
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

Výbor pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP 

předseda výboru Daniel Hodek 
 

 

 PROGRAM A POZVÁNKA 

 

V Praze dne 24. 03. 2016 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

dovoluji si Vám zaslat upravený program a zároveň pozvánku na 11. jednání Výboru pro správu majetku a 

majetkové podíly ZHMP, které se bude konat v úterý dne 29. března 2016 od 15:00 hod. v místnosti č. dv. 

349, 3. patro, Nová radnice (Mariánské náměstí 2, Praha 1). 

 

Program: 

1. Zahájení a přivítání 

2. Úvod a schválení zápisu z 10. zasedání Výboru 

3. Schválení programu 11. zasedání Výboru 

 

Projednání záměru prodeje v souladu s pravidly pro převod nemovitostí ve vlastnictví 

hl. m. Prahy dle čl. II, bod 2, písm. c) 

4. Záměr prodeje dle čl. III, bod 2 pravidel, tj. přímý prodej 

4.1. K návrhu dalšího postupu při úplatném převodu části pozemků parc. č. 2079/1 a parc. č. 2079/6 o 

celkové výměře cca 700 m
2
, k. ú. Dejvice 

4.2. K návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 3018/5 a parc. č. 3018/20, k.ú. Dejvice 

4. 3. K návrhu na úplatný převod nemovitostí „Rehabilitační klinika Malvazinky“ Praha 5, k.ú. Smíchov 

4. 4. Úplatný převod pozemků parc. č. 3124/4, parc. č. 3124/24, parc. č. 3124/25 a parc. č. 3124/31 v k.ú. 

Stodůlky 

4. 5. Úplatný převod id. pozemků parc. č. 449/10, parc. č . 449/11, parc. č. 449/12, parc. č. 449/13 a parc. č. 

449/99 v k.ú. Háje 

4. 6. K návrhu na vypořádání práva stavby formou prodeje id. ½ pozemků parc. č. 2557/82 o výměře 117 m
2
 

a parc. č. 2557/7 o výměře 692 m
2
 k. ú. Břevnov 

5. Různé 



 

5.1. K posouzení žádosti BD Pod Kotlářkou 1152/5 a BD Slavická 1153 o stanovení případné kupní ceny 

pozemku parc. č. 1975/9,  k. ú. Košíře podle Pravidel postupu při prodeji bytových jednotek, bytových 

domů, zastavěných a funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy („pravidla pro privatizaci“) 

 

 

Těším se na Vaši účast  

S pozdravem, 

Daniel Hodek 

předseda Výboru pro správu majetku a 

majetkové podíly ZHMP 


