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Městská část Praha-Řeporyje
Úřad městské části
Hospodářsko-správní odbor

Vážený pan

Čj./SZn:

Vaše značka:

MČ P-ŘPRJ 01109/2017
Počet listů:
1

Počet příloh:
11

Vyřizuje/linka:

Praha dne:

Tomková Jana/251625794

20.6.2017

Počet listů příloh:
22

Počet svazků příloh:

Véc: Poskytnutí informace č. 4/2017 podle § 14 odst. 5 pism. d) zákona č. 106/1999, o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdejsmh předpisů, ve věci pronajatého majetku MČ společnosti

BUBEC, o.p.s., příp. Nadaci Suška - Shameti

Městská část Praha — Řeporyje, Úřad městské části Praha — Řeporyje obdržel dne 6.6.2017 Vaši žádost
podle zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž
požadujete poskytnutí následujících informací:

„...Přehled aktuálně otevřených/platných smluvních vztahů mezi MČ Řeporyje coby pronajímatelem
a Bubec o.p.s. (dříve o.s.) případně Nadace Suška-Shameti coby navazujícím nájemcem Bubci

pronajatého majetku MČ. " (1. část Žádosti)
„...Znění/kopie existujících smluv a navazující dostupné dokumentace týkajících se jejich plněn/; netýká
se dočasnému umístění uměleckých děl, ale zejména nemovitého majetku MČ jako jsou pozemky
a další nemovitosti nebo jejich části. " (2. část žádosti)
„...Dostupná dokumentace předkládané Bubci, o.p.s. zdejší MČ typu vyúčtování přidělených grantů,
jiných výkazů, apod., stačí za období existence Bubec, o.p.s. tedy 2013 —současnost. " (3. část žádosti)
„...Přehled poskytnutých grantových a jiných dotací a investic/darů na ose MČ — Bubec, o.p.s.
v posledních deseti letech. " (4. část žádosti)

Městská část Praha-Řeporyje
je zapsána v Registru ekonomických subjektů

Sídlo: Nad Náměstím 84
Praha S-Řeporyje, 155 00

Tel.: 251 625 794, 251625929
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ČSÚ od 1.7.1974

IČ: 00241628

e-mail: podatelna@prahareporyje.cz

,,...Prosim o přesné znění usneseníZastupite/stva MČ z roku 2015, ve kterém vzalo na vědomí projekt

VIZE 1000m kreativity coby určující pro další rozvoj oko/ísíd/a Bubec, o.p.s. včetně hlasování. " (5. část
žádosti)
V přílohách, jejichž obsahem jsou požadované informace, Vám předáváme:

I

Přehled aktuálních smluvních vztahů MČ Praha — Řeporyje a BUBEC o.p.s. popř. Nadace Suška
Shametí (1. část požadované informace)

I

Pachtovní smlouvu č. SML 00032/2014 a Dodatek č. 1 kPachtovní smlouvě č. SML

00032/2014/1 (2. část požadované informace)
.

Přehled dotací a finančních darů přidělených BUBEC o.p.s., vč. příslušných vyúčtování grantů,
darovacích smluv a usnesení ZMČ (3. a 4. část požadované informace)

I

Výpisy č. 0296/2014/ZMČ25 ze dne 28.4.2014 a č. 0098/2015/ZMČ5 ze dne 27.4.2015 (5. část

požadované informace)

Přílohy: dle textu

Aktualní smluvní vztahy MČ Praha - Řeporyie a BUBEC o.p.s. popř. Nadace Suška - Shameti

30.6.2014

MČ Praha - Řeporyje a Nadace Suška - Shameti (Dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě)

MČ Praha - Řeporyje a Nadace Suška — Shameti (Pachtovní smlouva)

datum uzavření smluvní strany

SML 00032/2014

28.4.2015

č.sml.

