
 
 
 
 

Městská část Praha 8
 

23. Zastupitelstvo městské části
ze dne 17.09.2014

 
USNESENÍ

č. Usn ZMC 137/2014
 

k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného
převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy,
svěřené do správy Městské části Praha 8 - pozemku parc. č. 283
("zastavěná plocha a nádvoří"), s domem čp. 97 ("objekt k bydlení"),
na adresách Sokolovská 65 a Pobřežní 40, vše na k. ú. Karlín v Praze 8

 
Zastupitelstvo městské části

 
1. schvaluje
 na základě ust. § 89 odst. 2 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,

ve znění pozdějších předpisů,

na základě usnesení č. Usn ZMC 009/2012 Zastupitelstva Městské části Praha 8 ze dne
22. února 2012, kterým byly schváleny "Zásady postupu prodeje bytových domů
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části
Praha 8",

na základě usnesení č. Usn ZMC 010/2012 Zastupitelstva Městské části Praha 8
ze dne 22. února 2012, kterým byl schválen Seznam vybraných bytových domů
navržených k prodeji spolu se zastavěnými a funkčně spjatými pozemky právnickým
osobám založeným stávajícími oprávněnými nájemci bytů, dle "Zásad postupu
prodeje bytových domů ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených
do správy Městské části Praha 8",

(v souladu s usnesením č. Usn RMC 0767/2014 Rady Městské části Praha 8 ze dne
2. září 2014)

majetkový převod Městské části Praha 8 - úplatný převod nemovitosti ve vlastnictví
obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 - pozemku
parc. č. 283 ("zastavěná plocha a nádvoří"), o výměře 1030 m2, s domem čp. 97
("objekt k bydlení"), na adresách Sokolovská 65 a Pobřežní 40,  vše na k. ú. Karlín
v Praze 8,  Bytovému družstvu Karlínský přístav (IČ: 033 01 508), se sídlem na adrese
Sokolovská 97/65, Karlín, 186 00 Praha 8, za podmínky, že se prodej uskuteční
za cenu 40 330 520,- Kč (slovy: Čtyřicet milionů tři sta třicet tisíc pět set dvacet Korun
českých),



 
 
 
2. ukládá
  

 
 2.1 informovat Zastupitelstvo Městské části Praha 8 o uskutečnění prodeje

nemovitosti dle 1. části tohoto usnesení.
 Zodpovídá: Ondřej Gros Termín: 30.06.2015
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Ing. Janků Jiří Michal Švarc

Starosta MČ Praha 8 zástupce Starosty MČ Praha 8
 


