Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
6. řádné jednání rady městské části, konané dne
26. 2. 2013 v 16:00 hod.
Přítomni:

A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová, F. Toušek, T. Verner

Dále přítomni:
Hosté:
Omluvení:
Ověřovatelé:

F. Toušek, T. Verner

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (15)

Zahájení, kontrola zápisu

2 (16)

Pronájem volného bytu č. 94/2 v bytovém domě Lomařská 822

3 (17)

Pronájem volného bytu č. 37 v bytovém domě El. Přemyslovny 437

4 (18)

Výběr poskytovatelů právních služeb pro období 02/2013-01/2014

5 (19)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení, kontrola zápisu

2.

Pronájem volného bytu č. 94/2 v bytovém domě Lomařská 822
Předkladatel: Aleš Háněl, Alexandra Klímová
Na vyvěšený záměr pronájmu bytu obálkovou metodou v bytovém domě v Lomařské ulici,
se přihlásil jeden zájemce. Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila pronájem bytu panu
Kubištovi.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 53 13

Rada městské části

I.

bere na vědomí
protokol o otevírání obálek ze dne 25.2.5013

II.

schvaluje

1

pronájem bytu č. 94/2 o velikosti 2+1 o výměře 58,602 v bytovém domě
Lomařská 822, na dobu neurčitou, panu Radkovi Kubištovi za smluvní nájemné
za první měsíc nájmu ve výši 200.000 Kč, nájemné od druhého měsíce nájmu
bude stanoveno jako regulované dle zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném
zvyšování nájemného z bytu

III.

3.

ukládá
a)

KS informovat žadatele

b)

KS vyvěsit oznámení na web

c)

OMH zajistit realizaci tohoto usnesení.

Pronájem volného bytu č. 37 v bytovém domě El. Přemyslovny 437
Předkladatel: Aleš Háněl, Alexandra Klímová
Rada Městské části Praha-Zbraslav vyhlašuje již podruhé záměr pronájmu volného bytu v
bytovém domě v ulici El. Přemyslovny 437 obálkovou metodou za minimální nájemné za první
měsíc nájmu 120.000 Kč, na dobu neurčitou. Nájemné od druhého měsíce bude stanoveno jako
regulované.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 54 13

Rada městské části

I.

bere na vědomí
že na vyvěšený záměr pronajmout volný byt č. 37 v ulici El. Přemyslovny 437
obálkovou metodou za minimální nájemné za první měsíc nájmu 120.000 Kč,
nájemné od druhého měsíce bude stanoveno jako regulované dle zákona č.
107/2006 Sb., se přihlásil žadatel, který již podal nabídku i na volný byt č. 94/2 v
Lomařské ulici p. 822

II.

schvaluje
záměr pronájmu volného bytu č. 37 v ulici El. Přemyslovny 437 obálkovou
metodou za minimální nájemné za první měsíc nájmu 120.000 Kč, na dobu
neurčitou, nájemné od druhého měsíce bude stanoveno jako regulované dle zákona
č. 107/2006 Sb.
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III.

ukládá
KS vyvěsit záměr a podmínky pronájmu bytu č. 37 v ulici El. Přemyslovny 437.

4.

Výběr poskytovatelů právních služeb pro období 02/2013-01/2014
Na základě výběrového řízení, Rada Městské části Praha-Zbraslav, rozhodla přidělit zakázku
malého rozsahu na "Kompletní zajištění právního servisu a právního poradenství v oblasti
správy a hospodaření s majetkem" advokátní kanceláři pana JUDr. at MUDr. Dana PodstatzkyLichtenstein. A další zakázku malého rozsahu na "Právní služby pro MČ Praha-Zbraslav v
oblastech netýkajících se hospodaření s majetkem" advokátní kanceláři Boucký & Rusá.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 55 13

Rada městské části

I.

II.

rozhoduje
a)

přidělit zakázku malého rozsahu na "Kompletní zajištění právního servisu a
právního poradenství v oblasti správy a hospodaření s majetkem" AK JUDr. et
MUDr. Dan Podstatzky-Lichtenstein

b)

přidělit zakázku malého rozsahu na "Právní služby pro MČ Praha-Zbraslav v
oblastech netýkajících se hospodaření s majetkem" AK Boucký & Rusá

ukládá
KS oznámit rozhodnutí RMČ všem uchazečům.

5.

Různé

Filip Toušek

Tomáš Verner
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