
Městská část Praha – Královice 
Starosta městské části 

svolává  

3.veřejného zasedání  

Zastupitelstva MČ Praha – Královice,  

které se bude konat  
 

v pondělí  12.12.2022   
 

                                                         

od 18.00 hod. na úřadu MČ Praha – Královice 
 

                               
                                               

1. Návrh pořadu jednání 

  

2. Jmenování ověřovatelů zápisu 

 

3. Zpráva o plnění rozpočtu k 30.11.2022 

 

4. Revokace usnesení č.5/19 ze dne 21.5.2018 - Směrnice pro nakládání s osobními údaji 

 

5. Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2023 

 

6. Schválení záměru směny pozemků mezi MČ Praha – Královice a firmou Nové Královice 

spol. s r.o. 

 

7. Směnná smlouva mezi MČ Praha-Královice a firmou Nové Královice spol. s r.o. 

 

8. Náklady spojené s údržbou hřbitova na rok 2023 

 

9. Výběr dodavatele na údržbu zeleně na roky 2023-2024 

 

10. Pronájem části  obecního pozemku parc.č. 108/1 v k.ú.Královice, výměra 30m2 na dobu 

neurčitou p. V.D. z Prahy. Výše nájemného je stanovena na 5,- Kč/1m2/rok, tj. 150- Kč 

ročně, pronájem části obecního pozemku parc.č.252,v k.ú Královice, výměra 75m2 na 

dobu neurčitou pí.T.P. z Prahy. Výše nájemného je stanovena na 5,-Kč/1m2/rok, tj. 375,- 

Kč/rok, pronájem části obecního pozemku parc.č.3/1,v k.ú.Královice, výměra 20m2 na 

dobu neurčitou p. V.B. z Prahy. Výše nájemného je stanovena na 5,- Kč/1m2/rok, tj. 100,- 

Kč/rok, pronájem části obecního pozemku parc.č.3/1 v k.ú.Královice, výměra 98 m2 na 

dobu neurčitou p. O.A. z Prahy. Výše nájemného je stanovena na 5, -Kč/1m2/rok tj.490,- 

Kč/rok, pronájem části obecního pozemku parc.č.29/1 v k.ú. Královice, výměra 91m2na 

dobu neurčitou pí. Š.P. z Prahy. Výše nájemného je stanovena na 5,- Kč/1m2/ rok tj.455,- 

Kč. 

 

11. Ukončení nájemní smlouvy a snížení nájemného z části pronajatého obecního pozemku 

parc.č.173/2 v k.ú.Královice, výměra 5,1m2, pronajatého panu J.B. z Prahy, nájemné do 

21.7.2022 činí 14,- Kč. Ukončení nájemní smlouvy a snížení nájemného z části obecního 

pozemku parc.č. 21/1, výměra 68m2  v k.ú.Královice, pronajatého paní J.M. z Prahy, 

nájemné do 21.7.2022 činí 188,- Kč. Ukončení nájemní smlouvy a snížení nájemného z 



části obecního pozemku parc.č.233/1 o výměře 30m2 v k.ú. Královice pronajatého panu 

B.K. z Prahy,  nájemné do 21.7.2022 činí 83,- Kč. 

 

12. Neodkladné záležitosti, různé  

 

 

 

   

                                          Ing. Jiří Rathouský 

                                       starosta MČ Praha Královice 

  

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno od :   2.12.2022 

                           12.12. 2022    

 


