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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2
RADA MESTSKE ČASTI PRAHA 2
USNESENÍ
č. 541
ze dne 25.06.2018
k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 64 dne 31.5.2018

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2
I.

souhlasí

1.

2.

3.

4.

5.

6.

s poskytnutím slevy ve výši 10% ze základního nájemného XXXXXXXXX
XXXXXX, nájemci bytu v domě čp. 375 v Praze 2, Londýnská 61, a to od
20.2.2018, tj. od doby, kdy došlo k probourání mezibytové příčky z volného
bytu do šatní vestavěné skříně v bytě jmenované, do 31.3.2018, kdy byla
oprava této příčky dokončena (jedná se o 333,- Kč)
s podnájmem nebytových prostor v přízemí domu čp. 337 v Praze 2,
Dittrichova 9, o výměře 119,55 m2, pro školní rok 2018/2019 Studiu pohybové
výchovy XX XXXXX XXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
XXX XXXXX X, za předpokladu, že podmínky podnájemních smluv budou
shodné s nájemní smlouvou se Základní uměleckou školou Ilji Hurníka, Praha
2, Slezská 21, IČO 00639338, a provozní doba bude do 22.00 hodin, a za
podmínky, že kopie těchto smluv předá nájemce městské části Praha 2
s přistoupením Radka KNÍŽKA (syna), IČO 49657119, do nájemní smlouvy s
Hanou Knížkovou, IČO 45268771, nájemcem nebytových prostor v přízemí
domu čp. 2127 v Praze 2, Ječná 17 (P), o výměře 113,13 m2, se vstupem ze
dvora, dodatkem k nájemní smlouvě ze dne 22.4.2009.
se snížením základního nájemného v obecním zájmu společnosti Zajíček na
koni, o.p.s., IČO 26986558, nájemci nebytových prostor v domě čp. 2054 v
Praze 2, Podskalská 8 (P), a to u prostor v přízemí, o výměře 139,79 m2, ze
stávajících 1.500,- Kč za m2 ročně na 500,- Kč za m2 ročně, a u prostor v
suterénu, o výměře 4,46 m2, ze stávajících 750,- Kč za m2 ročně na 250,- Kč
za m2 ročně, tj. z 213.030,- Kč ročně na 71.010,- Kč ročně, s účinností od
1.8.2018 dodatkem k nájemní smlouvě ze dne 8.12.2015
s převodem nájemního vztahu k nebytovým prostorám ve sníženém přízemí
domu čp. 386 v Praze 2, Trojická 1 (P), o výměře 182,50 m2, ze stávajícího
nájemce Ing. Milana Soukupa, IČO 71424598, na nového nájemce společnost
DRAKKARIA s.r.o., IČO 03602524, se stávající výší nájmu, dodatkem k
nájemní smlouvě ze dne 2.7.2015
s poskytnutím slevy ve výši 100% ze základního nájemného XXXX XXXXX
XXXXXXXX, nájemci bytu za smluvní nájemné v domě čp. 337 v Praze 2,
Dittrichova 9, za období od 27.3.2018, tj. od doby zahájení prací souvisejících
s výměnou podlahy v pokoji a obkladu na WC a v části koupelny, do 4.4.2018,
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7.

tj. do doby ukončení této akce (jedná se o 1.800,- Kč)
s uzavřením nové nájemní smlouvy na nájem nebytových prostor v přízemí a
suterénu domu čp. 1781 v Praze 2, Rašínovo nábřeží 64 (P), o výměře 173,83
m2 se stávajícím nájemcem společností Pivo groupe s.r.o., IČO 03633012,
výše nájmu 2.100,- Kč za m2 ročně, doba neurčitá s tím, že před uzavřením
nájemní smlouvy bude s nájemcem sepsáno prohlášení, ve kterém potvrdí, že
částky, které poukazoval na účet městské části Praha 2 po skončení
nájemního vztahu, tj. po 30.4.2018, kdy však nebytové prostory nadále užíval,
poukazoval jako platbu za užívání těchto prostor

II. nesouhlasí
1.

2.

3.

4.

s poskytnutím slevy z nájemného XXXX XXXXXX XXXXXXXX, nájemci bytu v
domě čp. 375 v Praze 2, Londýnská 61, o kterou žádá v souvislosti se
stavebními úpravami volného bytu, který se nachází přímo pod jeho bytem,
protože práce neprobíhaly přímo v bytě nájemce a v rámci této akce nebyl ani
nutný vstup do jeho bytu
s pronájmem jedné ze dvou sušáren, o výměře cca 24 m2, XXXXXXX
XXXXXX dceři XXXXXX XXXXXXX nájemce družstevního bytu SBD Zahradní
Město v domě čp. 337 v Praze 2, Dittrichova 9, k využití jako pracovna,
protože tuto větší sušárnu používají někteří nájemci bytů k sušení prádla a
menší sušárna je využívána jako zázemí úklidové firmy, nehledě k tomu, že
tyto prostory jsou v domě poslední, které je možno využít jako zázemí pro
stavební práce (plánuje se oprava fasád a výměna oken). Pokud se městská
část Praha 2 v budoucnu rozhodne větší sušárnu pronajmout, bude to formou
výběrového řízení a jmenovaná bude mít možnost se tohoto řízení zúčastnit
s poskytnutím slevy z nájemného Dagmar Sirotkové, IČO 67976298, uživateli
nebytových prostor v domě čp. 144 v Praze 2, Svobodova 4 (P), o kterou žádá
v souvislosti s výměnou plynového potrubí v ulici, pokládky nových kolejí a
kabelů, protože městská část Praha 2 nebyla a není investorem těchto akcí
s poskytnutím slevy z nájemného za zimní období 2017/2018 XXXX XXXX
XXXXXXXXX nájemci bytu v domě čp. 644 v Praze 2, Bělehradská 96, protože
z dosavadních šetření vyplývá, že příčinou vlhkosti je nedostatečné vytápění a
větrání bytu, což potvrzuje i srovnání nákladů na vytápění za rok 2017, ze
kterého vyplývá, že průměrná celoroční výpočtová teplota v bytě činila 17°C,
nehledě k tomu, že pokud je jmenovaná s užíváním předmětného bytu
dlouhodobě nespokojena, má možnost zažádat o výměnu stávajícího bytu s
obcí, případně se zúčastnit pravidelné aukce volných bytů, které pořádá
městská část Praha 2

III. ukládá
učinit potřebné kroky k realizaci bodu I. a II. tohoto usnesení
1.
2.

K realizaci: Ing. Michael Grundler, místostarosta
Termín: 31.07.2018

K realizaci: Ing. Petr Grametbauer, vedoucí odboru majetku a investic
Termín: 31.07.2018

Předkladatel: Ing. Michael Grundler, místostarosta
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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