
Příloha č. 10

Zvláštní podmínky pro správu a nakládání městské části s vymezeným svěřeným majetkem hlavního města Prahy


1. Městská část Praha 3
a) Vymezeným majetkem se rozumí:
kat. území	parc. číslo	výměra (m2)	č. pop.
Žižkov	4268/9	1682	2666
Žižkov	4268/8	756		

b) Na městskou část Praha 3 přecházejí dnem 13. 6. 1996 spolu s výše uvedeným majetkem veškerá práva a závazky a pohledávky, vyplývající z předmětu činnosti v oblastech obchodních, občanskoprávních, správních a pracovněprávních. S právem hospodařit se svěřeným majetkem hlavního města Prahy přecházejí na městskou část Praha 3 i jiná práva a závazky související s privatizovaným majetkem. Městská část Praha 3 je povinna bez zbytečného odkladu oznámit věřitelům převzetí závazku. Přechod pohledávek se řídí jinak právní úpravou postoupení pohledávky podle z. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Městská část Praha 3 se zavazuje přechod pohledávek bez zbytečného odkladu oznámit dlužníkům a jsou-li pohledávky zajištěny zástavním právem, ručením nebo jiným způsobem, též osobám, které zajištění závazků poskytly.
V souladu s rozhodnutím ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR, č.j.: 460/2534/95 ze dne 7. 9. 1995 městská část Praha 3 zajistí:
34 ordinací stomatologů
1 RTG stomatologie
2 stomatologické ordinace 			celkem 2237 m2
24 ordinací praktického lékaře
1 RTG praktického lékaře			celkem 2071 m2
Celkem plochy pro zdravotnictví 		4308 m2

c) Vymezený majetek bude využíván k poskytování zdravotní péče ve stanovené struktuře a rozsahu a bude sloužit jako zdravotnické zařízení po dobu nejméně deseti let. 

d) Městská část Praha 3 má povinnost uzavřít smlouvu na stanovenou strukturu a rozsah zdravotní péče se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, a to i po uplynutí kontraktační povinnosti podle § 26 zákona ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR. Tím není dotčeno právo městské části Praha 3 uzavřít smlouvu s jinou zdravotní pojišťovnou.

e) Městská část Praha 3 je povinna uzavřít smlouvu s příslušným orgánem státní správy k plnění úkolů v rámci své odborné působnosti, které jsou ve veřejném zájmu. V této smlouvě je vymezeno i spádové území, které stanoví příslušný orgán státní správy.

f) V případě, že městská část Praha 3 hodlá po uplynutí v dohodě stanovené doby ukončit činnost zdravotnického zařízení, je povinna tuto skutečnost oznámit orgánu příslušnému k registraci nejpozději 3 roky před ukončením platnosti smlouvy.

g) V případě prodeje zdravotnického zařízení má Fond národního majetku ČR nebo jeho právní nástupce předkupní právo po dobu stanovenou v písm. c) ve výši aktuální účetní hodnoty.

2. Městská část Praha 6
a) Vymezeným majetkem se rozumí:
kat. území	parc. číslo	výměra (m2)	č. pop.
Břevnov	3477/184	518	1882
Břevnov	3477/197	45
Břevnov	3477/198	1745
Vokovice	1281/182	322	647
Vokovice	1281/183	303
Vokovice	1281/184	307
Vokovice	1281/185	306
Vokovice	1281/299	4987
movitý majetek v č. pop. 1882 v k. ú. Břevnov v  zůstatkové ceně 281.801,- Kč
movitý majetek v č. pop. 647 v k. ú. Vokovice v zůstatkové ceně 543.913,- Kč 
movitý majetek v č. pop. 1221 v k. ú. Řepy v zůstatkové ceně 136.426,- Kč

b) Městská část Praha 6 přebírá veškerá práva a povinnosti ze schváleného privatizačního projektu č. 30 921 a zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu  majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů související s vymezeným majetkem. 

c) Vymezený majetek bude městská část Praha 6 využívat  k poskytování zdravotní péče ve stanovené struktuře a rozsahu a bude sloužit jako zdravotnické zařízení po dobu nejméně deseti let. 

d) Městská část Praha 6 má povinnost uzavřít smlouvu na stanovenou strukturu a rozsah zdravotní péče se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, a to i po uplynutí kontraktační povinnosti podle § 26 zákona ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR.Tím není dotčeno právo nabyvatele uzavřít smlouvu s jinou zdravotní pojišťovnou.

e) Městská část Praha 6 je povinna uzavřít smlouvu s příslušným orgánem státní správy k plnění úkolů v rámci své odborné působnosti, které jsou ve veřejném zájmu. V této smlouvě je vymezeno i spádové území, které stanoví příslušný orgán státní správy.

f) V případě, že městská část Praha 6 hodlá po uplynutí v dohodě stanovené doby ukončit činnost zdravotnického zařízení, je povinna tuto skutečnost oznámit orgánu příslušnému k registraci nejpozději 3 roky před ukončením platnosti smlouvy.

g) V případě prodeje zdravotnického zařízení městskou částí Praha 6 má Fond národního majetku ČR nebo jeho právní nástupce předkupní právo po dobu stanovenou v písm. c) ve výši aktuální účetní hodnoty.
 
