Městská část Praha 1
Rada městské části
USNESENÍ
35. schůze
číslo UR21_1163
ze dne 05.10.2021
Změna nájemní smlouvy na nebytový prostor v domě č. p. 40, k. ú.
Malá Strana, Mostecká 26, Praha 1 - dočasné snížení nájemného,
splátkový kalendář
Rada městské části

1. schvaluje
uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 12 měsíčních splátek na dlužné nájemné vč.
úhrady za plnění poskytovaná s užíváním nebytové jednotky číslo 40/103 v 1. nadzemním
podlaží domu č. p. 40, k.ú. Malá Strana, Mostecká 26, Praha 1, ve výši 249.866 Kč s
příslušenstvím, s nájemcem: KAMEI, s.r.o., IČ: 27430049, a to formou notářského zápisu se
svolením k přímé vykonatelnosti pod ztrátou výhody splátek. Notářský zápis bude akceptovat
výši pohledávky k datu podpisu notářského zápisu
2. ukládá
zajistit uzavření dohody v souladu s bodem 1) tohoto usnesení
2.1

Zodpovídá: Ing. Petr Hejma,
starosta MČ P1

Termín: 15.11.2021

3. schvaluje
záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na dočasné snížení nájemného:
č. p. 40, k. ú. Malá Strana, Mostecká 26, Praha 1
nebytová jednotka číslo 40/103 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra 28,4
m2, nájemce: KAMEI, s.r.o., IČ: 27430049, účel nájmu: prodejna bižuterie a šperků z
ušlechtilých kovů, uměleckých předmětů ze skla, a to o 50 % na období 6 měsíců, stávající
nájemné ve výši 50.284 Kč/měsíc, nájemní smlouva na dobu neurčitou, s rozvazovací
podmínkou spočívající v pokračování nájmu po dobu dalších 18 měsíců

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou je dokument zveřejněn v upravené podobě.

4. ukládá
zveřejnit záměr na úřední desce Úřadu městské části Praha 1 dle bodu 3) tohoto usnesení
4.1

Zodpovídá: Mgr. Petr Vaněk,
Vedoucí odboru OTMS

Ing. Petr Hejma
starosta městské části Praha 1

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Termín: 25.10.2021

Petr Burgr
1. místostarosta městské části Praha 1

Šárka Vaverková, Katastr Malá Strana,Hradčany, Staré M.
MUDr. Jan Votoček, člen RMČ P1
Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ P1
BJ2021/1837

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou je dokument zveřejněn v upravené podobě.

