VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 18. září 2013 č. 712
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. 252)

Vláda
I. zrušuje podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, bod č. 2 části B přílohy usnesení vlády ze dne 31. října 2012 č. 793
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. 247),
(privatizační projekt Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - PP 64371,
Pozemek p.č. 1484/8 v k.ú. a obci Louny, okres Louny);
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), ve znění bodu II/1 - vláda mění, usnesení vlády
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), (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. město Praha), a to tak, že se v části Nabyvatel slova:
„Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy,
Tusarova 30, Praha 7,
IČ: 00032824
Kupní cena: 0 Kč“
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nahrazují slovy:
„Filip Maňhal,
Žichlínská 1671, Praha 9 - Újezd nad Lesy,
r.č.:
Kupní cena: 0 Kč
Jarmila Maňhalová,
Žichlínská 1671, Praha 9 - Újezd nad Lesy,
r.č.:
Kupní cena: 0 Kč“
v části Podmínky privatizace a) se slova:
„SBD pracovníků energetiky a dopravy:

32/467“

nahrazují slovy:
„manželé Filip Maňhal
Jarmila Maňhalová:

32/467“

v části Podmínky privatizace b) se vkládají slova:
„manželé Filip Maňhal a Jarmila Maňhalová“
a do části Podmínky privatizace se vkládá text:
„c) Nabyvateli ideálních podílů na privatizovaném majetku mohou být pouze
vlastníci bytových jednotek, nacházejících se v bytovém domě na privatizovaném
pozemku. Dojde-li před podpisem kupní smlouvy ke změně vlastníka bytové jednotky,
ke které přísluší ideální část privatizovaného majetku, přecházejí veškerá práva
a závazky vládou schváleného nabyvatele, vztahující se k této ideální části
privatizovaného majetku, na nového nabyvatele, kterým bude vlastník příslušné
bytové jednotky, ke které daná ideální část privatizovaného majetku přísluší, ke dni
podpisu kupní smlouvy.“
2. 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. ledna 2013 č. 73 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. 249), (privatizační projekt Správa železniční
dopravní cesta, státní organizace – PP 64374, Pozemek p.č. 442/32 v k.ú. Radlice,
obec Praha 5, okres Hl. m. Praha), a to tak, že se v části Nabyvatel slova:
„Igor Gajdoš,
Tetínská 292/5, Praha 5 - Radlice,
r.č.:
Kupní cena: 0 Kč
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Miloš Teodorovič,
Tetínská 292/5, Praha 5 - Radlice,
r.č.:
Kupní cena: 0 Kč
Marie Teodorovičová,
Tetínská 292/5, Praha 5 - Radlice,
r.č.:
Kupní cena: 0 Kč“
nahrazují slovy:
„Milan Gajdoš,
Tetínská 292/5, Praha 5 - Radlice,
r.č.:
Kupní cena: 0 Kč
Mgr. Miloš Teodorovič,
Tetínská 292/5, Praha 5 - Radlice,
r.č.:
Kupní cena: 0 Kč“
v části Podmínky privatizace a) se slova:
„Igor Gajdoš
manželé Miloš Teodorovič
Marie Teodorovičová

… 1/9
… 1/9“

nahrazují slovy:
„Milan Gajdoš
Mgr. Miloš Teodorovič

… 1/9
… 1/9“

v části Podmínky privatizace b) se ruší slova:
„manželé Miloš Teodorovič a Marie Teodorovičová“
a do části Podmínky privatizace se vkládá text:
„c) Dojde-li před podpisem kupní smlouvy ke změně vlastníka bytové jednotky, ke
které přísluší ideální část privatizovaného majetku, přecházejí veškerá práva a závazky
vládou schváleného nabyvatele, vztahující se k této ideální části privatizovaného
majetku, na nového nabyvatele, kterým bude vlastník příslušné bytové jednotky,
ke které daná ideální část privatizovaného majetku přísluší, ke dni podpisu kupní
smlouvy.“;
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III. vydává rozhodnutí o privatizaci uvedená v části B přílohy tohoto usnesení;
IV. ukládá 1. místopředsedovi vlády a ministru financí zajistit realizaci
rozhodnutí uvedených v bodě I až III tohoto usnesení.

Provedou:
ministři (zakladatelé),
1. místopředseda vlády
a ministr financí

Předseda vlády
Ing. Jiří Rusnok, v. r.