3. 	Městská část Praha 8
a) Vymezeným majetkem se rozumí:
kat. území	parc. číslo	výměra (m2)	č. pop.	
Bohnice	840/42	4114	
Bohnice	840/43	290	536
Bohnice	840/44	237
Bohnice	840/45	580

b) Městská část Praha 8 přebírá veškerá práva a povinnosti ze schváleného privatizačního aktualizovaného projektu č. 30477 a zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů související s vymezeným majetkem.

c) Vymezený majetek bude městská část Praha 8 využívat  k poskytování zdravotní péče ve stanovené struktuře a rozsahu a bude sloužit jako zdravotnické zařízení po dobu nejméně deseti let. 

d) Městská část Praha 8 má povinnost, na žádost zdravotní pojišťovny, uzavřít s ní smlouvu na poskytování zdravotní péče v rámci své odborné způsobilosti, a to i po uplynutí kontraktační povinnosti podle § 26 zákona ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR. 

e) Městská část Praha 8 je povinna uzavřít smlouvu s příslušným orgánem státní správy k plnění úkolů v rámci své odborné působnosti, které jsou ve veřejném zájmu. 

f) V případě prodeje zdravotnického zařízení městskou částí Praha 8 má Fond národního majetku ČR nebo jeho právní nástupce předkupní právo po dobu stanovenou v písm. c) ve výši aktuální účetní hodnoty.

4. Městská část Praha 9
a) Vymezeným majetkem se rozumí:
kat. území	parc. číslo	výměra (m2)	č. pop.
Libeň	3091/1	637
Libeň	3091/2	2384		
Libeň	3091/3	481	1790
movitý majetek v č. pop. 1790 (vybavení bývalého s. p. Sdružení jeselských zařízení obvodu Prahy 9) v zůstatkové ceně 365.028,35 Kč
Prosek	1221	1196	část 621
Prosek		1222	3778	
Prosek	1327	236
Střížkov	827	16	část 621
Střížkov	839	151	
movitý majetek v č. pop. 621 (vybavení bývalého s. p. Sdružení jeselských zařízení obvodu Prahy 9) v zůstatkové ceně 149.960,10 Kč

b) Městská část Praha 9 přebírá veškerá práva a povinnosti ze schváleného privatizačního projektu a zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů související s vymezeným majetkem.
V souladu s rozhodnutím ministerstva zdravotnictví ČR č.j. PRI/7775 ze dne 8. 11. 1993 městská část Praha 9 zajistí:
Jesle Prosek, Českolipská 
kategorie B, věcné břemeno: 15 míst (týdenní jesle pro celý obvod)
Jesle Prosek, Českolipská
kategorie B, věcné břemeno: 30 míst
Jesle Vysočany, Kovářská 
kategorie B, věcné břemeno: 45 míst

c) Vymezený majetek bude městská část Praha 9 využívat  k poskytování zdravotní péče ve stanovené struktuře a rozsahu a bude sloužit jako zdravotnické zařízení po dobu nejméně deseti let. 

d) Městská část Praha 9 má povinnost uzavřít smlouvu na stanovenou strukturu a rozsah zdravotní péče se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, a to i po uplynutí kontraktační povinnosti podle § 26 zákona ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR. Tím není dotčeno právo nabyvatele uzavřít smlouvu s jinou zdravotní pojišťovnou.

e) Městská část Praha 9 je povinna uzavřít smlouvu s příslušným orgánem státní správy k plnění úkolů v rámci své odborné působnosti, které jsou ve veřejném zájmu. V této smlouvě je vymezeno i spádové území, které stanoví příslušný orgán státní správy.

f) V případě, že městská část Praha 9 hodlá po uplynutí v dohodě stanovené doby ukončit činnost zdravotnického zařízení, je povinna tuto skutečnost oznámit orgánu příslušnému k registraci nejpozději 3 roky před ukončením platnosti smlouvy.

g) V případě prodeje zdravotnického zařízení městskou částí Praha 9 má Fond národního majetku ČR nebo jeho právní nástupce předkupní právo po dobu stanovenou v písm. c) ve výši aktuální účetní hodnoty.

