
 

 

Městská část Praha 9
 

4. Rada městské části
ze dne 22.02.2016

 
USNESENÍ

č. Us RMČ 80/16
 

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu s Mgr. Gabrielou Vošickou,
Michalem Šipošem, Vladimírem Broučkem, uzavření změny smlouvy k
bytu s Marcelou Petrovou, Danielou Procházkovou, informaci o splnění
podmínek Mgr. Kateřinou Polákovou

 
Rada městské části

 
1. schvaluje
 1.1 uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 o velikosti 2+1, Praha 9

s Mgr. Gabrielou Vošickou, , na dobu určitou 2 roky s tím, že nájem
bytu je vázán na výkon práce pro FÚ pro hl. m. Prahu, ÚzP pro Prahu 9

1.2 uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 15 o velikosti 1+1, ,
Praha 9 s Michalem Šipošem, , na dobu určitou 2 roky bez vázanosti
na výkon služby pro PČR

1.3 uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 20 o velikosti 1+0, 
Praha 9 s Vladimírem Broučkem, , na dobu neurčitou

1.4 uzavření změny smlouvy - dodatku č. 3 k bytu č. 9 o velikosti 2+1, 
 Praha 9, k nájemní smlouvě č. NAB/OSM/136/2010 uzavřené mezi MČ Praha

9 a Marcelou Petrovou, , kterou se prodlužuje nájem o 2 roky

1.5 uzavření změny smlouvy - dodatku č. 1 k bytu č. 23 o velikosti 2+1, 
 , Praha 9, k nájemní smlouvě č. NAB/OSM/0046/2014 uzavřené mezi MČ Praha

9 a Danielou Procházkovou, , kterou se prodlužuje nájem o 2 roky
 

2. bere na vědomí
 2.1 že se Mgr. Kateřina Poláková,  stala nájemcem bytu č.  6 o

velikosti 3+1,  Praha 9, po nájemci Františku Procházkovi, s



nímž v tomto bytě žila ke dni jeho úmrtí. Nájem bytu přešel po splnění zákonem
stanovených podmínek dle ust. § 2279 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

 
3. ukládá
 1. vedoucímu OSM ÚMČ Praha 9

1.1 realizovat toto usnesení
 

 
 Zodpovídá: Ing. Josef Příplata Termín: 21.03.2016
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........................................
Ing. Jan Jarolím Mgr. Tomáš Portlík

starosta MČ Praha 9 zástupce starosty MČ Praha 9
 




