MĚSTSKÁ čÁsr PRAHA-LIPENCE
ÚŘAD městské části
155 31 Praha - gpence, K Obci 47

fax: 257 92; 641. tel: _2_57 921 167

Č.j.:0910/6-2020

v Praze dne 02. července 2020
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Poskvtngtí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. - zaslání

Za základě Vaší e-mailové žádosti, ze dne 22. června 2020 o poskytnutí informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vám sděluji:
U Městské části Praha — Lipence v roce 2019 privatizace bytového fondu neprobíhala, proto
odpovídáme pouze na níže uvedené otázky č. 5, 6, 7 a 12.

5. Kolik jste evidovali celkem nemovitého majetku podle typu objektu (budova, byt, nebytový
prostor, parcela, sloup, stavba, věcné břemeno, právo stavby) k 31. 12. 2019?
Budova

počet 10

celková hodnota 188 855 663,47 Kč

Stavba
Parcela

počet 46
počet 472

celková hodnota 321 405 067,12 Kč
celková hodnota 56 604 196,80 Kč

6. Kolik majetkových pohybů jste v loňském roce celkem zaevidovali podle typů objektů?
V roce 2019 se jednalo se o dostavbu budovy ZŠ Lipence, kdy přírůstek činí celkem 90
740 740,19 Kč, dále bylo pořízeno zařízení jednotlivých učeben a vybavení ZS Lipence
v celkové částce 1 528 144,15 Kč. Jiný majetkový pohyb MC neměla.
7. Jaké nejčastější změny majetku jste zaevidovali (nabytí - smlouvou, svěřením..., pozbytím
— smlouvou, od svěřením) - počty případů od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019?
Jednalo se o nabytí smlouvou, viz bod 6.
12. Pořídila Vaše MČ v loňském roce nemovitý majetek pro HMP? Pokud ano, o jaký majetek
se jednalo?

Žádný.

Ing. Petr Jindra
tajemník úřadu
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Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

Přílohy:

Žádost o poskytnutí informacedocx

Dobrý den,

S pozdravem
Markéta Hrubá
adresa místa trvalého pobytu:_ Praha 9, 190 00

J!.J,

Moc dékuji za odpovédi!

X..“

přílohou Vám zasílám žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím. Vaše odpovědi využiji do své kvalifikační práce.
Z časového důvodu využívám tuto formu žádosti.
Úřad městské části Praha — Lipence

2 3 '06- 2020

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o poskytnutí
následujících informací :

1. Probíhala u Vás v minulém roce 2019 privatizace bytového fondu?
2

Kolik bytovýchjednotek evidovala v majetku Vaše MČ k 31.12.2018?

3

Kolik bytových jednotek evidovala v majetku Vaše MČ k 31.12.2019?

4. Kolik Vaše MČ v loňském roce zprivatizovala bytových jednotek?
5

Kolik jste evidovali celkem nemovitého majetku podle typu objektu (budova, byt,
nebytový prostor, parcela, sloup, stavba, věcné břemeno, právo stavby) k 31.12.2019?
Kolik majetkových pohybů jste v loňském roce celkem zaevidovali podle typu objektů?
Jaké nejčastější změny majetku jste zaevidovali (nabytí — smlouvou, svěřením,..;
pozbytí — smlouvou, odsvěřením,..) — počty případů od 1.1 .2019-3 1.12.2019?
Využívá vaše MČ při privatizaci předkupního práva, pokud ano na jakou dobu?
Máte ve smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky pro rok 2019 ošetřen zákaz
zatížení jednotky?

10. Máte ve smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky pro rok 2019 ošetřena i jiná
věcná práva než předkupní právo a zákaz zatížení jednotky?
11. Odstoupila vaše MČ někdy v minulosti od prodeje BJ , pokud ano, z jakého důvodu?
12. Pořídila vaše MČ v loňském roce nemovitý majetek pro HMP? Pokud ano, o jaký
majetek se jednalo?

V případě, že ve Vaší MČ v roce 2019 privatizace bytového fondu neprobíhala, prosím pouze
o vyplnění otázek č. 5,6,7 a 12.

Pokud by k vyhledávání některé z požadovaných informací bylo nutné mimořádně rozsáhlé
vyhledávání, pak žádám poskytnutí takové informace jen v takovém rozsahu, jaký je možný
bez mimořádně rozsáhlého vyhledávání. Toto ovšem zdůvodu používání aplikace ENO,
nepředpokládám.
S pozdravem

Markéta Hrubá

_
adresa pro doručování požadovaných písemností: _

adresa místa trvalého pobytu: _ Pra a 9, 190 00

