
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 7. listopadu 2007 č. 1245 

 
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. 226) 
 
 
 
             Vláda 
 
             I. zrušuje 
 
                1. podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
bod č. 1/g části B přílohy usnesení vlády ze dne 22. února 2006 č. 196, 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. 216), (privatizační pro-
jekt PRIVUM, organizační složka státu - PP 50720, g/ Pozemek p.č. 668/6 v k.ú. 
Hradčany nad Ploučnicí), 
 
                2. podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
bod č. 1/k části B přílohy usnesení vlády ze dne 22. února 2006 č. 196, 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. 216), (privatizační      
projekt PRIVUM, organizační složka státu - PP 50720, k/ Pozemek p.č. 32/2 v k.ú. 
Ploužnice pod Ralskem), 
 
                3. podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
bod č. 1/x části B přílohy usnesení vlády ze dne 22. února 2006 č. 196, 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. 216), (privatizační      
projekt PRIVUM, organizační složka státu - PP 50720, x/ Soubor nemovitostí včetně 
pozemků v k.ú. Kuřívody), 
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                4. podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
bod č. 1/bb části B přílohy usnesení vlády ze dne 22. února 2006 č. 196, 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. 216), (privatizační pro-
jekt PRIVUM, organizační složka státu - PP 50720, bb/ Pozemek p.č. 531/21 v k.ú. 
Jabloneček), 
 
                5. podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
bod č. 1/bc části B přílohy usnesení vlády ze dne 22. února 2006 č. 196, 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. 216), (privatizační pro-
jekt PRIVUM, organizační složka státu - PP 50720, bc/ Pozemek p.č. 142/7 v k.ú. 
Ploužnice pod Ralskem), 
 
                6. podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
bod č. 1/bd části B přílohy usnesení vlády ze dne 22. února 2006 č. 196, 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. 216), (privatizační pro-
jekt PRIVUM, organizační složka státu - PP 50720, bd/ Pozemek p.č. 142/6 v k.ú. 
Ploužnice pod Ralskem), 
 
                7. podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
bod č. 1/bn části B přílohy usnesení vlády ze dne 22. února 2006 č. 196, 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. 216), (privatizační pro-
jekt PRIVUM, organizační složka státu - PP 50720, bn/ Soubor pozemků p.č. 15 a dal-
ší v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí), 
 
                8. podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
bod č. 1/bo části B přílohy usnesení vlády ze dne 22. února 2006 č. 196, 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. 216), (privatizační pro-
jekt PRIVUM, organizační složka státu - PP 50720, bo/ Pozemek p.č. 142/9 v k.ú. 
Ploužnice pod Ralskem), 
 
                9. podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
bod č. 1/cc části B přílohy usnesení vlády ze dne 22. února 2006 č. 196, 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. 216), (privatizační pro-
jekt PRIVUM, organizační složka státu - PP 50720, cc/ Pozemek p.č. 1416/16 v k.ú. 
Benátecká Vrutice), 
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               10. podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
bod č. 6/d části B přílohy usnesení vlády ze dne 31. ledna 1996 č. 95, 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. 120), (privatizační pro-
jekt ČD Drahstav, Olomouc - PP 62185, d/ Mechanizační středisko Olomouc); 
 
            II. mění podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších         
předpisů, v části formy privatizace bod č. 5 části D přílohy usnesení vlády ze dne 
3. listopadu 2004 č. 1074, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona            
č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozděj-
ších předpisů (materiál č. 209), (privatizační projekt DIAMO ŘSP Stráž pod Ralskem, 
ZÚNZ Příbram - PP 61709, Poliklinika a garáž Stráž pod Ralskem) tak, že se slova 
 
                „Forma privatizace: veřejná soutěž 
                 Okruh účastníků: bez omezení 
                 Orientační cena: aktuální účetní hodnota“ 
 
                nahrazují slovy: 
 
                „Forma privatizace: bezúplatný převod 
                 Nabyvatel: Město Stráž pod Ralskem 
                                  IČ: 00260967“; 
 
           III. vydává rozhodnutí o privatizaci uvedená v části A, B, C a D přílohy tohoto 
usnesení; 
 
           IV. ukládá ministru financí  zajistit realizaci rozhodnutí uvedených v bodě I    
až III tohoto usnesení. 
 
 
 
Provedou: 

ministři (zakladatelé), 
ministr financí 
 
 
 

 Předseda vlády 
 Ing. Mirek Topolánek v. r. 
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