Městská část Praha 1
Rada městské části
USNESENÍ
10. schůze
číslo UR21_0249
ze dne 09.03.2021
Záměr prodloužit nájemní smlouvu č. CES: 2014/0945 ve znění
dodatku a žádost o slevu z nájmu - Nama Prague, spol. s r. o., Anežská
810/8, Praha 1
Rada městské části

1. bere na vědomí
• žádost NAMA Prague, spol. s r. o., IČ: 41191919, se sídlem Řásnovka 782/3, 110 00 Praha
1, ze dne 17.03.2020 o prodloužení (posečkání) splatnosti plateb nájmu ze smlouvy č.
CES: 2014/0945 doručenou pod čj. ÚMČ P1 119153/2020 uvedenou v příloze č. 1 uložené
v OVO
• žádost NAMA Prague, spol. s r. o., IČ: 41191919, se sídlem Řásnovka 782/3, 110 00
Praha 1, ze dne 12.02.2021 doručenou pod čj. ÚMČ P1 126330/2021 uvedenou v příloze
č. 2 uložené v OVO
• platební morálku nájemce uvedenou v příloze č. 3 uložené v OVO
• zápis z jednání Komise obecního majetku č. 03/2021 ze dne 03.02.2021
2. schvaluje
záměr prodloužit nájemní smlouvu č. CES: 2014/0945 na dobu do 1. 4. 2026 s tím, že
výše nájemného bude stanovena na podkladě znaleckého posudku (min. však ve výši a za
podmínek stávajícího nájemného)
3. rozhodla
neschválit
v návaznosti na uvedené doporučení Komise obecního majetku ze dne 03.02.2021 poskytnutí
slevy z nájemného nebo odložení splatnosti nájemného
4. ukládá
informovat nájemce o rozhodnutí ve smyslu tohoto usnesení
4.1

Zodpovídá: Mgr. Petr Vaněk,
Vedoucí odboru OTMS

Termín: 31.03.2021

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
zajistit zveřejnění záměru v souladu s bodem 2) tohoto usnesení
5.1

Zodpovídá: Ing. Petr Hejma,
starosta MČ P1

Ing. Petr Hejma
starosta městské části Praha 1

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Termín: 31.03.2021

Petr Burgr
1. místostarosta městské části Praha 1

Mgr. Kateřina Dubská, Vedoucí odd. správy nemovitostí
MUDr. Jan Votoček, člen RMČ P1
BJ2020/0682

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

