
 

Městská část Praha 8
 

18. Zastupitelstvo městské části
konané dne 04.04.2018

 
NÁVRH

č. BJ 00177/2018
 
k návrhu úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví společnosti
Green Labuťka, s.r.o., pozemku parc. č. 2595, k. ú. Libeň, do vlastnictví
obce, tj. Hlavního města Prahy svěřená správa Městské části Praha·8
za předpokladu, že bude na výkup poskytnuta dotace z rozpočtu
Hl.·m.·Prahy
 
 
O b s a h :

1.Návrh usnesení
2.Příloha č.1 Duvodova_zprava_BJ_00177_2018.docx
3.Příloha č.2 Leporelo
4.Související

usnesení
Usn RMC 0102/2018

 
 
 
 
Předkládá: místostarosta MČ Praha 8

Radomír Nepil
 

................................
podpis

 
Zpracoval/a/: vedoucí odboru správy majetku

Ing. Bc. Jiří Eliáš
 
Projednáno s: v Radě Městské části Praha 8

dne 23.3.2018
 
Prověřil a schválil
příkazce operace:

vedoucí odboru správy majetku

Ing. Bc. Jiří Eliáš
 
K jednání přizvat: Ing. Bc. Jiří Eliáš  
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Zastupitelstvo městské části
 
1. schvaluje
 na základě usnesení § 89 odst. 2 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě

Praze, ve znění pozdějších předpisů,

(se souhlasem Rady městské části Praha 8, vyjádřeným jejím usnesením
č. Usn RMC 0102/2018 ze dne 23. 3. 2018)

úplatný převodu nemovitosti ve vlastnictví společnosti Green Labuťka, s.r.o.
(IČO: 038 07 703), se sídlem na adrese Mlýnská 22/4, 160 00 Praha 6 - Bubeneč,
pozemku parc. č. 2595, o výměře 32 632 m2, na k. ú. Libeň, tj. do vlastnictví
Hl. m. Prahy, svěřena správa Městské části Praha 8, cena pozemku byla určena
znaleckým posudkem a činí 42 070 000 Kč (slovy: Čtyřicet dva miliony sedmdesát
tisíc Korun českých), která bude navýšena o daň z nabytí nemovitosti ve výši 4 %
z kupní ceny, za předpokladu, že bude poskytnuta dotace z rozpočtu Hl. m. Prahy,



 
 
3. ukládá
     
 
 2.1 informovat Zastupitelstvo městské části Praha 8 o uskutečnění odkoupení

nemovitosti dle 1. části tohoto usnesení.
 Zodpovídá: Radomír Nepil Termín: 13.06.2018
 
 


