Městská část Praha 1
Rada městské části
USNESENÍ
43. schůze
číslo UR19_1155
ze dne 03.12.2019
Vyhodnocení nabídky volných nebytových prostorů - září 2019 (poř.č.
31/9/2019 Valdštejnská 150/4 a poř. č. 22/9/2019 Dlouhá 719/44)
Rada městské části

1. schvaluje
v návaznosti na využití volných nebytových prostorů z vývěsky září 2019, uzavřít nájemní
smlouvy, a to takto:
1.1 poř. č. 31/9/2019, Valdštejnská 150/4, nebytová jednotka číslo 150/307 v 1. nadzemním
podlaží, výměra 14,90 m2, pro: Zdenka Plchová, IČ: XXXXXXXX, účel nájmu: sklad pro
muzeum, nájemné ve výši 24.000 Kč/rok, nájemní smlouva na dobu neurčitou
1.2 poř. č. 22/9/2019, Dlouhá 719/44, část nebytové jednotky číslo 719/104 v 1. nadzemním
podlaží, výměra cca 14,00 m2, pro: Mgr. Jaroslav Čech, nar. XXXX, účel nájmu: garáž a
sklad, nájemné ve výši 24.000 Kč/rok vč. DPH, nájemní smlouva na dobu neurčitou
2. ukládá
podepsat nájemní smlouvy v souladu s bodem 1) tohoto usnesení
2.1

Zodpovídá: Mgr. Pavel Čižinský,
starosta MČ P1

Termín: 31.12.2019

3. schvaluje
záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru:
3.1 č. p. 150, k. ú. Malá Strana, Valdštejnská 4, Praha 1
nebytová jednotka číslo 150/301, výměra 12,3 m2 v 1. nadzemním podlaží domu, kolaudovaný
stav: prodejní okénko vč. zázemí, nájemní smlouva na dobu neurčitou
4. ukládá
zveřejnit záměr na úřední desce Úřadu městské části Praha 1 dle bodu 3) tohoto usnesení
4.1

Zodpovídá: Mgr. Petr Vaněk,
Vedoucí odboru OTMS

Termín: 16.12.2019

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou je dokument zveřejněn v upravené podobě.

5. ukládá
informovat uchazeče a ve spolupráci s FIN zajistit vrácení kaucí
5.1

Zodpovídá: Mgr. Petr Vaněk,
Vedoucí odboru OTMS

Mgr. Pavel Čižinský
starosta městské části Praha 1

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Termín: 16.12.2019

Ing. Petr Hejma
1. místostarosta městské části Praha 1

Jana Perlíková Drdová, Vedoucí odd. bytů a nebytových prostor
Mgr. David Bodeček, člen RMČ P1
BJ2019/1873

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou je dokument zveřejněn v upravené podobě.