5. Městská část Praha 12
a) Vymezeným majetkem se rozumí:
kat. území	parc. číslo	výměra (m2)	č. pop.
Modřany	4359/65	1404	3138
Modřany	4359/42	3097	
Kamýk	884/26	1059	567
Kamýk	884/27	315
movitý majetek v č. pop. 3138 v k. ú. Modřany (jesle v ul. Rakovského) v hodnotě 45.645,- Kč
movitý majetek v č. pop. 567 v k. ú. Kamýk (jesle v ul. Smolkova) v hodnotě 122.735,- Kč (vybavení bývalého zdravotnického zařízení Poliklinika Modřany)

b) Na městskou část Praha 12 přecházejí dnem 19. 9. 1996 spolu s výše uvedeným movitým a nemovitým majetkem veškerá práva a závazky a pohledávky, vyplývající z předmětu činnosti v oblastech obchodních, občanskoprávních, správních a pracovněprávních. S právem hospodaření se svěřeným majetkem hlavního města Prahy přecházejí na městskou část Praha 12 i jiná práva a závazky související s privatizovaným majetkem. Městská část Praha 12 je povinna bez zbytečného odkladu oznámit věřitelům převzetí závazku. Přechod pohledávek se řídí jinak právní úpravou postoupení pohledávky podle z. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Městská část Praha 12 se zavazuje přechod pohledávek bez zbytečného odkladu oznámit dlužníkům a jsou-li pohledávky zajištěny zástavním právem, ručením nebo jiným způsobem, též osobám, které zajištění závazků poskytly.

c) Městská část Praha 12 zajistí v č. pop. 3138 v k. ú. Modřany (ul. Rakovského) zřízení střediska sociální a psychologicko-pedagogické pomoci ohroženým dětem a manželské poradny a v č. pop. 567 v k.ú. Kamýk (ul. Smolkova) zajistí v souladu s rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR, čj. PRI/1246 ze dne 9. 8. 1994 zachování stacionáře pro mentálně, smyslově a tělesně postižené děti v plném rozsahu. 

d) Vymezený majetek bude využíván  k poskytování zdravotní péče ve stanovené struktuře a rozsahu a bude sloužit jako zdravotnické zařízení po dobu nejméně deseti let. 

e) Zdravotnická zařízení jsou povinna na žádost zdravotní pojišťovny, uzavřít s ní smlouvu na poskytování zdravotní péče v rámci své odborné způsobilosti, a to i po uplynutí kontraktační povinnosti podle § 26 zákona ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR.

f) Městská část Praha 12 je povinna uzavřít smlouvu s příslušným orgánem státní správy k plnění úkolů v rámci své odborné působnosti, které jsou ve veřejném zájmu.

g) V případě, že městská část Praha 12 hodlá po uplynutí v dohodě stanovené doby ukončit činnost zdravotnických zařízení, je povinna tuto skutečnost oznámit orgánu příslušnému k registraci nejpozději 3 roky před ukončením platnosti smlouvy.

h) V případě prodeje výše uvedených zařízení městskou částí Praha 12 má Fond národního majetku ČR nebo jeho právní nástupce předkupní právo po dobu deseti let ve výši aktuální účetní hodnoty.

6. Městská část Praha 14 
a) Vymezeným majetkem se rozumí:
kat. území	parc. číslo	výměra (m2)	č. pop.
Černý Most			969
Černý Most 	113	977	1099
Černý Most	112/1	2304
Kyje 				907
movitý majetek v č. pop. 969 (vybavení bývalého s. p. Sdružení jeselských zařízení obvodu Prahy 9) v zůstatkové ceně 197.661,80 Kč
movitý majetek v č. pop. 1099 (vybavení bývalého s. p. Sdružení jeselských zařízení obvodu Prahy 9) v zůstatkové ceně 160.416,10 Kč
movitý majetek v č. pop. 907 (vybavení bývalého s. p. Sdružení jeselských zařízení obvodu Prahy 9) v zůstatkové ceně 148.175,40 Kč

b) Městská část Praha 14 přebírá veškerá práva a povinnosti ze schváleného privatizačního projektu a zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů související s vymezeným majetkem.
V souladu s rozhodnutím ministerstva zdravotnictví ČR č.j. PRI/7775 ze dne 8. 11. 1993 městská část Praha 14 zajistí:
Jesle Černý Most I, Bojčenkova  
kategorie B, věcné břemeno: 35 míst
Jesle Černý Most II, Vybíralova
kategorie B, věcné břemeno: 70 míst
Jesle Lehovec, Metujská  
kategorie B, věcné břemeno: 20 míst

c) Vymezený majetek bude městská část Praha 14 využívat  k poskytování zdravotní péče ve stanovené struktuře a rozsahu a bude sloužit jako zdravotnické zařízení po dobu nejméně deseti let. 

d) Městská část Praha 14 má povinnost uzavřít smlouvu na stanovenou strukturu a rozsah zdravotní péče se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, a to i po uplynutí kontraktační povinnosti podle § 26 zákona ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR. Tím není dotčeno právo nabyvatele uzavřít smlouvu s jinou zdravotní pojišťovnou.