SML 00032/2014/1

Pachtovní smlouva
Smluvní strany:

Městská část Praha - Řeporyje
zastoupen:
se sídlem:
IC:“
DIC:

Ing. Marcele- Holovská, starosta
Nad náměstím 84, Praha 5- Řeporyje, PSČ 155 00
00241628
CZ 00241628

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „prOpachtovatelll)
a

Nadace Suška - Shameti

se sídlem:

Tělovýchovná 748 Praha 5 - Řeporyje, PSČ 155 oo

IC:

v01933728

Zastoupené:

Cestmírem Suškou, předsedou správní rady

(dále jen „pachtýř“)

se dohodly podle § 2332 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., (dále jen „NOZ“) takto:

Článek l.
Uvodní ustanovení

Propachtovatel prohlašuje, že Hlavní město Praha má ve vlastnictví pozemky parc.č. 848/17
(Vvýměra 1238 m2) a parc. č. 848/37 (výměra 1171 m 2), oba zapsány na LV č. 1257 pro k. u.
Reporyje ldále též „propachtované pozernky“/; Městská část Praha Řeporyje na základě

zákona č. 172/1991 Sb.,o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastn:ctví
obci, v platném znění, zákona č. 131/2000 Sb.,o hlavním městě Praze v platném znění
a na základě Statutu hl. m. Prahy vykonává svěřenou správu k pozemkům ve vlastn'ctví
hl. m. Prahy aje oprávněna tuto smlouvu uzavř't.

Článek II.
Předmět gachtg

/1/
Propachtovate přenechává pachtýř' propachtovaně pozemky uvedené včlánku I.
této smlouvy do užíván' a pož'vání za účelem jejich využití pro tvůrčí činnost mládeže

a kulturních tvůrčích pracovníků k pěšcová“ zeleniny.

[2/

Pachtýř nesmí dále propachtovat pozemky, určené touto smlouvou a nesmí

bez předchozího písemného souhlasu propachtovatele měnit jejich kulturu zapsanou
v katastru nemovitostí.
/3/
Pachtýř je povinen propachtované pozemky do 30. 6. 2015 vyčistit od náletových
rostlin a nepořádku.

Článek lll.
Doba gachtu

/1/
Tento pacht se sjednává na dobu určitou do 30.6.2019 a Ize jej písemně vypovědět
v dvanáctiměsíční výpovědní době tak, aby skončil koncem pachtovního roku.

/2/

Pachtovním rokem je období od 1.7. běžného roku do 30.6. následujícího roku.

/3/
Nevrátí-Ii pachtýř propachtovaný pozemek při skončení pachtu propachtovateli, náleží
propachtovateli pachtovné, jako by pacht trval; plody a užitky vytěžené pachtýřem v té době

se počítají jako užitky za celý rok.
/4/

Propachtuje-li pachtýř propachtovaný pozemek jinému,

přenechá—li ho jinému

k užívání nebo změní—li hospodářské určení věci, anebo způsob jejího užívání nebo požívání
bez propachtovatelova předchozího souhlasu, může propachtovatel vypovědět pacht
bez výpovědní doby; výpovědí bez výpovědní lhůty může též propachtovatel vypovědět
tento pacht v případě, že pachtýř poruší
smlouvy.

svoji povinnost uvedenou v čl. II. odst. 3 této

Článek IV.
Pachtovné

/1/
Pachtovné se stanovuje pro obdooí od 1.7.2014 do 30.6.2015 ve výši 1,- Kč
za každý pozemek (a to za podmínky, že uvedené pozemky budou v tomto období vyčištěny
a upraveny) a je splatné kdatu 15.8.2014 na účet propachtovatele uvedený shora.
Pro období od 1.7.2015 do 30.6.2019 se stano zuje pachtovné ve výši 10,— Kč/mZ/rok, což při
celkové výměře 2409 m2 činí 24.090,- Kč (slovy: dvacetčtyřitisícedevadesátkorunčeských)
ročně a je splatné pololetně v částkách 12.045,— Kč (slovy: dvanácttisícčtyřicetpětkorunčeských), vždy k datu 15.8. běžného roku a 15.2. následujícího roku na účet
propachtovatele uvedený shora. Nedodrží-i pachtýř lhůtu pro úhradu pachtovného,
je povinen zaplatit úrok z prodlení dle ustanovení § 1970 N02.

/2/

Propachtovatel je oprávněn upravit výši sjednaného pachtovného bez dohody

smluvních stran 0 nárůst Inﬂace. Inflací se rozumí meziroční inﬂace měřená vzrůstem
úhrnného indexu spotřebitelských cen zboží a služeb, kterou udává každým kalendářním
rokem Ceský statistický úřad za rok předcházející, vyjádřená v procentech. Pachtovné

zvýšené z důvodu inflace se považuje za sjednané pachtovné.

