
 

 

Městská část Praha 9
 

12. Rada městské části
ze dne 20.06.2022

 
USNESENÍ

č. Us RMČ 345/22
 

uzavření dohody o skončení nájmu založeného nájemní smlouvou č.
NAP/58/02/008783/2006, ve znění dodatku č.1 a č. 2,se spolkem
Tělovýchovná jednota Praga, z.s., IČO: 00539112, ke dni 30.6.2022,
změnu nájemní smlouvy č. 2018/OSM/0612/ONAP ve znění dodatku
č. 1, mezi MČ Praha 9 a spolkem SK Praga Vysočany, IČO: 26576589,
označenou jako dodatek č. 2 a uzavření nájemní smlouvy na pronájem
části pozemku parc. č. 437/2 v k. ú. Vysočany, se spolkem Tenisový
klub Praga - Vysočany, z.s.,IČO: 67981399

 
Rada městské části

 
1. schvaluje
 1.1. uzavření dohody o skončení nájmu založeného nájemní smlouvou č.

NAP/58/02/0087883/2006 ze dne 30 6. 2006, ve znění dodatku č. 1, a č. 2 se spolkem
Tělovýchovovná jednota Praga z.s., IČO: 00539112, se sídlem Sokolovská 986/304a,
Praha 9, 190 00, ke dni 30.6.2022, ve znění dle přílohy tohoto usnesení

1.2. změnu nájemní smlouvy č. 2018/OSM/0612/ONAP ze dne 18.12.2018, ve znění
dodatku č. 1, na pronájem pozemků parc. č. 437/3 o výměře 112 m2, parc. č. 434/3
o výměře 59 m2 a části pozemku parc. č. 1934/2 o výměře  62 m2, vše v k. ú.
Vysočany, označenou jako dodatek č. 2, jehož obsahem je rozšíření předmětu nájmu
o část pozemku parc. č. 437/2 o výměře 110 m2 a pozemku parc. č. 437/13 o výměře
35m2, vše v k. ú. Vysočany, a navýšení nájemného, se spolkem SK Praga Vysočany,
z.s., IČO 26576589, se sídlem Sokolovská 986/304a, Praha 9, 190 00, ke dni 1. 7. 2022,
ve znění dle přílohy tohoto usnesení

1.3. uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 437/2 o výměře 710
m2 v k.ú. Vysočany na dobu neurčitou, se spolkem  Tenisový klub Praga - Vysočany,



z.s., se sídlem Lihovarská 1270/11, 190 00 Praha 9, IČO: 67981399, ke dni 1.7. 2022,
ve znění přílohy tohoto usnesení

 
2. ukládá
 1.   vedoucímu OSM ÚMČ P9 z pověř.

1.1. předložit dohodu o skončení nájmu starostovi MČ P9 k podpisu

1.2. předložit dodatek č. 2 starostovi MČ P9 k podpisu

1.3. předložit nájemní smlouvu starostovi MČ P9 k podpisu
 

 realizovat usnesení
 Zodpovídá: Ing. Stanislav Goller Termín: 30.06.2022
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Mgr. Tomáš Portlík Ing. Jan Jarolím
starosta MČ Praha 9 místostarosta MČ Praha 9

 


