám
konstatovala, že konkrétnĺ řešenĺ dopravnĺho napojenĺ bude řešeno v rámci územnĺho a stavebnĺho
řĺzení a uvedené ýhrady tedy nejsou předmětem projednávaného bodu tohoto zasedání
zastupĺtelstua. Dále vystoupĺl Mgr. Maftin srcrŕel, kteý se zĺonžnĺl se závěry starostky Mč;'
H!asování:
Pľo 1o, proti 0, zdrže! se o

Usnesení č'.4lLxl2o2o
Program byl schválen ve znění:

1. Zahájení
2. Informace o omluvách členů Zastupĺtelstva MČ Praha - Petrovice ze zasedání
3. Určeníověřovatelů zápisu
4' Schváleníprogramu
5. Volba návrhového výboru
6. Udělenídotací MČ Praha - Petrovice pro rok 2020
7. Prodej části pozemku parc' č' 423l5z v k.ú. Petrovĺcs - SVJ Lessnerova 26I a262
B. Různé, připomínky a náměty členů Zastupitelstva MČ Praha - Petrovice a občanů

Hlasování:
Pro 10, proti o, zdržeI se o schváleno

Usnesení ć'.5ll'xl2o2o
Zastupitelsryo MČ Praha - Petrovice schvaluje návrhový výbor v tomto složení: paníMarkéta čižĺnská,
paníIveta Hergottová a Ing. Pavel Meloun.
H!asování:
Pro 1o, proti o, zdrže! se o schváleno

Usnesení č'.6ll'xl2o2o
Zastupitelstvo městské části Praha - Petrovice schvaluje poskytnutífinančních dotací na rok 20Ż0 pro:

Rugby klub Petrovice' Z. s. ve rnýšĺ 1oo ooo Kč na zajĺštění celoročnítréninkové a soutěžní
činnosti členů,

- Rugby klub Petrovice, z. s. ve ýšl 1oo 0oo Kč na vybudování retenčních nádrží na dešťovou

vodu,
- Římstoratolickou farnost u kostela sv. Jakuba Staršího ve ýši 1oo o00 Kč na sejmutía

restaurování sochy umístěné na obvodové zdi koste|a,
- Spolek BeMama ve ýši 125 ooo Kč na provoznínáklady - webové stránky, rezervačnísystém,

zprostředkovatele mailingu, pojištění spolku, fakturační a účetní služby, pronájem prostor,

honoráře lektorů a spolupracujících subjektů, kteří nejsou členy spo|ku, nákup sportovních

potřeb a ýrobků pro sport, pohybové a zájmové aktiviĘ, nákup vzdělávacího materiálu,

nákup a tiśk propagačních materiálů a sportovních oděvů, kancelářských potřeb, náklady na

přepravu, ceny pro účastníky,
- iělocvičnou jednotu Sokol Petrovĺce I. ve výši 200 ooo Kč na rekonstrukcĺ vytápění'

elektroĺnstalacĺ, uýměnu dveří a bezpečnostní ukoWení sportovního náčĺní.

Hlasování:
Pro 10, proti 0, zdržel se o schváleno

schváleno

I



Usnesení č,.7lLxl2o2o
Zastupĺtelstvo MČ praha - Petrovice schvaluje prodej části pozemku parc. č' 4Ż315Ż v k.ti. Petrovice,
na LV 43B ve vlastnictví, hl. m. Prahy, svěřená správa městská část Praha - Petrovice o celkové

ýměře 39mŻza cenu 110 370 Kč Společenstvívlastníků Lessnerova 26t aŻ62,Ico 29413061, se
sídlem Lessnerova 26Il19,1o9 oo Praha 10 - Petrovice, dle Geometrického plánu č. 875-I]2|Ż020
ověřeného úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. Janem Nedomou.
HIasování:
Pro 10, proti o, zdrže! se 0 schváIeno

JUDr. olqa Hromasová
starostka MC Praha - Petrovice
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