
 

Městská část Praha 8
 

4. Zastupitelstvo městské části
konané dne 12.06.2019

 
NÁVRH

č. BJ 00257/2019
 
k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného
převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy,
svěřené do správy městské části Praha 8 – pozemku parc.˙č.˙654/11
(vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 654/1), na k. ú. Libeň
v·Praze·8
 
 
O b s a h :

1.Návrh usnesení
2.Příloha č.1 DZ_BJ_00257_2019_EQ_Slot.docx
3.Příloha č.2 leporelo_EQ_Slot_2_
4.Související

usnesení
Usn RMC 0281/2019

 
 
 
 
Předkládá: Radní Městské části Praha 8

Tomáš Slabihoudek
 

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

 
Zpracoval/a/: vedoucí odboru správy majetku

Ing. Bc. Jiří Eliáš
 
Projednáno s: v RMČ Praha 8

dne 28.5.2019
 
Prověřil a schválil
příkazce operace:

vedoucí odboru správy majetku

Ing. Bc. Jiří Eliáš
 
K jednání přizvat: Ing. Bc. Jiří Eliáš  
 



 

Městská část Praha 8
 

4. Zastupitelstvo městské části
konané dne 12.06.2019

 
NÁVRH

č. BJ 00257/2019
 
k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného
převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy,
svěřené do správy městské části Praha 8 – pozemku parc.˙č.˙654/11
(vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 654/1), na k. ú. Libeň
v·Praze·8
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
1. schvaluje
 na základě ust. § 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 0281/2019 ze dne 28. května 2019)

návrh majetkového převodu městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy městské části
Praha 8 – pozemku parc. č. 654/11, o výměře 2209 m2, k. ú. Libeň v Praze 8
(vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 654/1, o výměře 9891 m2, k. ú. Libeň,
dle Geometrického plánu č. 4516-31/2018, ze dne 26. 4. 2018), obchodní korporaci
EQ Slot s.r.o.  (IČO: 246 84 104), se sídlem na adrese Vinohradská 1188/58,
130 00 Praha 3, za odmínky, že se prodej uskuteční za cenu 2 694 980 Kč (slovy:
Dva miliony šest set devadesát čtyři tisíce devět set osmdesát  Korun českých),

 
 
2. doporučuje
 Radě MČ Praha 8, aby vyčlenila finanční prostředky z prodeje dle 1. části tohoto

usnesení na pořízení nemovitého majetku do vlastnictví hl. města Prahy se svěřením
do správy Městské části Praha 8,



   
 
 
3. ukládá
                
 
 3.1 informovat Zastupitelstvo městské části Praha 8 o uskutečnění prodeje

nemovitosti dle 1. části tohoto usnesení.
 Zodpovídá: Tomáš Slabihoudek Termín: 28.08.2019
 
 