Článek V.
Povinnosti Dachgý ře

/1/
Pachtýř musí užívat pozemek s péčí řádného hospodáře pouze k účeu uvedenému
v čl. II. odst. 1 této smlouvy.
/2/
Pachtýř se zavazuje, že bude na p'opacntovaných pozemcích, které jsou předmětem
této smlouvy, dodržovat patré pra'vn předpisy Evropské Unie a Ceské republiky, týkající
se zemědělské výroby, ochran půdníro fordu a životního prostředí. Pachtýř nese veškerou

odpovědnost za jejicn poruše !.

Clanek VI.
Závěrečná ustanovení

Ll/
Suzavřen'“ této s“ ouvy
s vp souh'as Zastupitelstvo Městské části PrahaReporyje svým usnesením č. 0296/201 ZViC25 ze dne 28.4.2014.

/1/
Pachtýř v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně
některých zákonů, v platném znění, bere na vědomí, že ve Smlouvě jsou obsaženy přísl.
osobní údaje chráněné výše uvedeným zákonem, s jejichž uvedením výslovně souhlasí.
/2/
Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v evidenci smluv,
vedené Městskou částí Praha — Řeporyje, která je veřejně přístupná.

/3/

Pachtýř

bere na vědomí, Že propachtovatel je povinen

poskytnout informace

v souladu se zákonem Č. 106/1999 Sb,. v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré
informace obsažené v této Smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud

o ně požádají.
/4/
Strany se dohodly, že jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze písemnými
číslovanými doplňky, odsouh asenými a podepsanými oběma stranami.

/5/

Tato smlouva je whotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran

obdrží po jednom vyhotovení. P atnosti a úč'nnosti pak nabývá dnem jejího podpisu poslední

ze smluvních stran.
/6/
Smluvní strany proh ašují, že oya smlouva uzavřena na základě jejich pravé,
svobodné vůle, prosté omy 0, že byly soosahem smlouvy seznámeny, souhlasr sním

a na důkaz toho připojují své poapisy.

V Praze dne

/

Praze dne

STEJNOPIS č /

„$</z M/z/Zpgﬂ

Dodatek č. 1

k Pachtovní smlouvě uzavřené dne 30. 06. 2014

Smluvní strany:

Městská část Praha - Řeporyje
zastoupen:

Ing. Marcela Holovská, starosta

se sídlem:

Nad náměstím 84, Praha 5 - Reporyje, PSČ 155 00

IC:“

00241628

DIC:
bankovní spojení:

CZ 00241628
Česká spořitelna, a.s.

číslo účtw

F
p a ce

(dále jen „propachtovatel“)

a
Nadace Suška - Shameti

se sídlem:

Tělovýchovná 748, Praha 5 — Řeporyje, PSČ 155 00

IC:V

01933728

DIC:

„cz

zastoupená:

Cestmírem Suškou, předsedou Správní rady

(dále jen „pachtýř“)

se dohodly podle § 1901 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., (dále jen „NOZ“) na změně pachtovní
smlouvy uzavřené dne 30.06.2014 takto:

|.

Článek Ill. bod 1 zni takto.

Článek |||
Doba pachtu
/1/

Tento pacht se sjednává na dobu určitou do 30.6.2022 a Ize jej písemně vypovědět

v dvanáctiměsíční výpovědní době tak, aby skončil koncern pachtovního roku.

II. Ostatní ustanovení pachtovní smlouvy zůstávají beze změny; práva a povinnosti
smluvních stran se řídí přísl. ustanoveními občanského zákoníku a touto nájemní
smlouvou.

