Městská část Praha 9
7. Zastupitelstvo městské části
ze dne 24.11.2015

USNESENÍ
č. Us ZMČ 105/15
schválení dalšího postupu majetkové transformace bytového fondu MČ
Praha 9
Zastupitelstvo městské části
1. schvaluje
1.1. návrh dalšího postupu MČ Praha 9 při prodeji bytových jednotek, které MČ
Praha 9 vlastní v domech, ve kterých byl ZMČ Praha 9 schválen záměr jejich
prodeje oprávněným nájemcům dle Zásad prodeje bytů z majetku MČ Praha
9 usneseními ZMČ Praha 9 č. Us 57/07 ze dne 25.9.2007, č. 71/07 ze dne
20.11.2007, č. 57/08 ze dne 23.9.2008, č. 82/08 ze dne 2.12.2008, č. 51/09 ze
dne 18.6.2009, č. 48/10 ze dne 27.4.2010 a č. 79/10 ze dne 15.6.2010 takto:
I. Oprávněným nájemcům, kteří nevyužili možnost odkoupit bytovou jednotku
na základě závazné nabídky učiněné MČ Praha 9 podle schváleného záměru
Zastupitelstva MČ Praha 9 v termínu stanoveném zákonem č. 72/1994 Sb. o
vlastnictví bytů a kteří nevyužili ani možnost odkoupit bytovou jednotku na základě
tvz. 2. vlny privatizace, zaslat novou nabídku na odkoupení bytové jednotky za
cenu ve výši 13.000,- Kč/m2 s tím, že nabídka je ze strany MČ Praha 9 závazná
po dobu 3 měsíců od jejího převzetí. Další postup při prodeji se bude řídit podle
schválených Zásad prodeje bytů z majetku MČ Praha 9.
1.2. návrh dalšího postupu MČ Praha 9 při prodeji bytových jednotek, které MČ
Praha 9 vlastní v domech, ve kterých byl ZMČ Praha 9 schválen záměr jejich
prodeje oprávněným nájemcům dle Zásad prodeje bytů z majetku MČ Praha
9 usneseními ZMČ Praha 9 č. Us 112/11 ze dne 20.9.2011, č.136/11 ze dne
13.12.2011, č.56/13 ze dne 25.6.2013, č. 64/13 ze dne 24.9.2013 a č. 14/14 ze
dne 11.2.2014 takto:
I. Oprávněným nájemcům, kteří nevyužili možnost odkoupit bytovou jednotku
na základě závazné nabídky učiněné MČ Praha 9 podle schváleného záměru

Zastupitelstva MČ Praha 9 v termínu stanoveném zákonem č. 72/1994 Sb.
o vlastnictví bytů, zaslat novou nabídku na odkoupení bytové jednotky za
cenu schválenou usneseními č. Us 112/11 ze dne 20.9.2011, č.136/11 ze dne
13.12.2011, č.56/13 ze dne 25.6.2013, č. 64/13 ze dne 24.9.2013 a č. 14/14
ze dne 11.2.2014. S tím, že nabídka je ze strany MČ Praha 9 závazná po dobu 3
měsíců od jejího převzetí. Další postup při prodeji se bude řídit podle schválených
Zásad prodeje bytů z majetku MČ Praha 9.

2. ukládá
1. starostovi MČ Praha 9
1.1. realizovat usnesení

Zodpovídá: Ing. Jan Jarolím

........................................
Ing. Jan Jarolím
starosta MČ Praha 9

Termín: 31.01.2016

........................................
Mgr. Tomáš Portlík
zástupce starosty MČ Praha 9

