
 

 

Městská část Praha 9

13. Rada městské části

ze dne 26.07.2022

USNESENÍ

č. Us RMČ 389/22

revokaci Usnesení č. Us RMČ 297/22, uzavření ná'emní smlouvy k

bitové jednotce / bytu sm

—skončení nájmu dOhOdOU S

_, uzavření smlouvy o ubytování s

uzavření nájemní smlouvy k bytu a skončení nájmu bytové jednotky s

manžely

 

  

Rada městské části

1. revokuje

1. 1. Usnesení č. US RMČ 2,,97/22 ze dne 7. 6. 2022 tak, že se ruší bod 1. 2., kterým

bylo schváleno uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce—,

_nadobu určitou 2 roky s tím, že nájem bytu je vázán na služební poměr

u Policie ČR, OŘ Praha III

2. schvaluje

2.1. uzavření ná'emní smlouv k b tové 'ednotce—.

*na

dobu určitou 2 roky s tím, že nájem bytu je vázán na služební poměr u Policie ČR,

OR Praha III

2.2. uzavření náiemní smlouvi k bitové iednotce=

—adobu určitou 2 roky

2.3. uzavření náquní smlouvy k bytu—
—

—nadobu určitou 2 roky



2.4. uzavření ná'emní smlouv k b tové 'ednotce

na dobu určitou

2 ro ky

2.5. uzavření ná'emní smlouv k b tové 'ednotce

na

dobu určitou 2 roky

2.6. uzavření nájemní smlouvy k bytovéjednotce—.

_)

_ina dobu určitou 2 roky s tím, že výše nájmu u uvedené jednotky činí

141,60,--Kč/m2/měs.

2.7. uzavření nové nái'emní smlouvi k bitu_í

_na dobu určitou 2 roky

2.8. skončení nájmu bytovéjednotky—

—dohodouk 31. 7. 2022

na dobu

určitou 1 rok s tím, že výše nájmu u uvedené jednotky činí 141,60,--Kč/m2/měs.

2.10- uzavření nájemní smlouvy k bytu“___——

W)

_adobu určitou 2 roky

2.11. skončení nájmu bytové jednotky_,

_)

dohodou k 10. 8. 2022

3. ukládá , V

1. vedoucímu OSM UMC Praha 9 z pověření

1.1. realizovat toto usnesení

Zodpovídá: Ing. Stanislav Goller Termín: 31.08.2022

Mgr. Tomáš Portlík Ing. Jan Jarvolím

starosta MC Praha 9 místostarosta MC Praha 9


