
 

Městská část Praha 9
 

14. Zastupitelstvo městské části
konané dne 25.04.2017

 
NÁVRH

č. BJ 310/2017
 
na : revokaci usnesení č. Us ZMČ 73/15 ze dne 22.9.2015 na prodej
volné bytové jednotky z majetku MČ Praha 9, umístěné v domě
určeném usnesením ZMČ Prahy 9 k privatizaci
 
 
O b s a h :

1.Návrh usnesení
2.Příloha č.1 Duvodova_zprava

 
 
 
 
Předkládá: Uvolněný člen RMČ

JUDr. Jana Nowakova Těmínová
................................

podpis
 
Zpracoval/a/: Referent

Markéta Hrubá
................................

podpis
 
Projednáno s: RMČ

RMČ ze dne 11.4.2017
................................

podpis
 
Vyjádření správce
rozpočtu:

................................
podpis

 
 



 

Městská část Praha 9
 

14. Zastupitelstvo městské části
konané dne 25.04.2017

 
NÁVRH

č. BJ 310/2017
 
na : revokaci usnesení č. Us ZMČ 73/15 ze dne 22.9.2015 na prodej
volné bytové jednotky z majetku MČ Praha 9, umístěné v domě
určeném usnesením ZMČ Prahy 9 k privatizaci
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
1. schvaluje
 revokaci usnesení ZMČ Praha 9 č.Us ZMČ 73/15 ze dne 22.9.2015 Prodej volné bytové

jednotky z majetku MČ Praha 9, umístěné v domě určeném usnesením ZMČ Praha 9
k privatizaci tak, že se v oddíle 1. schvaluje: ruší celý text:

"uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 512/22 v bytovém
domě Bílinská čp. 512 v k.ú. Prosek (včetně podílu na společných částech domu) a
odpovídajícího podílu na zastavěném pozemku parc. č. 628/27, k.ú. Prosek o velikosti
269/10763 Mgr. Ladislavu Hrdličkovi, , Praha 9 a Marii Hrdličkové,

 za cenu 816.400,- Kč, ve znění dle přílohy tohoto
usnesení."

a nahrazuje se novým zněním:

"uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 512/22 v bytovém
domě Bílinská čp. 512 v k.ú. Prosek (včetně podílu na společných částech domu)
a odpovídajícího podílu na zastavěném pozemku parc. č. 628/27 v k.ú. Prosek o
velikosti 269/10763 Mgr. Ladislavu Hrdličkovi,  Praha 9, Prosek a
Marii Hrdličkové,  za cenu 1.045.352,- Kč, ve znění
dle přílohy tohoto usnesení."

   

  
 
 
2. ukládá
 1. starostovi MČ Praha 9

1.1. uzavřít kupní smlouvu dle tohoto usnesení
 
 realizovat usnesení
 Zodpovídá: Ing. Jan Jarolím Termín: 30.06.2017
 



 




