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bere na vědomí  
 

znalecké posudky na volné bytové jednotky: č.736/33, č.1641/69, č.1356/1, č.1385/14,
č.1566/4, č.1383/5, č.1385/20, č.1621/74, č.1641/40, č.1641/14, č.2148/21, č.1812/304,
č.1819/904, č.1384/9 a č.2037/10 
  
 

zřizuje  
 

ad hoc komisi výběrového řízení ve složení: 
 

předseda: Vlasta Tillová 
 

členové: JUDr. Václav Kuchař, Ing. Jana Martenková, Ing. Karel Biskup, Ing. Yvona 
Grošková, Ing. Petr Popov, Ing. Lubomír Kmoch, Mgr. Jan Bulíř, Ing. Jan Bílek, 
Ing. Oldřich Balík, Mgr. Ivana Fantová 
 

tajemník: Alena Marešová 
  
 

schvaluje  
 

zajištění elektronické aukce na prodej volných bytových jednotek prostřednictvím 
obchodní spol. GAVLAS, s.r.o., IČ 60472049, sídlo: Politických vězňů 1272/21, 
110 00 Praha 1 
 

uzavření Smlouvy o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového 
řízení s elektronickou aukcí s obchodní spol. GAVLAS, s.r.o. - v příloze č.1 
 

výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou výběrového řízení 
s elektronickou aukcí, jeho podmínky a přílohy: 

Městská část Praha 11

USNESENÍ
1. schůze rady městské části

konaná dne 12.01.2016

číslo usnesení 0030/1/R/2016

Prodej volných bytových jednotek formou výběrového řízení
s elektronickou aukcí č.3

Rada městské části Praha 11
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Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou 
výběrového řízení s elektronickou aukcí - v příloze č.2 
 

Vzorovou Přihlášku na výběrové řízení na prodej volné bytové jednotky formou 
výběrového řízení s elektronickou aukcí - v příloze č.3 
 

Vzorovou Kupní smlouvu na prodej volné bytové jednotky - v příloze č.4 
 

náplň ad hoc komise výběrového řízení: otevření obálek, posouzení náležitostí a úplnosti 
přihlášek a doporučení Účastníků, kteří budou zařazeni do II. kola výběrového řízení, 
tj. do elektronické aukce 
 

vytvoření a umístění odkazu na webových stránkách MČ Praha 11 s názvem "Prodej 
BJ formou Vř s elektronickou aukcí" na 5.místě v levém menu www.PRAHA11.cz 
 

umístění banneru s motivem "Prodej BJ formou Vř s elektronickou aukcí" na hlavní 
straně webových stránek MČ Praha 11 ve spolupráci s obchodní spol. GAVLAS, s.r.o. 
  
  
  
  
  
  
 

ukládá 
 

vedoucímu majetkoprávního odboru 
 

předložit panu Ing. Jiřímu Štylerovi, starostovi MČ Praha 11, k podpisu Smlouvu 
o zajištění prodeje bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou 
aukcí s obchodní spol. GAVLAS, s.r.o. 
Termín: 15.1.2016 
 

vedoucímu majetkoprávního odboru 
 

po podpisu Smlouvy o zajištění prodeje bytových jednotek formou výběrového řízení 
s elektronickou aukcí zajistit zveřejnění Podmínek výběrového řízení dle tohoto 
usnesení na úřední desce 
Termín: 18.1.2016 
 

vedoucímu odboru kancelář starosty 
 

prostřednictvím tiskového mluvčího zajistit zveřejnění informací o výběrovém řízení 
na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce na webové stránce 
MČ Praha 11, případně v časopisu Klíč 
Termín: 29.1.2016 
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•

vedoucímu odboru kancelář tajemníka 
 

prostřednictvím oddělení informatiky vytvořit odkaz na webových stránkách 
MČ Praha 11 a umístit banner na webových stránkách MČ Praha 11 ve spolupráci 
s obchodní spol. GAVLAS, s.r.o., a to dle schváleného usnesení rady ve věci 
výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou výběrového řízení 
s elektronickou aukcí 
Termín: 18.1.2016 
 

Starosta MČ Praha 11: Ing. Jiří Štyler

Ověřovatel: Ing. Stanislav Urbánek CSc.

Předkladatel: Balík Oldřich Ing., radní

Zpracoval odbor: OMP

Zpracovatel: VED OMP Bílek Jan Ing.P11
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