
 

 

Městská část Praha 9
 

13. Zastupitelstvo městské části
ze dne 28.02.2017

 
USNESENÍ

č. Us ZMČ 19/17
 

revokaci usnesení 7/15 ze dne 10.3.2015 převod vlastnictví bytové
jednotky v bytovém domě Sokolovská č.p.965 a č.p.966, k.ú. Libeň,
Praha 9

 
Zastupitelstvo městské části

 
1. schvaluje
 1.1.  odstoupení MČ Praha 9 od Smluvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č.

966/5, podíl o velikosti 455/36738 na společných částech domu, v bytovém domě
Sokolovská  č.p. 965 a č.p. 966, k.ú. Libeň a odpovídající podíl na zastavěných
pozemcích parc.č. 3097/2 a 3097/3, k.ú. Libeň, uzavřené dne 12.5. 2015 s
Rastislavem Pernou, a  to na základě porušení čl.V, odst. 3 této smluvy - nabyvatel
neuhradil ve stanovené lhůtě kupní cenu.

1.2.  revokaci usnesení ZMČ Praha 9 č.Us ZMČ 7/15 ze dne 10.3.2015 Převod
vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Sokolovská č.p.965 a č.p.966, k.ú.
Libeň, Praha 9 tak, že se v oddíle 1. schvaluje: ruší celý text:

"v návaznosti na přijaté usnesení Zastupitelstva MČ Praha 9 č.Us ZMČ 100/14 ze
dne 23.9.2014, resp. Us ZMČ 136/11 ze dne 13.12.2011  uzavření kupní smlouvy
o převodu vlastnictví níže uvedené bytové jednotky (včetně podílu na společných
částech domu) v bytovém domě Sokolovská  č.p. 965 a č.p. 966, k.ú. Libeň a
odpovídajícího podílu na zastavěných pozemcích parc.č. 3097/2 a 3097/3, k.ú.
Libeň:

byt. jednotka č. 966/5, podíl o velikosti 455/36738, Rastislavu Pernovi,  Sokolovská
966, Praha 9 za cenu 591.500,- Kč"

a nahrazuje se novým zněním:

"v návaznosti na přijaté usnesení Zastupitelstva MČ Praha 9 č.Us ZMČ 102/16 ze
dne 29.11.2016, resp. Us ZMČ 136/11 ze dne 13.12.2011 uzavření kupní smlouvy
o převodu vlastnictví níže uvedené bytové jednotky (včetně podílu na společných
částech domu) v bytovém domě Sokolovská  č.p. 965 a č.p. 966, k.ú. Libeň a
odpovídajícího podílu na zastavěných pozemcích parc.č. 3097/2 a 3097/3, k.ú.
Libeň:

byt. jednotka č. 966/5, podíl o velikosti 455/36738, Pavlu Pernovi,  Sokolovská
966, Praha 9 za cenu 591.500,- Kč"

 
2. ukládá
 1. starostovi MČ Praha 9



1.1.  uzavřít kupní smlouvu dle tohoto usnesení
 

 realizovat usnesení
 Zodpovídá: Ing. Jan Jarolím Termín: 30.04.2017

 
 
 

........................................

 
 
 

........................................
Ing. Jan Jarolím Mgr. Tomáš Portlík

starosta MČ Praha 9 zástupce starosty MČ Praha 9
 


