5. Majetkového výboru ze dne 21. 08.2019
1/4 MV na základě právního stanoviska doporučuje RMČ nesouhlasit s prodejem pozemků
parc.
162/6 a parc.
162/268 v k.ú. Stodůlky Diakonii ČCE za symbolickou 1 Kč.
č.

č.

2/4 MV doporučuje RMČ nesouhlasit s prodejem částí pozemků parc.č. 59/1 a parc. č.
2173/1 o výměře 435 m2 v k.ú. Stodůlky xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx z důvodu zachování
veřejného prostoru, který spolu s přilehlými pozemky tvoří funkci náměstí historického jádra
starých Stodůlek
a neprodleně
zajistit nezbytné kroky vedoucí k revitalizaci výše
uvedených pozemků na parkovou úpravu a zeleň tak, aby byla doplněna stávající klidová
zóna historické části obce.
1/5 MV doporučuje RMČ souhlasit:
1. s uložením kabelů VN a telekomunikačního a sdělovacího vedení (opto) na pozemky
parc. č. 1569/28, parc. č. 1569/286 a parc. č. 2829 v k.ú. Stodůlky, dle předložené
projektové dokumentace s tím, že před zahájením stavby uzavře investor stavby s MČ
Praha 13 nájemní smlouvu na předrnětné pozemky,
2. s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břernene mezi MČ Praha
13 a společností PREdistribuce, a.s. k pozemku parc. 2829 v k.ú. Stodůlky, na trvalé
uložení kabelů VN a telekomunikačního a sdělovacího vedení (opto) o celkové délce
cca 6,5 bm, na akci "Obnova části kVN do RS 4570, Praha 13 - Stodůlky, Pod
Hranicí, Nárožní", číslo SPP: 142881, za jednorázovou úhradu ve výši 350,- Kč/bm,
nejméně však 2.000,- Kč. K této částce se připočte DPH v zákonné výši,
3. se zmocněním společnosti VOLTCOM spol. s r.o., aby zastupovala MČ Praha 13, jako
vlastníka pozemků parc. č. 1569/28, parc.
1569/286 a parc. č. 2829 v k.ú. Stodůlky,
v jednání s orgánem památkové péče hl. m. Prahy v rámci stavby "Obnova části kVN
do RS 4570, Praha 13 - Stodůlky, Pod Hranicí, Nárožní", číslo SPP: 142881.
č.

č.

2/5 MV doporučuje RMČ souhlasit s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě k pozemkům parc. č. 12/20, parc. č. 160/29, parc.
160/123, parc.
č. 162/56, parc. č. 162/63, parc. č. 162/64, parc. č. 162/68, parc. č. 1086/1, parc. č. 1086/9,
parc. č. 1086/26, parc. č. 2131/118, parc. č. 2131/127, parc. č. 2131/131, parc. č. 2131/132,
parc. č. 2131/133, parc.
2131/433, parc. č. 2131/436, parc. 2185/2, parc. 2310/2, parc.
č. 2860/112 a parc. č. 2860/114 v k.ú. Stodůlky, na trvalé uložení HDPE trubek pro
zafouknutí optického o celkové délce cca 530 bm, v rámci stavby "OMS PODA - Praha
sídliště Stodůlky 1. etapa", za jednorázovou úhradu ve výši 350,- Kč/bm, nejméně však
2.000,- Kč. K této částce se připočte DPH v zákonné výši.
č.

č.

č.

č.

3/5 MV doporučuje RMČ souhlasit s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
MČ Praha 13 a společností T-Mobile Czech Republic a.s. k pozemkům parc.
162/190 a
parc. č. 172/1 v k.ú. Stodůlky, na trvalé uložení optických kabelů o celkové délce 9,7 bm, na
akci "Rozšíření optické sítě T-Mobile Czech Republic a.s. na území Praha 13", za
jednorázovou úhradu ve výši 3.395,- Kč. K této částce se připočte DPH v zákonné výši.
č.

4/5 MV doporučuje RMČ souhlasit s uzavřením Souhlasného prohlášení za účelem uznání
vlastnického práva k pozemkům parc. č. 2490/2 a parc. č. 2652/2 v k.ú. Stodůlky ve prospěch
České republiky, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

5/5 MV doporučuje RMČ souhlasit s vykoupením pozemků, zastavěných komunikacemi dle
přílohy
3.
č.

6/5 MV doporučuje RMČ souhlasit s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí pro stavbu:
"Praha 13, Stodůlky, Za Mototechnou, přípojka pro č.kat. 1236/110" mezi MČ Praha 13 a
společností PREdistribuce, a.s. k pozemku parc. č. 1236/130 v k.ú. Stodůlky za účelem
uložení podzemního kabelového vedení 1 kV a telekomunikačního zařízení v délce cca 1 bm
za jednorázovou úhradu ve výši 350,- Kč/bm, nejméně však 2.000,- Kč. K této částce se
připočte DPH v zákonné výši.

