
 

 

Městská část Praha 9
 

15. Zastupitelstvo městské části
ze dne 07.12.2021

 
USNESENÍ

č. Us ZMČ 66/21
 

zrušení usnesení č. Us ZMČ 47/21 ze dne 21.9.2021 a schválení
úplatného nabytí nemovitých věcí v k.ú. Vysočany z vlastnictví ČR, s
právem hospodařit Česká pošta, s.p., do vlastnictví hlavního města
Prahy, svěřené správy MČ Praha 9

 
Zastupitelstvo městské části

 
1. ruší
 usnesení č. Us ZMČ 47/21 ze dne 21.9.2021 tak, že se ruší celý obsah usnesení ve

schvalovací i ukládací části
 

2. schvaluje
 2.1. úplatné nabytí nemovitých věcí, a to pozemku parc. č. 1814/1 o výměře 3421

m2, parc.č. 1814/4 o výměře 3331 m2, parc.č. 1983 o výměře 11 m2, parc.č. 1985
o výměře 7 m2, pozemku parc.č. 1814/5 o výměře 3366 m2, jehož součástí je
budova čp. 312, parc.č. 1814/7 o výměře 556 m2, jehož součástí je budova bez
čp/če, a parc.č. 1814/10 o výměře 13 m2, jehož součástí je budova bez čp/če, vše
v k. ú. Vysočany, ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit s majetkem státu Česká
pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ 47114983,
do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9, za cenu určenou
v souladu s metodickým pokynem MPO a schválenou Dozorčí radou České pošty,
s.p. ve výši administrativní ceny stanovené znaleckým posudkem č. 5733-12-2020
znaleckého ústavu Česká znalecká, a. s., IČO: 25260138, se sídlem Nezvalova 423/8,
500 03 Hradec Králové, ze dne 16. 3. 2020, a to ve výši 141.472.800, 70 Kč, včetně
DPH s tím, že tato cena je vyšší než cena obvyklá. Text Kupní smlouvy je přílohou
tohoto usnesení.

2.2. uzavření smlouvy o jistotním účtu mezi Městskou částí Praha 9, Českou poštou,
s.p. a Českou spořitelnou, a.s. Text smlouvy o jistotním účtu je přílohou tohoto
usnesení.



2.3. rozpočtové opatření - zapojení finančních prostředků vytvořených v minulých
letech ve výši 141.900.000 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů Odboru správy
majetku na výdaje spojené s nákupem výše uvedených nemovitých věcí v k.ú.
Vysočany

 
3. ukládá
 1. starostovi MČ Praha 9

1.1. podepsat Kupní smlouvu a Smlouvu o jistotním účtu dle tohoto usnesení

2. vedoucí OE ÚMČ Praha 9

2.1. zajistit realizaci usnesení v souladu s odst. 2., bod 3.
 

 realizovat usnesení
 Zodpovídá: Mgr. Tomáš Portlík Termín: 31.12.2021
 
 Zodpovídá: Ing. Hana Bláhová Termín: 31.12.2021
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........................................
Mgr. Tomáš Portlík Ing. Jan Jarolím
starosta MČ Praha 9 místostarosta MČ Praha 9

 


