Městská část Praha 1
Rada městské části
USNESENÍ
43. schůze
číslo UR21_1419
ze dne 30.11.2021
Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 953, k. ú. Nové
Město, U Půjčovny 4, Praha 1 - dohoda
Rada městské části

1. schvaluje
dohodu o skončení nájmu nebytového prostoru - garáž za pozemku parc. č. 101/2 ve
dvoře domu č. p. 953, k. ú. Nové Město, U Půjčovny 4, Praha 1, výměra cca 17 m2,
nájemce: Jaroslava Maňáková, nar. XXXX, a to ke dni 31.12.2021 a za podmínky vyrovnání
veškerých pohledávek a závazků splatných ke dni skončení smlouvy
2. ukládá
uzavřít dohodu o skončení nájmu v souladu s bodem 1) tohoto usnesení
2.1

Zodpovídá: Ing. Petr Hejma,
starosta MČ P1

Termín: 31.12.2021

3. schvaluje
záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru:
č. p. 953, k. ú. Nové Město, U Půjčovny 4, Praha 1
nebytový prostor - garáž na pozemku parc. č. 101/2 ve dvoře domu, výměra cca 17 m2, s
prioritou pořadí takto:
• Nájemce - fyzická osoba, rezident s trvalým bydlištěm v ulici U Půjčovny, Praha 1, držitel
parkovacího oprávnění v modré zóně Praha 1, výše nájemného 1.000 Kč/měsíc vč. DPH
na dobu neurčitou
• Nájemce - fyzická osoba, rezident s trvalým bydlištěm na Praze 1, držitel parkovacího
oprávnění v modré zóně Praha 1, výše nájemného 2.000 Kč/měsíc vč. DPH na dobu
neurčitou
• pro další fyzické i právnické osoby, výše nájemného min. 2.000 Kč/měsíc vč. DPH na
dobu neurčitou

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

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

Ing. Petr Hejma
starosta městské části Praha 1

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Termín: 20.12.2021

Petr Burgr
1. místostarosta městské části Praha 1

Miloslava Netymachová, Katastr Nové Město (část), výběr. řízení
MUDr. Jan Votoček, člen RMČ P1
Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ P1
BJ2021/2264

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

