
č.j.: 754/2014

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í
č. 522

ze dne 09.09.2014

 
Prodej nemovité věci dle zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v 
platném znění - pronajaté bytové jednotky v domě č.p. 2368, který je 
součástí pozemku parc. č. 3672, s věcně příslušným pozemkem parc. č. 
3673 vše k.ú. Vinohrady, Praha 3, Kouřimská 4

Zastupitelstvo městské části

I. s c h v a l u j e
1. prodej bytové jednotky č. XXXXXXX, která zahrnuje byt a spoluvlastnický podíl o 

velikosti XXXXXXXXX na společných částech nemovité věci - pozemku parc. č. 3672, 
jehož součástí je dům č.p. 2368, vše k.ú. Vinohrady 
Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXXX 
Cena:   1 154 888,00 Kč 
 
Uvedená cena bytové jednotky je cena maximální, která může být snížena v souladu se 
Souborem pravidel prodeje jednotek v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených 
Městské části Praha 3. schváleným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 
451 ze dne 18.3.2014.

II. u k l á d á
1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

1.1. podepsat smlouvu o převodu předmětné bytové jednotky podle vzorové 
smlouvy o převodu bytové jednotky, schválené Radou městské části Praha 3

Ing. Vladislava Hujová 
starostka městské části



Důvodová zpráva
  
Prodej pronajatých bytových jednotek a ateliéru v budově č.p. 2368 v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 
72/1994 Sb., Praha 3, Kouřimská 4 byl schválen usnesením Zastupitelstva městské části Praha 
3 č. 367 ze dne 19.3.2013 na základě doporučení Rady městské části Praha 3 dle usnesení č. 
116 ze dne 27.2.2013 v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské 
části Praha 3, schváleným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 308 ze dne 
25.9.2012. 
  
Závaznými podklady pro zpracování usnesení na prodej pronajatých bytových jednotek, která 
jsou předkládána ke schválení Radě městské části Praha 3 a Zastupitelstvu městské části 
Praha 3, jsou mimo Prohlášení vlastníka a znaleckého posudku i údaje uvedené v nájemních 
smlouvách. 
  
XXXXXXXXXXXXXXXXX měla v době prodeje jednotek v domě č.p. 2368 v k.ú. Vinohrady na 
pronájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX uzavřenu nájemní smlouvu č. 
2012/01882/11.1 na dobu určitou do 31.10.2014 a proto nebyl prodej této bytové jednotky 
předložen ke schválení orgánům městské části. Tato smlouva byla zavřena dne 16.10.2012, tj. 
před termínem stanoveným v čl. IV.  současně platného "Souboru pravidel". Jednalo se o novou 
nájemní smlouvu k volnému bytu. Následně byla na základě usnesení č. 366 ze dne 28.5.2008 
uzavřena s Mgr. Teplou nájemní smlouva č. 2013/00747/11.1 na dobu neurčitou s účinností od 
1.4.2013. 
  
XXXXXXXXXXXXXXXXX by ráda žila i nadále na Praze 3, kde je velice spokojená, ráda by 
měla vyřešenou svoji bytovou situaci a  zajistila si jistotu kvalitního bydlení do budoucna.  
Pracuje od roku 2009 na Úřadu městské části Praha 3. 
  
XXXXXXXXXXXXXXXXX podala dne 30.7.2014 žádost o výjimku ze Souboru pravidel prodeje 
jednotek v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 3, schváleného 
usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 451 ze dne 18.3.2014, pro prodej pronajaté 
bytové jednotky č. XXXXXXX, která je přílohou tohoto usnesení.  
  
Výbor pro majetek Městské části Praha 3 byl na svém 29. zasedání dne 14.8.2014 seznámen 
s výše uvedenou záležitostí a po jejím projednání doporučil Radě městské části Praha 3 
schválit výjimku ze Souboru pravidel prodeje jednotek v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, 
svěřených Městské části Praha 3, schváleného usnesením Zastupitelstva městské části Praha 
3 č. 451 ze dne 18.3.2014, z čl. IV, pro prodej pronajaté bytové jednotky č. XXXXXXX v domě 
Kouřimská 4/2368  - viz přiložený výňatek ze zápisu z jednání Výboru pro majetek Městské 
části Praha 3 č. 29 ze dne 14.8.2014. 

  
Na základě doporučení Výboru pro majetek Městské části Praha 3, který uvedenou záležitost 
projednal na svém 29. zasedání dne 14.8.2014 Rada městské části Praha 3 této žádosti 
vyhověla a svým usnesením ze dne 27.8.2014 schválila výjimku zeSouboru pravidel prodeje 
jednotek v domech ve vlastnictví Městské části Praha 3, schváleného usnesením Zastupitelstva 
městské části Praha 3 č. 451 ze dne 18.3.2014, pro prodej pronajaté bytové jednotky č. 
XXXXXXX. 
Současně Rada městské části Praha 3 tímto usnesením doporučila Zastupitelstvu městské 
části Praha 3 schválit prodej předmětné bytové jednotky. 
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