
 
 
 
 
 
 

 

        
 
    V Praze dne 1. 6. 2020 

 
 

Starosta Městské části Praha 9 
s v o l á v á 

9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9 

na úterý 23. 6. 2020 od 10.00 hodin 

do zasedací místnosti v nové budově radnice, 2. patro, Sokolovská 14/324, Praha 9 

 

 P r o g r a m: 
 

0. Interpelace občanů  (10:15 - 10:45 hod.) 

1. Návrhy na udělení Ocenění občanům MČ Praha 9 

2. Komplexní rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za rok 2019 

3. Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o investiční dotaci na akci ZŠ a MŠ Na Balabence - rozšíření 
kapacity 

4. Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o účelovou dotaci na výdaje při řešení krizové situace v 
souvislosti s šířením nového typu koronaviru 

5. Vyúčtování záloh na poskytované služby za rok 2019 od Ústavu Sociální služby Praha 9, z.ú. 

6. Rozdělení účelových neinvestičních dotací určených na podporu činností nestátních neziskových 
organizací působících na území MČ Praha 9, které dlouhodobě zajišťují organizovanou sportovní 
výchovu mládeže a jsou registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích 

7. Schválení zprávy o provedení inventarizace majetku hlavního města Prahy, Městské části Praha 9 a 
příspěvkových organizací jí zřizovaných za rok 2019 

8. Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě vytipovaném k výstavbě půdních bytů – 
Skloněná 549 

9. Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě vytipovaném k výstavbě půdních bytů – 
Novovysočanská 589 

 
 



10. Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Letňanská č.p. 329, 330, 341, k.ú. Prosek, P9 

11. Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Poštovská č.p. 744/9, k.ú. Vysočany, Praha 9 

12. Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p. 550/77 – č.p. 551/75, k.ú. 
Prosek, Praha 9 

13. Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Jablonecká č.p. 360/21 – č.p. 361/19, k.ú. 
Střížkov, Praha 9 

14. Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Sokolovská č.p. 608/312, k.ú. Vysočany, 
Praha 9 

15. Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě č.p. 567, ulice Sokolovská 306, Na Břehu 7 
a Na Břehu 9, vše v k.ú. Vysočany, Praha 9 

16. Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Poštovská č.p. 807/11, k.ú. Vysočany, Praha 9 

17. Vydání nesouhlasného stanoviska k pronájmu, příp. odkupu částí pozemků parc.č. 1121/52 v k.ú. 
Prosek a parc..č. 515/65, parc.č. 845/1, parc.č. 515/25 v k.ú. Střížkov 

18. Prodej části pozemku parc.č. 640/37 v k.ú. Prosek 

19. Prodej pozemků parc.č. 615/21, parc.č. 643/1 a parc.č. 1185/6 v k.ú. Prosek 

20. Přijetí mimořádných opatření k podpoře podnikání v nebytových prostorech a na pozemcích ve 
vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správě MČ Praha 9, v souvislosti s vyhlášením nouzového 
stavu na území České republiky (usnesením Vlády ČR ze dne 12. března 2020 publikovaným pod č. 
69/2020 Sb.) a se zákazem maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách (usnesením 
vlády ze dne 14. března 2020, publikovaným pod č. 82/2020 Sb., a dalšími navazujícími usneseními s 
tímto opatřením souvisejícími) 

21. Záměr prodat pozemek parc.č. 69/2, jehož součástí je objekt bez čp/ev,  v  k.ú. Vysočany 

22. Předložení dokončené Urbanistické studie Poděbradská na část transformačního území T3 Nová 
Harfa v Praze Hloubětín na základě zadání MČ Praha 9 

23. Zápisy z KV a FV ZMČ P9 

24. Informativní zprávy a návrhy 

25. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMČ P9 

 
 
                                                                                                        Ing. Jan Jarolím 
 
 
Pozn.: členové ZMČ si materiály pro 9. zasedání mohou od 12. 6. 2020 vyzvednout osobně na odd. 
SVOT. Elektronicky na úložišti od 15. 6. 2020 
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