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Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje: V Praze dne

MCP20 O13416/2020/OHSI/Zlám Radka Zlámalová 3. 7. 2020

Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Městská část Praha 20, Úřad městské části Praha 20, jako povinný subjekt podle ust. § 2 odst. 1

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne

22. 6. 2020 žádost o poskytnutí informace, ve které žádáte odpovědi na následující otázky:
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Probihala u Vás v minulém roce 2019 privatizace bytového fondu?

Kolik bytových jednotek evidovala v majetku Vaše MČ k 31.12.2018?

Kolik bytových jednotek evidovala v majetku Vaše MČ k 31.12.2019?

Kolik Vaše MČ v loňském roce zprivatizovala bytových jednotek?

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 .2019-31 .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?

Máte ve smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky pro rok 2019 ošetřena i jiná věcná práva

než předkupní právo a zákaz zatížení jednotky?

Odstoupila vaše MČ někdy v minulosti od prodeje BJ, pokud ano, zjakého důvodu?

Pořídila vaše MČ v loňském roce nemovitý majetek pro HMP? Pokud ano, o jaký majetek se

jednalo?

V případě, že v naší MČ v roce 2019 privatizace bytového fondu neprobíhala, žádáte pouze

o vyplnění otázek č. 56,7 a 12.

Vzhledem ktomu, že v roce 2019 privatizace bytového fondu vnaší MČ neprobíhala,

poskytujeme odpovědi na otázky 5,6,7 a 12:

5. K 31. 12. 2019 jsme evidovali:

budovy:80

věcná břemena: 348

nebytové prostory: 29

sloupy: vedeno jako součást stavby

právo stavby: 0

stavby: 438

Počet bytů: 289 (všechny v bytových domech hl. m. Prahy ve svěřené správě MČ Praha 20)
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12.

Pozemky (parcely): 1 486

Celkem jsme evidovali majetkových pohybů:

budovy: 8

věcná břemena: 4

stavby: 23

Pozemky (parcely): 48

Nejčastější změny majetku: a) nabytí smlouvou — 28x, nabyti svěřením — 20x

b) pozbytí smlouvou — 18x, pozbytí odsvěřením — 9x

Ve všech případech majetkových pohybů (nabytí smlouvou) uvedených v odpovědi na otázku 7

se jednalo o majetek nabytý do vlastnictví hl. m. Prahy, u něhož vykonává svěřenou správu

Městská část Praha 20 .

Mgr. Jitka Straňáková

pověřená zastupováním vedoucího odboru


