
Městská část Praha 9

16. Rada městské části

ze dne 19.09.2016

USNESENÍ

č. Us RMČ 533/16

uzavření nájemních smluv s vítězi výběrového řízení na pronájem bytů

za smluvní nájemné za 1. měsíc nájemního vztahu bez služeb

Rada městské části

1. schvaluje

V ' " ' V' s Tomášem Kafkou,!

Wbytu &. 3 o velikosti ,
Wmsmluvní nájemné za 1. měsíc nájemního vztahu bez

. ,- a podmínky úhrady dluhu ve výši 262.782,- Kč. Počínaje

druhým měsícem nájemního vztahu bude nájemné stanoveno částkou 124,26 Kč/

m2/měsíc. Z takto stanoveného nájemného se na základě usnesení č. Us RMČ 426/12

ze dne 11.09. 2012 poskytuje sleva do doby případného rozhodnutí Rady MČ Praha

9 o úpravě poskytnuté slevy, a to tak, že výše skutečně hrazeného nájemného činí

do doby případného rozhodnutí RMČ Praha 9 o úpravě poskytnuté slevy 80,- Kč/m2/

měsíc

   

1.2 uzavření ná'emní smlouv
   

  

  

na dobu neurčitou s Davidem Rušikvasem,&

k bytu č. 23 o veli

za sm uvní nájemné za 1. měsíc

náje - Kč za podmínky úhrady dluhu

ve výši 180. 939,- Kč. Počínaje druhýmměsícem nájemního vztahu bude nájemné

stanoveno částkou 141,60 Kč/m2/měsíc. Z takto stanoveného nájemného se na

základě usnesení E. Us RMČ 426/12 ze dne 11.09. 2012 poskytuje sleva do doby

případného rozhodnutí Rady MČ Praha 9 o úpravě poskytnuté slevy, a to ta,k že výše

skutečně hrazeného nájemného činí do doby případného rozhodnutí RMČ Praha 9 o

úpravě poskytnuté slevy 80,- Kč/m2/měsíc

  I

1.3 uzavření ná'emní smlouv na dobu neurčitou s Ondřejem Šindelářem,

, k bytu č. 15 o velikosti

a sm uvn| naJemne za .měsíc nájemního vztahu bez

a podmínky úhrady dluhu ve výši 76. 263,— KE. PoEI'naje

druhým měsícem nájemního vztahu bude nájemné stanoveno částkou 124,26 Kč/

m2/měsíc. Z takto stanoveného nájemného se na základě usnesení E. Us RMC 426/12

ze dne 11.09.2012 poskytuje sleva do doby případného rozhodnutí Rady MC Praha

9 o úpravě poskytnuté slevy, a to tak, že výše skutečně hrazeného nájemného činí

do doby případného rozhodnutí RMC Praha 9 o úpravě poskytnuté slevy 80,- Kč/m2/

me5|c

   

 

   

 

2. ukládá



1. vedoucímu OSM ÚMČ Praha 9

1.1 realizovat toto usnesení

Zodpovídá: Ing. Josef Příplata Termín: 31.10.2016

Ing. Jan Jarolím Mgr. Tomáš Povrtlík

starosta MC Praha 9 zástupce starosty MC Praha 9