V Praze dne 28 04 2015

V Praze dne 28

37 000,00 Kč

vyúčtování:

30 000,00 Kč nákup materiálu, pracovní pomůcky, kanc. potřeby

7 000,00 Kč nákup materiálu,pracovní pomůcky

finanční částka:

Dotace pro BUBEC o.p.s.

rok:
2014
2015
celkem

dokumentace:

10 000,00 Kč Výpis usnesení č. 0081/2015/ZMČ4 ze dne 23.3.2015

finanční částka:

Finanční dary pro BUBEC o.p.s.
rok:
2015

10 000,00 Kč SML 00036/2016 ze dne 3.8.2016
10 000,00 Kč SML 00016/2017 ze dne 24.3.2017
30 000,00 Kč

2016
2017
celkem

/
Občanské sdružení BUBEC

lg ‘71- 2011,

Měsržka éésr p,-

Radouňova 1/366
155 00 Praha 5

Uřad měsrfk; Ffeporyje
Cast!
“

IČ: 70824185

Úřad Městské části Praha —Řeporyje
Nad Náměstím 84
155 00 Praha 5
\

V Praze, dne 18.11.2014

Věc:

Roční !yúčtování grantu

Na základě grantové smlouvy předkládáme roční vyúčtování finančních prostředků
vynaložených krozvoji kulturní činnosti dětí a mládeže. Finanční prostředky byly využity
v souladu se smlouvou na zabezpečení konání výtvarných dílen pro děti a mládež.

Výše poskytnutého grantu:

7.000,-- Kč

Nákup materiálu a prac.pomůcek

PV/162
PV/225
PV/226
Celkem:

6.6.2014
27.8.2014
27.8.2014

Z grantu použito
Z vlastních prostředků

Přílohy:

1. Kopie dokladů

317,- Kč
3000,- Kč
3750 - Kč
7067,-- Kč
7.000,-- Kč
67,-- Kč

(7 77 0571015
15

BUBEC, o.p.s.
Radouňova 1/366

_

W= *

155 00 Praha s

fceporyje

W— .- .- :ésu

IČ: 70824185

Úřad Městské části Praha -Řeporyje
Nad Náměstím 84
155 00 Praha 5

\

V Praze, dne 20.11.2015

Věc:

Roční vyúčtování gantu

Na základě grantové smlouvy předkládáme roční vyúčtování finančních prostředků
vynaložených k rozvoji kulturní činnosti dětí a mládeže. Finanční prostředky byly využity
v souladu se smlouvou na zabezpečení konání výtvarných dílen pro děti a mládež.

Výše poskytnutého grantu:

30.000,-- Kč

Nákup materiálu a prac.pomůcek:
Nákup kancel.potřeb:

28.118,-—Kč
2.016 - Kč

Celkem:

30.134,—- Kč

Z grantu použito
Z vlastních prostředků

30.000,-- Kč
134,-- Kč

Přílohy:

1. Soupis dokladů
2. Kopie dokladu

MČ p.RpRJ

20 "11- 2015
„Řeporyje
"stská část Praha- stl

Me Úřad městské Cá

Materiál pro zastupitelstvo
MČ Praha- Řeporyje
4. Zastupitelstvo městské části
ze dne 23.03.2015

VÝPIS
0081/2015/ZMČ4
Finanční příspěvky r. 2015
Zastupitelstvo městské části
1. schvaluje
1) poskytnutí finančního příspěvku Diakonii Českobratrské církve
středisko v Praze 5- Stodůlkách pro rok 2015 ve výši 10 000,- Kč,

evangelické

2) poskytnutí finančního příspěvku Svazu postižených civilizačními chorobami ČR pro
rok 2015 ve výši 5.000,- Kč,
3) poskytnutí finančního příspěvku místní organizaci Svazu télesné postižených v ČR
pro rok 2015 ve výši 20.000,- Kč,
4) poskytnutí finančního příspěvku spol. BUBEC, o.p.s. na uspořádání 1. Masopustního
průvodu v Řeporyjích 2015 ve výši 10. 000,- Kč.

Usnesení- Schváleno (Pro: 10, Proti: O, Zdržel se: 0, Poznámka: )

STEJNOPIS č.

DAROVACÍ SMLOUVA
Č. SML 00036/2016

Smluvní strany:

1) Městská část Praha — Řeporyje
Sídlo: Nad Náměstím 84, 155 00 Praha 5 - Řeporyje
Zastoupena: Ing. Marcelou Holovskou — starostkou

IČ:00241628
DIČ: C200241628
Zapsána v Registru ekonomických subjektů ČSÚ od 1.7.1974
(dále jen „dárce")

2)

BUBEC, o.p.s.

