Městská část Praha 1
Rada městské části
USNESENÍ
36. schůze
číslo UR21_1208
ze dne 12.10.2021
Vyhodnocení výběrového řízení na obsazení nebytových prostor v
domě č. p. 58, k. ú. Josefov, Maiselova 7, Praha 1, č. p. 1760, k. ú.
Nové Město, Washingtonova 3, Praha 1, č. p. 224, k. ú. Staré Město,
Řetězová 7, Praha 1, č. p. 908, k. ú. Staré Město, V Kolkovně 7, Praha
1, č. p. 610, k. ú. Nové Město, Žitná 23, Praha 1 a č. p. 1006, k. ú. Staré
Město, Revoluční 5, Praha 1
Rada městské části

1. konstatuje, že
nabídka zaslaná na Výzvu č. 4 k podání nabídek k výběru nájemce na nebytový prostor v
domě č. p. 908, k. ú. Staré Město, V Kolkovně 7, Praha 1, nesplnila požadavky na obsah
a zpracování nabídky uchazeče
2. schvaluje
2.1 uzavření nájemní smlouvy k nebytové jednotce číslo 58/103 v 1. nadzemním podlaží
domu č. p. 58, k. ú. Josefov, Maiselova 7, Praha 1, výměra cca 28,8 m2, pro: Kirill Postovit,
IČ: XXXXXXXX, účel nájmu: výstavní a prodejní galerie současného umění, nájemné ve výši
48.300 Kč/měsíc, nájemní smlouva na dobu určitou v trvání 5 let s možností prodloužení doby
nájmu o dalších 5 let,
2.2 uzavření nájemní smlouvy k nebytové jednotce číslo 1760/103 ve 2. nadzemním podlaží
domu č. p. 1760, k. ú. Nové Město, Washingtonova 3, Praha 1, výměra cca 145,50 m2,
pro: Penzion LOUKA s.r.o., IČ: 06402704, účel nájmu: kanceláři společnosti, nájemné ve výši
23.828 Kč/měsíc, nájemní smlouva na dobu neurčitou,
2.3 uzavření nájemní smlouvy k nebytové jednotce číslo 1006/106 (výměra cca 37,5 m2)
stavebně propojená s nebytovou jednotkou číslo 1006/104 (výměra cca 40,5 m2), obě v
1. nadzemním podlaží domu č. p. 1006, k. ú. Staré Město, Revoluční 5, Praha 1, pro:
Slavia pojišťovna a.s., IČ: 60197501, účel nájmu: provozování pojišťovacích a finančních
služeb a obchodní činnosti a činností s tím souvisejících, nájemné ve výši 55.000 Kč/měsíc,
nájemní smlouva na dobu určitou v trvání 5 let s možností prodloužení doby nájmu o dalších
5 let.

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
uzavřít nájemní smlouvy v souladu s bodem 2) tohoto usnesení
3.1

Zodpovídá: Ing. Petr Hejma,
starosta MČ P1

Termín: 30.11.2021

4. schvaluje
záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru:
č. p. 908, k. ú. Staré Město, V Kolkovně 7, Praha 1
nebytová jednotka číslo 908/101 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 153,7 m2
a nebytová jednotka číslo 908/102 v 1. podzemním podlaží domu, výměra cca 15 m2,
kolaudovaný stav: stravovací zařízení - restaurace, minimální nájemné ve výši 120.000 Kč/
měsíc, za podmínky složení kauce ve výši 360.000 Kč, nájemní smlouva na dobu určitou 5
+ 5 let
5. ukládá
zveřejnit záměr na úřední desce Úřadu městské části Praha 1 dle bodu 4) tohoto usnesení a
informovat uchazeče
5.1

Zodpovídá: Mgr. Petr Vaněk,
Vedoucí odboru OTMS

Termín: 25.10.2021

6. rozhodla
nevybrat žádného uchazeče na pronájem
1. nebytové jednotky číslo 610/104 (výměra cca 314,7 m2) v 1. podzemním, 1. a
2. nadzemním podlaží domu č. p. 610, k. ú. Nové Město, Žitná 23, Praha 1
2. části nebytové jednotky 224/101 (výměra cca 219,1 m2) ve 2. nadzemním podlaží domu
č. p. 224, k. ú. Staré Město, Řetězová 7, Praha 1
7. schvaluje
záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru:
č. p. 610, k. ú. Nové Město, Žitná 23, Praha 1
nebytová jednotka číslo 610/104 v 1. podzemním, 1. nadzemním a 2. nadzemním podlaží
domu, výměra cca 314,7 m2, kolaudovaný stav: prodejna nepotravinářského charakteru,
minimální nájemné ve výši 115.000 Kč/měsíc, za podmínky složení kauce ve výši 100.000 Kč,
nájemní smlouva na dobu určitou v trvání 5 + 5 let
8. ukládá
zveřejnit záměr na úřední desce Úřadu městské části Praha 1 dle bodu 7) tohoto usnesení a
informovat uchazeče
8.1

Zodpovídá: Mgr. Petr Vaněk,
Vedoucí odboru OTMS

Termín: 25.10.2021

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

9. ukládá
informovat uchazeče o výsledku tohoto výběrového řízení a ve spolupráci s FIN zajistit vrácení
kaucí u všech nevybraných uchazečů nebytových prostor
9.1

Zodpovídá: Mgr. Petr Vaněk,
Vedoucí odboru OTMS

Ing. Petr Hejma
starosta městské části Praha 1

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Termín: 29.10.2021

Petr Burgr
1. místostarosta městské části Praha 1

Jana Perlíková Drdová, Vedoucí odd. bytů a nebytových prostor
MUDr. Jan Votoček, člen RMČ P1
Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ P1
BJ2021/1891
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