Městská část Praha 1
Rada městské části
USNESENÍ
40. schůze
číslo UR20_1413
ze dne 01.12.2020
Záměr na pronájem podzemních garáží v domě Opletalova č. p. 917 k.
ú. Nové Město, Praha 1
Rada městské části

1. bere na vědomí
• přípis spol. Palác Fénix, a.s., IČ: 49240382, se sídlem: Praha 1, Václavské náměstí
802/56, PSČ 11000, čj. ÚMČ P1 368738/2020 ze dne 19. srpna 2020 uvedený v příloze
č. 1 tohoto usnesení uložené v OVO
• informaci o ukončení provozu "parkovacího domu" ke 31.07.2020 z důvodu výpovědi
nájemce spol. VISTORIA CZ a. s.
2. schvaluje
záměr pronájmu části nebytové jednotky č. 917/101 v domě č. p. 917 k. ú. Nové
Město, Opletalova 9, Praha 1, o výměře cca 2933 m2, blíže vymezené v plánku, který je
přílohou č. 2 tohoto usnesení, a to společnosti Palác Fenix, a. s., IČ: 49240382,
• na dobu 10 let s právem nájemce na prodloužení smlouvy o dalších 5 let,
• za účelem provozu podzemních garáží (stávající kapacita 81 míst),
• za nájemné minimálně 3,500.000 Kč/rok bez DPH hrazených z pronájmu prostor a míst
k parkování vozidel (každoroční valorizace počínaje rokem 2022)
za podmínky:
• bezúplatné poskytnutí 10 parkovacích míst městské části Praha 1, která tato místa
poskytne zejména Policii ČR,
• přednostní nabídka parkovacích míst pro oprávněné dlouhodobé uživatele bytových
jednotek v domě č. p. 917 k. ú. Nové Město, opletalova 9 (v případě, že bude volná
kapacita),
• zprovoznění myčky na náklady nájemce bez nároku na vypořádání zhodnocení po
skončení doby nájmu, a její zpřístupnění veřejnosti,
• strpení nezbytného přístupu zástupcům SVJ ke společným technologickým zařízením
domu a k odpadovým nádobám v portálu vjezdu do garáží,
• úprava vjezdového portálu garáží spočívající ve vybudování kójí na odpadové nádoby,
samostatných vrat/mříží za těmito kójemi a oprava stávajících vjezdových vrat,
• zajištění údržby a revizí pronajaté části jednotky,

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

3. ukládá
zveřejnit záměr na úřední desce Úřadu MČ Praha 1 dle bodu 2 tohoto usnesení
3.1

Zodpovídá: Mgr. Petr Vaněk,
Vedoucí odboru OTMS

Ing. Petr Hejma
starosta městské části Praha 1

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Termín: 04.12.2020

Petr Burgr
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MUDr. Jan Votoček, člen RMČ P1
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