Městská část Praha 1
Rada městské části
USNESENÍ
36. schůze
číslo UR17_1303
ze dne 28.11.2017
Výpověď z nájemní smlouvy č. CES: 2009/2453 - pronájem části
pozemku č. parc. 2318/9, k. ú. Nové Město, Praha 1 (Bolzanova ul.)
Rada městské části

1. bere na vědomí
informaci živnostenského odboru čj. ÚMČ P1 194929/2017 ze dne 24. 11. 2017 o aktuálním
stavu provozu tzv. "Kubistického kiosku", kiosku - prodejního stánku na pozemku č. parc.
2318/9, Vrchlického sady, k. ú. Nové Město, Bolzanova, Praha 1, tj. že prodejní stánek je
aktuálně provozován jako směnárna společností Lumex s.r.o., uvedenou v příloze uložené v
OVO
2. konstatuje, že
Městská část Praha 1 nesouhlasí s využitím "Kubistického kiosku" jako směnárny, zejména
s odkazem na fakt, že se jedná o kulturně a historicky unikátní objekt na území Pražské
památkové rezervace zapsaný do seznamu nemovitých kulturních památek
3. rozhodla
prověřit vlastnické vztahy ke stavbě "Kubistického kiosku" a s tím související právní skutečnosti
mimo jiné i ve vztahu ke katastru nemovitostí
4. ukládá
zajistit posouzení celé situace po právní stránce včetně případných návazných právních kroků
4.1

Zodpovídá: TAJ - Oddělení právní

Termín: 31.01.2018

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

5. ukládá
jednat o novaci nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 2318/9, k. ú. Nové Město, s cílem
navrátit kiosku původní využití a v případě nesouhlasu předložit výpověď z nájemní smlouvy
č. CES: 2009/2453 v souladu s jejím čl. IV odst. d).
5.1

Zodpovídá: Tomáš Macháček,
člen RMČ P1

Ing. Oldřich Lomecký
starosta Městské části Praha 1

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Termín: 05.12.2017

Daniel Hodek
zástupce starosty Městské části Praha 1

Mgr. Kateřina Dubská, ved. oddělení - právník
Tomáš Macháček, člen RMČ P1
BJ2017/2119

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

