VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 2. května 2013 č. 320
o rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb.,
o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby,
ve znění pozdějších předpisů
(materiál č. 250)

Vláda
I. zrušuje podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, bod č. 26 části A přílohy usnesení vlády ze dne 11. dubna 2007 č. 366,
o rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách
převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 224),
(privatizační projekt Pozemkový fond ČR, Praha 3 - PP 81351 Budovy a stavby
zemědělského areálu Nový Mlýn, s pozemky, v k.ú. Jiřetice u Neustupova a k.ú. Dolní
Borek, obec Neustupov, okres Benešov);
II. mění
1. podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
v části nabyvatele a podmínek privatizace bod č. 6 části B přílohy usnesení vlády ze
dne 30. května 2012 č. 387, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona
č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění
pozdějších předpisů, (materiál č. 245), (privatizační projekt Správa železniční a
dopravní cesty, s.o. - PP 64362, Pozemky p.č. 4356/17 a p.č. 4356/18 v k.ú. Újezd nad
Lesy, obec Praha, okres hl.m. Praha), a to tak, že se v části Nabyvatel slova:
„Jiří Polanský,
Žichlínská 1672, Praha 9 - Újezd nad Lesy,
r.č.:
Kupní cena: 0 Kč
Ivana Polanská,
Žichlínská 1672, Praha 9 - Újezd nad Lesy,
r.č.:
Kupní cena: 0 Kč
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Pavel Turek,
Žichlínská 1671, Praha 9 - Újezd nad Lesy,
r.č.:
Kupní cena: 0 Kč
Šárka Vlčková,
Žichlínská 1671, Praha 9 - Újezd nad Lesy,
r.č.:
Kupní cena: 0 Kč
Ing. Tomáš Zlámal,
Žichlínská 1671, Praha 9 - Újezd nad Lesy,
r.č.:
Kupní cena: 0 Kč“
nahrazují slovy:
„Jiří Polanský,
Žichlínská 1672, Praha 9 - Újezd nad Lesy,
r.č.:
Kupní cena: 0 Kč
Pavel Turek,
Habartická 41/66, Praha 9 - Střížkov,
r.č.:
Kupní cena: 0 Kč
Šárka Skřivanová,
Žichlínská 1671, Praha 9 - Újezd nad Lesy,
r.č.:
Kupní cena: 0 Kč
Nela Kašparová,
Žichlínská 1671, Praha 9 - Újezd nad Lesy,
r.č.:
Kupní cena: 0 Kč“
a dále v části Podmínky privatizace a) se slova:
„manželé Jiří Polanský
Ivana Polanská:
Šárka Vlčková:
Ing. Tomáš Zlámal:

151/14477
894/14477
361/14477“
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nahrazují slovy:
„Jiří Polanský
Šárka Skřivanová:
Nela Kašparová:

151/14477
894/14477
361/14477“,

a v části Podmínky privatizace b) se ruší slova:
„manželé Jiří Polanský a Ivana Polanská“,
2. podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
v části podmínek privatizace bod č. 18 části B přílohy usnesení vlády ze
dne 24. srpna 2011 č. 636, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona
č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění
pozdějších předpisů, (materiál č. 241), (privatizační projekt Pozemkový fond ČR,
Praha 3 - PP 83061, Kravín a teletník na pozemcích p.č. 1808, p.č. 1809 a související
pozemek p.č. 1810 v k.ú. Horní Benešov, obec Luhy, okres Bruntál, včetně uvedených
pozemků), a to tak, že se slova:
„Podmínky privatizace:
Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.“
nahrazují slovy:
„Podmínky privatizace:
Privatizační projekt bude realizován Státním pozemkovým úřadem.
Schvaluje se splátkový režim pro zemědělskou prvovýrobu dle zásad uvedených
v usnesení vlády ČR ze dne 17. května 2006 č. 565, ve znění usnesení vlády ČR ze
dne 4. ledna 2012 č. 8.“,
3. podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
v části podmínek privatizace bod č. 22 části B přílohy usnesení vlády ze
dne 9. listopadu 2011 č. 820, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona
č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění
pozdějších předpisů, (materiál č. 242), (privatizační projekt Pozemkový fond ČR,
Praha 3 - PP 83158, Seník na pozemku parc.č.st. 401, včetně pozemku,
v k.ú. Holčovice, obec Holčovice, okres Bruntál), a to tak, že se slova:
„Podmínky privatizace:
Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.“
nahrazují slovy:
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„Podmínky privatizace:
Privatizační projekt bude realizován Státním pozemkovým úřadem.
Schvaluje se splátkový režim pro zemědělskou prvovýrobu dle zásad uvedených
v usnesení vlády ČR ze dne 17. května 2006 č. 565, ve znění usnesení vlády ČR ze
dne 4. ledna 2012 č. 8.“,
4. podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
v části nabyvatele bod č. 10 části B přílohy usnesení vlády ze dne 25. července 2012
č. 573, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb.,
o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů,
(materiál č. 246), (privatizační projekt Pozemkový fond ČR, Praha 3 - PP 83236,
Budovy na pozemcích p.č.st. 125 a 126, včetně id. ½ těchto pozemků, id. ½ pozemku
p.č. 4/4 a pozemek p.č. 4/3, vše v k.ú. a obci Erpužice, okres Tachov), a to tak, že se
slova:
„Jiří Anděl,
Třešňová 1288, Stříbro,
r.č.:
Kupní cena: 417 000 Kč“
nahrazují slovy:
„Jiří Anděl,
Třešňová 1288, Stříbro,
r.č.:
Kupní cena: 417 000 Kč“;
5. podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
v části nabyvatele a podmínek privatizace bod č. 8 části B přílohy usnesení vlády ze
dne 15. února 2012 č. 94, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona
č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění
pozdějších předpisů, (materiál č. 244), (privatizační projekt SŽDC, s.o. - PP 64343,
Pozemky p.č. 4368 a p.č. 4369 v k.ú. Újezd nad Lesy, obec Praha), a to tak, že se
v části Nabyvatel slova:
„Kupní cena: 612 000 Kč“
nahrazují slovy:
„Kupní cena: 608 940 Kč“
a v části Podmínky privatizace a) se slova:
„manželé Ing. Boris Kapusta
Zdeňka Kapustová

…

899/14474“
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nahrazují slovy:
„Ing. Boris Kapusta
Zdeňka Kapustová

…
…

899/28948
899/28948“

a v části Podmínky privatizace b) se ruší slova:
„manželé Ing. Boris Kapusta a Zdeňka Kapustová“;
III. vydává rozhodnutí o privatizaci uvedená v části
usnesení;
IV. ukládá ministru financí
I až III tohoto usnesení.

B přílohy tohoto

zajistit realizaci rozhodnutí uvedených v bodě

Provedou:
ministři (zakladatelé),
ministr financí

Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.