e) Městská část Praha 14 je povinna uzavřít smlouvu s příslušným orgánem státní správy k plnění úkolů v rámci své odborné působnosti, které jsou ve veřejném zájmu. V této smlouvě je vymezeno i spádové území, které stanoví příslušný orgán státní správy.

f) V případě, že městská část Praha 14 hodlá po uplynutí v dohodě stanovené doby ukončit činnost zdravotnického zařízení, je povinna tuto skutečnost oznámit orgánu příslušnému k registraci nejpozději 3 roky před ukončením platnosti smlouvy.

g) V případě prodeje zdravotnického zařízení městskou částí Praha 14 má Fond národního majetku ČR nebo jeho právní nástupce předkupní právo po dobu stanovenou v písm. c) ve výši aktuální účetní hodnoty.

7. Městská část Praha - Řepy
a) Vymezeným majetkem se rozumí:
kat. území	parc. číslo	výměra (m2)	č. pop.	
Řepy			1221
Řepy	1142/83	1311	1011
Řepy	1142/84	4730
movitý majetek v č. pop. 1221 (vybavení bývalého s. p. Sdružení jeslí Praha 6) v zůstatkové ceně 638.632,- Kč, tj. bez movitého majetku sloužícího pro činnost ředitelství Sdružení jeslí Praha 6 
movitý majetek v č. pop. 1011 v zůstatkové ceně 492.741,- Kč

b) Městská část Praha - Řepy přebírá veškerá práva a povinnosti ze schválených privatizačních projektů týkajících se vymezeného majetku (např. č. 30929) a zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů související s vymezeným majetkem.

c) Vymezený majetek bude městská část Praha - Řepy využívat  k poskytování zdravotní péče ve stanovené struktuře a rozsahu a bude sloužit jako zdravotnické zařízení po dobu nejméně deseti let. 

d) Městská část Praha - Řepy má povinnost uzavřít smlouvu na stanovenou strukturu a rozsah zdravotní péče se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, a to i po uplynutí kontraktační povinnosti podle § 26 zákona ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR. Tím není dotčeno právo nabyvatele uzavřít smlouvu s jinou zdravotní pojišťovnou.

e) Městská část Praha - Řepy je povinna uzavřít smlouvu s příslušným orgánem státní správy k plnění úkolů v rámci své odborné působnosti, které jsou ve veřejném zájmu. V této smlouvě je vymezeno i spádové území, které stanoví příslušný orgán státní správy.

f) V případě, že městská část Praha - Řepy hodlá po uplynutí v dohodě stanovené doby ukončit činnost zdravotnického zařízení, je povinna tuto skutečnost oznámit orgánu příslušnému k registraci nejpozději 3 roky před ukončením platnosti smlouvy.

g) V případě prodeje zdravotnického zařízení městskou částí Praha - Řepy má Fond národního majetku ČR nebo jeho právní nástupce předkupní právo po dobu stanovenou v písm. c) ve výši aktuální účetní hodnoty.

8. Městská část Praha - Vinoř
a) Vymezeným majetkem se rozumí:
movitý majetek (vybavení bývalého zdravotnického zařízení Sdružená stomatologická pracoviště pro Prahu 9) v zůstatkové hodnotě 12.137,- Kč

b) Městská část Praha - Vinoř přebírá veškerá práva a povinnosti ze schváleného privatizačního projektu č. 27 176 a zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů související s vymezeným majetkem. 

c) Vymezený majetek bude městská část Praha - Vinoř využívat  k poskytování zdravotní péče ve stanovené struktuře a rozsahu a bude sloužit jako zdravotnické zařízení po dobu nejméně deseti let. 

d) Městská část Praha - Vinoř je povinna uzavřít smlouvu na stanovenou strukturu a rozsah zdravotní péče se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, a to i po uplynutí kontraktační povinnosti podle § 26 zákona ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR.Tím není dotčeno právo nabyvatele uzavřít smlouvu s jinou zdravotní pojišťovnou.

e) Městská část Praha - Vinoř je povinna uzavřít smlouvu s příslušným orgánem státní správy k plnění úkolů v rámci své odborné působnosti, které jsou ve veřejném zájmu. V této smlouvě je vymezeno i spádové území, které stanoví příslušný orgán státní správy.

f) V případě, že městská část Praha - Vinoř hodlá po uplynutí v dohodě stanovené doby ukončit činnost zdravotnického zařízení, je povinna tuto skutečnost oznámit orgánu příslušnému k registraci nejpozději 3 roky před ukončením platnosti smlouvy.

g) V případě prodeje zdravotnického zařízení městskou částí Praha - Vinoř má Fond národního majetku ČR nebo jeho právní nástupce předkupní právo po dobu uvedenou v písm. c) ve výši aktuální účetní hodnoty.