Sídlo: Radouňova 366/1, Řeporyje, 155 00 Praha 5
Zastoupen: Petrem Suškou - ředitelem

IČ:70824185
Zapsán rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Městským soudem
v Praze oddíl O, vložka 1325
Právní forma: Obecně prospěšná společnost

Bankovní spojení:_
(dále jen „obdaro

uzavřely níže uvedeného dne smlouvu v tomto zněm:

Předmět smlouvy
Dárce poskytne obdarovanému finanční dar ve výši10.000,- Kč (slovy: desettisíckorunčeských)
na pořádání a organizování kulturních a vzdělávacích akcí.

Il.
Předánídaru
Dar bude poukázán
obdarovaného.

bezhotovostním

převodem

na

shora

uvedený

bankovní

III.

Další ujednání
Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se použít tyto prostředky k výše uvedenému účelu.

IV.

Závěrečná ustanovení
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdržíjeden.

V Praze dne

-

V Praze dne

účet

SMLOUYA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO DARU
Cislo smlouvy dárce SML 00016/2017

Městská část Praha - Řeporyje

Sídlo: Nad Náměstím 84, 155 00 Praha 5 - Řeporyje
Zastoupena: Ing. Marcelou Holovskou - starostkou

IČ:00241628
DIČ: CZ00241628
Zapsána v Registru ekonomických subjektů ČSÚ od 1.7.1974

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
(dále jen j o „ arce
a

BUBEC, o.p.s.
Sídlo: Radouňova 366/1, Řeporyje, 155 00 Praha 5
Zastoupen: Čestmírem Suškou - ředitelem

IČ: 70824185
Zapsán rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Městským soudem v Praze oddíl
O, vložka 1325

Právní forma: Obecně prospěšná společnost
Bankovní spojení: _
(dále jen „obdarovaný

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2055 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako ,,NOZ”)
tuto smlouvu o poskytnutí finančního daru:

].
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek dárce bezplatně přenechat obdarovanému dar a závazek

obdarovaného tento dar přijmout. Dárce poskytuje finanční dar, a sice k účelu uvedenému
v čl.l. III. této smlouvy.

II.
Předmět daru
Dárce poskytuje společnosti BUBEC, o.p.s. fmančm' dar ve výši 10.000,- Kč, (slovy: deset

tisíc korun českých). Společnost BUBEC, o.p.s., jako obdarovaný, tento dar přijímá.
III.
Účel daru
Finanční dar je určen jako příspěvek na pořádání kulturní akce „Masopust“, dále pak na
pomůcky pro děti na výrobu karnevalových masek a drobné občerstvení na akci.

IV.
Termín poskytnutí daru
Bankovní převod finančních prostředků bude dárcem poskytnut na bankovní účet společnosti
BUBEC, o.p.s., vedený u České spořitelny, a. s., č.ú.: _nejpozději do 30 dnů
od podpisu této smlouvy.

V.
Závěrečná ustanovení.
Smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami. Smlouva se vyhotovuje ve
dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží dárce a jedno obdarovaný.
Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní strany,

budou jednat v souladu s účelem této smlouvy a nebudoujej mařit, přičemž uskuteční veškerá
právní a jiná jednání, která se ukáží být nezbytná pro dosažení účelu této smlouvy.
Je-li podle § 2 a § 3 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, stanovena povinnost zveřejnit tuto
smlouvu včetně jejich dodatků v Registru smluv, který spravuje Ministerstvo vnitra
a) je Městská část povinna splnit tuto povinnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do
30 dnů ode dne jej ího uzavření;
b) je Městská část Praha-Řeporyje povinna zajistit, aby metadata smlouvy obsahovala

identifikátory datových schránek všech smluvních stran nebo jejich emailovou adresu
tak, aby oznámení o zveřejnění smlouvy mohlo být zasláno všem uvedeným smluvním

stranám /do údajů o smluvních stranách je třeba vkládat i IDDS/;
c) nabývá tato smlouva platnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami;
účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě ani vjejích přílohách
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují
svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
Veškeré změny a doplnění této smlouvy vyžadují dle výslovné vúle smluvních stran

písemnou formu.
Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či
zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek

neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto
neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelná od zbytku této smlouvy. Smluvní strany
se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a
účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu
původního ustanoveni.
Dárce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých

zákonů, v platném znění, bere na vědomí, že ve smlouvě jsou obsaženy přísl. osobní údaje
chráněné výše uvedeným zákonem, s jejichž uvedením výslovně souhlasí.
Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v evidenci smluv, vedené

