
 

 

Městská část Praha 9
 

16. Zastupitelstvo městské části
ze dne 24.09.2013

 
USNESENÍ

č. Us ZMČ 73/13
 

schválení dalšího postupu MČ Praha 9 při prodeji bytových jednotek z
majetku MČ Praha 9 jejich oprávněným nájemcům

 
Zastupitelstvo městské části

 
1. schvaluje
 návrh dalšího postupu MČ Praha 9 při prodeji bytových jednotek z majetku MČ

Praha 9 jejich oprávněným nájemcům:

1.1. schválit záměr prodeje bytů ve všech domech vytipovaných pro výstavbu
půdních bytů dle podmínek schválených usnesením  č. Us ZMČ 136/11 ze dne
13.12.2011, a to nejpozději do 31.12.2014.

1.2. do 28. 2.2014 schválit záměr postupného prodeje bytových jednotek z
majetku MČ Praha 9 jejich oprávněným nájemcům podle schválených Zásad
prodeje bytů z majetku MČ Praha 9 a usnesení č. Us ZMČ 136/11 ze dne
13.12.2011 ve všech bytových domech svěřených MČ Praha 9, v nichž dosud
nebyl schválen záměr prodeje s tím, že vlastní  prodej bude realizován  v letech
2015-2018.

1.3. bytové jednotky, o které neprojeví zájem jejich oprávnění nájemci,  zůstanou
nadále v majetku MČ Praha 9, dle čl. V. "Zásad prodeje bytů z majetku MČ Praha 9"

 
2. ukládá
 2.1. Radě MČ Praha 9

2.1.1. uložit „Komisi pro privatizaci k posouzení dalšího postupu prodeje bytů jejich
oprávněným nájemcům“ předložit do 31.12.2013 návrh harmonogramu prodeje 
pro roky 2015 až 2018.



2.1.2. připravit do 31.12.2013 rozpočtový výhled běžných výdajů na období 2015
až 2018 s tím, že běžné výdaje budou ve všech položkách každoročně snižovány, s
výjimkou výdajů na školství.
2.1.3. připravit do 31.12.2013 návrh kapitálových výdajů pro období 2015 až 2018.
2.1.4. předložit do 28.2.2014 na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9 konkretizaci
dalšího postupu prodeje bytů z majetku MČ Praha 9. 

 

2.2. starostovi MČ Praha 9

2.2.1. realizovat toto usnesení

 
 realizovat usnesení
 Zodpovídá: Ing. Jan Jarolím Termín: 28.02.2014
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Ing. Jan Jarolím Mgr. Tomáš Portlík

starosta MČ Praha 9 zástupce starosty MČ Praha 9
 


