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USNESENÍ RADY ze dne 28. 11. 2016 

 

č. 264/2016 

Rada MČ Praha-Libuš          

 

1. bere na vědomí usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 25. listopadu 2016, číslo 

21/27, kterým Zastupitelstvo hl. m. Prahy vyzvalo městskou část Praha-Libuš, aby se 

zúčastnila veřejné soutěže na prodej bytového fondu Písnice a současně schválilo poskytnutí 

bezúročné půjčky až do výše nabídky podané městskou částí Praha-Libuš, a to se splatností 

maximálně 20 let 

2. zhodnotila stávající situaci se závěrem, že jediným správným řešením je zrušení 

vyhlášené veřejné soutěže a prodej bytů přímo nájemníkům  
3. upozorňuje, že poskytnutí bezúročné půjčky ze strany HMP je špatným řešením a žádá 

Zastupitelstvo HMP, aby projednalo možnost poskytnutí účelově vázané dotace z toho 

důvodu, že bezúročná půjčka v této podobě zatíží MČ Praha-Libuš astronomickým dluhem na 

rozdíl od účelově vázané dotace, která by MČ Praha-Libuš nezatížila dluhem žádným 

4. bere na vědomí  
a) obsah dopisů obchodní společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o., ze dne 25. a 26. listopadu 

2016 adresovaných starostovi MČ Praha-Libuš s žádostí o vyjádření, zda má MČ Praha-Libuš 

zájem se veřejné soutěže zúčastnit 

b) odpovědi starosty MČ Praha-Libuš Mgr. Jiří Koubka na výše uvedené dopisy odeslané dne 

25. a 27. listopadu 2016 

c) aktuální stav a pokročilou fázi veřejné soutěže na prodej Bytového fondu Písnice a z tohoto 

důvodu žádá společnost ČEZ Korporátní služby, s.r.o., o prodloužení lhůty pro podání 

nabídky do veřejné soutěže do 27. června 2017, aby Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš mělo 

možnost po důkladném zvážení všech okolností, podmínek a příslušných analýz rozhodnout, 

zda podá nabídku do veřejné soutěže 

5. pověřuje starostu MČ Praha-Libuš Mgr. Jiřího Koubka 

a) aby s tímto usnesením a žádostí o prodloužení lhůty do 27. června 2017 seznámil 

společnost ČEZ Korporátní služby, s.r.o. neprodleně 28. 11. 2016 nejpozději do 11.00 hodin 

b) obrátit se na primátorku hl. m. Prahy Adrianu Krnáčovou s žádostí o podporu Magistrátu 

HMP při zpracování podkladů, která byla na zasedání Zastupitelstva HMP dne 24. 11. 2016 

přislíbena, ale nakonec nebyla hlasována 

c) obrátit se na primátorku hl. m. Prahy Adrianu Krnáčovou s žádostí o vyčlenění finančních 

prostředků na zpracování nezbytných analýz pro posouzení případné účasti MČ Praha-Libuš 

ve veřejné soutěži 

6. schvaluje uzavření Smlouvy o ochraně důvěrných informací se společností ČEZ, a. s., se 

sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, 140 53, IČO: 45274649, DIČ: 45274649, která je podmínkou 

vydání Informačního memoranda pro účast zájemce ve veřejné soutěži, aby se MČ Praha-

Libuš mohla stát zájemcem ve veřejné soutěži 

7. pověřuje starostu MČ Praha-Libuš Mgr. Jiřího Koubka  

a) podpisem Smlouvy o ochraně důvěrných informací 

b) zaplacením nevratného poplatku 10.000 Kč, který je podmínkou předání Informačního 

memoranda 

c) předáním Informačního memoranda zastupitelům v souladu s podmínkami uvedenými ve 

Smlouvě o ochraně důvěrných informací 

d) seznámit s tímto usnesením Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš na jeho zasedání dne 30. 11. 

2016.  

 

 

 


