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              Městská část Praha 5 

                 starostka    

 

V Praze dne 13. 6. 2022 

S V O L Á V Á M 

 
24. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5, které se koná dne 28. 6. 2022 od 9 hodin v zasedacím 

sále ZMČ Praha 5, Štefánikova 13-15, Praha 5, 6. patro 
 
 

Program: 

 

Zahájení: 

 Zápis z 23. zasedání ZMČ Praha 5 

 Ověřovatelé zápisu 24. zasedání ZMČ Praha 5 

 Schválení programu 24. zasedání ZMČ Praha 5  

 Stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 5 pro volební období 2022 - 2026 

 Strukturální plán MČ Praha 5  

 Motolský háj – podkladová studie pro změnu ÚP SÚ HMP č. Z 2927 

 Připomínky MČ Praha 5 k návrhu Metropolitního plánu pro veřejné jednání 

 Dodatek č. 1 Memoranda o spolupráci č. 12/0/OUR/18 týkajícího se rozvoje nemovitostí 

"Waltrovka I" podél ulice Radlická, na území Prahy 5 v k. ú. Jinonice a k. ú. Radlic 
 

 Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci č. 4/0/OUR/20 ze dne 24.07.2020 
 

 "Zásady pro spolupráci s investory za účelem rozvoje veřejné infrastruktury městské části Praha 5" 

– aktualizace 

 Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč 

 Odpis pohledávek nájemců NP nad 100 tis. Kč 
 

 Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 3/0/ZOOA/14 z 3.2.2014 mezi MČ 

Praha 5 a společností RS real estate s.r.o., IČO 26775468 
 

 Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 70/0/ZOOA/13 z 20.12.2013 mezi 

MČ Praha 5 a společností RS real estate, s. r. o., se sídlem Jeremiášova 2722/2a, Stodůlky, Praha 

5, IČO 267 75 468 
 

 Společný prodej nemovitosti v podílovém spoluvlastnictví - pozemku parc.č. 1218, jehož součástí 

je stavba č.p. 1704, k.ú. Smíchov na adrese Ke Koulce 1704/6, Praha 5 (spoluvlastníci - id. 3/8 

MČ Praha 5, id. 5/8 společnost City Home Project VII. s.r.o.) vítězi elektronické aukce  
 

 Prodej pozemku parc. č. 1316/21 v k. ú. Smíchov vlastníkovi souvisejících nemovitých věcí 

společnosti SATPO Project V, s. r. o. na základě uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí kupní   

 Prodej pozemku parc. č. 1861 v k. ú. Smíchov vlastníkovi souvisejících nemovitých věcí  
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 Žádost o prodej zastavěného pozemku parc. č. 1022/2 v k. ú. Smíchov od vlastníků stavby garáže  
 

 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc.č. 1838/39 v k.ú. Košíře 

týkající se záměru budoucího prodeje části pozemku parc.č. 1838/39 v k.ú. Košíře společnosti 

TELLUS spol. s r.o.  
 

 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemků parc.č. 4014/1, 4015/2 a 4015 v k.ú. 

Smíchov týkající se záměru budoucího odkoupení částí pozemků parc.č. 4014/1, 4014/2 a 4015 v 

k.ú. Smíchov od společnosti Vilapark Klamovka s.r.o.  
 
 

 Návrh aktualizace Akčního plánu Strategie 2030+, včetně souhrnné zprávy 
 

 Informace o plnění úkolu z usnesení ZMČ/20/5/2021 ze dne 23. 11. 2021 – prověření možnosti 

umístění dočasné stavby konceptu modulárního řešení v lokalitě Košíř jako variantní řešení včetně 

porovnání vstupní investice 
 

 Informace o plnění úkolu z usnesení ZMČ/9/10/2020 ze dne 25. 2. 2020 – vyhodnocení variant 

řešení nedostatečných kapacit ZŠ v oblasti Košíře/Motol v krátkodobém a dlouhodobém horizontu 
 

 Návrh na zrušení úkolů z usnesení Zastupitelstva MČ Praha 5 č. ZMČ/14/22/2020 a 

ZMČ/18/12/2021 

 Přehled plnění úkolů z usnesení ze Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 19. 4. - 14. 6. 2022  

 Návrh Zásad pro realizaci projektů Dostupného družstevního bydlení v podmínkách městské části 

Praha 5 

 Zpráva o činnosti Výboru dopravního Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od ledna do května 

roku 2022 

 Zpráva o činnosti Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od ledna do 

května roku 2022 
 

 Zpráva o činnosti Výboru pro otevřenou radnici Zastupitelstva MČ Praha 5 za I. pololetí roku 

2022 

 Změny ve výborech 

Informace z radnice 

Informace z výborů 

Interpelace 

Občané 

 

 

 

 
Mgr. Renáta Zajíčková 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pokud se chce oprávněná osoba vyjádřit k otázce, která není předmětem programu zasedání ZMČ P5, může tak učinit před 16 hodinou dle 

Jednacího řádu ZMČ Praha 5. Přenos ze zasedání ZMČ P5 bude spolu se stenozáznamem zveřejněn na webových stránkách MČ Praha 5. 


