
 

 

Městská část Praha 9

15. Rada městské části

ze dne 07.09.2021

USNESENÍ

č. Us RMČ 431/21

úplatné nabytí pozemků v k.ú. Vysočany do vlastnictví hlavního města

Prahy, svěřené správy MC Praha 9

Rada městské části

1. souhlasí

1.1. s úplatným nabytím pozemku parc.č. 1667/41 o výměře 7 m2 a částí

pozemku parc.č. 1667/4, dle GP č. 3086-51/2021 vyhotoveného_

oddělených a nově označených jako parc.č. 1667/55 o výměře 384 m2, parc.č.

1667/56 o výměře 268 m2, parc.č. 1667/57 o výměře 129 m2 a parc.č. 1667/58

o výměře 12 m2, vše v k.ú. Vysočany, z vlastnictví_

a s úplatným nabytím části pozemku parc.č.

1667/23, dle GP č. 3086-51/2021 oddělené a nově označené jako parc.č. 1667/61 o

výměře 123 m2, části pozemku parc.č. 1667/24, dle GP č. 3086-51/2021 oddělené

a nově označené jako parc.č. 1667/62 o výměře 165 m2 a části pozemku parc.č.

1667/25, dle GP č. 3086-51/2021 oddělené a nově označené “ako arc.č. 1667/65

o výměre 44 m2 2 vlastnictví*
_,do vlastnictví HMP, svěřené správy MC Praha 9, za celkovou

dohodnutou kupní cenu ve výši 2. 000. 000 Kč s tím, že tato cena je nižší než cena

obvyklá stanovená znaleckým posudkem. Text kupní smlouvy je přílohou tohoto

materiálu.

1. 2. s rozpočtovým opatřením- s převodem finančních prostředků z rezery rozpočtu

MČ Praha 9 ve výši 2. 000. 000 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů Odboru správy

majetku na výdaje spojené s nákupem výše uvedených nemovitých věcí v k. ú.

Vysočany.

1. 3. s předloženým návrhem usnesení ZMČ Praha 9 k materiálu „Úplatné nabytí

pozemků v k. ú. Vysočany do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ

Praha 9“



2. ukládá V

1. uvolněnému členu RMC Praha 9

1.1. předložit materiál na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9

2. starostovi MČ Praha 9

2.1. předložit požadavek na uvolnění finančních prostředků ZMČ Praha 9 v souladu

5 odst. 1.2.

realizovat usnesení

Zodpovídá: JUDr. Jana Nowaková Těmínová Termín: 21.09.2021

Zodpovídá: Mgr. Tomáš Portlík Termín: 21.09.2021

Mgr. Tomáš Portlík Ing. Jan Jarolím

starosta MČ Praha 9 místostarosta MČ Praha 9


