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Městská část Praha 10
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10
Usnesení
Zastupitelstva městské části Praha 10
číslo 1 1/94/2012
ze dne 25. 6. 2012
k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytovYch jednotek
s oI?rávněnÝmi nájemci v domě Č. p. 706, k. ú. Vršovice, úl. Ruská Č. o. 72, Praha 10,
vČetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotkv

Zastupitelstvo městské části Praha 10

I. schvaluje

záměr na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
specifikovaných v prohlášení vlastníka budovy Č. p. 706 v k. ú. Vršovice, v domě
č. p. 706, k. ú. Vršovice, úl. Ruská č. o. 72, Praha 10, včetně souvisejících
spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů
na pozemcích, a to vše za podmínky, že ve lhůtě 8 měsíců ode dne odeslání
kvalifikované písemné nabídky nájemci užívající nejméně 5 l % podlahové plochy všech
bytů v příslušném domě podepíší návrh smlouvy o převodu bytové jednotky
do vlastnictví dle tabulky
Kupujlcl
., ,

Narozen(a)

Cislo
-.
BJ dle PV

Kupní
KČcena

706/01
706/02

855 834,l 114 523,-

706/04
706/05
-

l 149 412,l 149 412,-

706/06

l 149 412,-
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706/08
706/09

l 093 907,-

"

l 149 412,-

za podmínky, že se nejedná o nájemce vyloučené z prodeje bytových jednotek jejich
oprávněným nájemcům v souladu s bodem 5.2.3, ve spojení s body 5.2.6 a 5.2.7
Prováděcího předpisu pro prodej bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10
1.1. zaslat oprávněným nájemcům bytových jednotek domu č. p. 706, k. ú. Vršovice,
úl. Ruská č. o. 72, Praha 10, nabídku k převodu bytové jednotky do vlastnictví

Kontrolní termín: 3 l. 8. 20 12
1.2.

zajistit vypracování návrhů smluv o převodu bytové jednotky do vlastnictví a
předložit je oprávněným nájemcům bytových jednotek domu č. p. 706, k. ú.
Vršovice, ul. Ruská č. o. 72, Praha 10, k podpisu
Termín: 31. 3. 2013

].3.

zajistit podepsání smluv o převodu bytových jednotek do vlastnictví
s oprávněnými nájemci, uvedenými v tabulce dle bodu I. tohoto usnesení

Kontrolní termín: 30. 9. 2013

ichter
st rosta

"

ln

"
l. zástupce starosty
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Předkladatel: p. Zoufalík, zášť. starosty
Číslo tisku: P10-059141/2012

Podle ověřovací knihy ÚMČ Praha 10
poř'.č. vidimace 3137/2012
tato úplná kopie obsahujícl 3 strany
souhlasí doslovně s předloženou listinou.
z níž byla pořízena.
a tato listina je prvopisem Qbsahujícím 3 strany.
.
,,yjK^' fíí.
V Praze 10 dne 1.8.2012

Vidimaci provedl/a
Dana Hanzlíková

iq
l '

·,
' :,'

',S.
:p

'čR

255

I]