Městskou částí Praha - Reporyje, která je veřejně přístupná.
Dárce bere na vědomí, že obdarovaný je povinen poskytnout informace v souladu se zákonem
č. 106/1999 Sb,. v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této
smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

Tato smlouva a vztahy 2 této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky,
zejména příslušnými ustanoveními zákona c. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu rozumí a
že tato smlouva odpovídá jejich skutečné vůli, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne

14. ?. ./=./4L

Materiál pro zastupitelstvo
MČ Praha- Řeporyje
25. Zastupitelstvo městské části
ze dne 28.04.2014

VÝPIS
0296/2014/ZMČ25

Žádost o pronájem pozemků č. 848/37 a 848/17 v k.ú. Řeporyje
Zastupitelstvo městské části
1. souhlasí
s pronájmem (pachtem) pozemků v k.ú Řeporyje, parc.č. 848/17 o výměře 1238 m2,

druh pozemku ostatní plocha, a parc.č. 848/37 o výměře 1171 m2, druh pozemku
ostatní plocha, na dobu Sti let za účelem pěstování zeleniny.

2. souhlasí
za předpokladu, že uvedené pozemky budou vyčištěny do doby 1 roku, aby v dobé
od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015 byly pozemky pronajaty (propachtovány) za 1, — Kč za
každý pozemek a v následujíách 4 letech, t..) do 30. 6. 2019, byly pozemky pronajaty

(propachtovany) s podmínkou využití pro tvůrčí činnost mládeže a kulturně tvůrčích
pracovníků k pěstování zeleniny za 10,- Kč/mZ/rok, což je při celkové výměře 2409

m2 24.090,- Kč za rok.
3. ukládá
,
zaměstnancům úřadu zveřejnění záměru na úřední desce Uřadu MC Praha-Reporyje.

4. ukládá
starostce městské části předložit nájemní (pachtovní) smlouvu za některém z
příštích jednání ZMC.

5. doporučuje
v případě změny územního plánu him. Prahy týkající se pozemků parc.č. 848/17 a
848/37, oba v k.ú. Reporyje, projednat další spolupráci se společností Bubec, o.p.s,
na některém příštím jednání ZMČ po změně územního plánu.

Usnesení- Schváleno (Pro: ?, Proti: O, Zdržel se: O, Poznámka: V 18,05 hodin
se dostavil člen ZMC Praha—Reporyje p. Pavel Novotný, DiS.)

Materiál pro zastupitelstvo
MČ Praha- Řeporyje
5. Zastupitelstvo městské části
ze dne 27.04.2015

VÝPIS
0098/2015/ZMČ5
Prodloužení doby pachtu Nadaci Suška - Shameti a schválení textu a
uzavření Dodatku č.1 k pachtovní smlouvě
Zastupitelstvo městské části
související 0089/2014/VVRv15
související O344/2014/ZMC27

1. souhlasí
s prodloužením doby pachtu pozemků v k.ú. Řeporyje Nadaci Suška - Shameti;
pozemky v k.ú. Řeporyje, parc.č.848/l7 o výměře 1238 m2, druh pozemku
ostatní plocha, a parc.č.848/37 o výměře 1171 m2, druh pozemku ostatní plocha,
do 30.6.2022. Ostatní ustanovení pachtovní smlouvy zůstávají v platnosti.

2. ukládá
zaměstnancům úřadu zveřejnění záměru na úřední desce Uřadu MC Praha -

Řeporyje.
3. schvaluje
text a uzavření Dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě ze dne 30.6.2014.

4. pověřuje

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních udajů a o zméné některych zakonů. je dokument zveřejněn v upravené podobě.

starostku MČ Praha - Řeporyje k podpisu výše uvedeného dodatku.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních uda)ů a o změně nékterych zákonů, 1e dokument zveřejněn v upravené podobě.

