
L,á1tis (." l4 z,jeclnriní lìytor'é l<omisc lì.acly rnðstské ðásti
Praha 21, konané clnc 10. 8. 2017

Zaht\jení jednání: 8:00 h
lJhonõcni jednání: 8:45 h
Místo konání: ÚiUð Prah¿r 21, kanceláÍ VIÌð, ð. clv. 5

f . iJõastníci jetlnání
PÍítornni: I'avcl Zeman,lng. Illanka llirková, Iìc. Iìadka Lipanoviðová, Lucie Nováková,
ÐiS., Lucie Nedomlelová
Omluvcni: .Ian Slczák

2. Program jcdnání

I. 7.âd,ostpaní Llavlíðkové na prodlouZení nájmu bytové jednotky ö,.16271()7

2. lJkonðení smlouvy na proná.jern bytové jednotky ë,. 1628134 na Zádost uájemce, a tcr

dol-rodou ke dni 15.9.2017

3. Informace o prfrbðhu vyiizování Zádostí o koupi bytfr I 627166, 1629159. 1629160 a 1629166

7ípis

Il)'tová ko'rise
Ad 1) - dopomðule prodlouZení ná.jmu bytové jednotky
s automatick¡lim opakovanym prodluZováním smlouvy na
poclmínek smlouvy nájemcem.

ö,. 1627167 na dobu clo 31 .12.2018
následuiící kalendáiní rok pii plnðní

Ad 2) - doporuðuje vyhovðt Zádosti paní RNDr. BerouÈkové, a ukonðit nájernní smlottvu clohodou
ke clni 15.9.2017 . Byt 1628134 lz.e povaizovat zajeden z nejlep5ích bytù r,e správð MÖ Pralia 21 .

Byt byl zrekonstruován lÌrmou SAOS s.r.o. v 1. ðtvrtletí 2008: kompletní vymðna elektroinstalace,
znrðnadispozice -bourání avyzdívëtní pÍíðek, osazování zárubuí, nové rozvocly vody, obklacly a

zaiizovací pi'edmèty, nové podlahy. RK doporuðuie naclále pronajímat byt ve vy55í mðsíðní sazbé,

ti. 110,- Kë,1n2, dle odsi. l, ó1. 4 PravicJcl pro pronajímání bytfi ve sprár,è Mõl I'raha 21,
schválerrych usnesením l{MÖ 1910313I 1 5.

BK doporuðuje byt vyuù,íljako byt sluZební pro získání pracovníkfi úiadu na agencly, které se

dlouhodobë nedaií obsadit (napÍ. soc. prac. a kurátor pro dospðlé ncbo relèrent OMI). Zároveri IIK
doporuðuje vzhledem k velikosti bytu pronajmout byt rodinö.

Ad 3) - bere na védomí Zádosti nájemcù bytfr 1627166, 1629159, 1629160 a 1629166 o koupi
pronajatého bytu a ir-rlòrrnaci p. Zetnana o postupech v souladu s Pravidly prodeje bytü.
spravovanych MÖ Praha 2I :

a) Usnesení RMÖ58/0979117 a nVÖOO/1028ai.1030117 - první projednání Zádostí v radð
b) Znalecke posuclky jednotliv¡fch bytfr
c) Návrh smlouvy o pievodu vlastnického práva k bytové jednotce, resp. ve verzi úhradou

prostiednictvírn hypoteðního úvðru, zpracovany AK. Sporny bod ð. 8 o zpétnéni oclkupu.

Zapsal dne l0. 8. 2017 I'avcl Zeman l¿¿¿r(|ou,--
Zá1tís picdán k pÍipomínkování ðlenrim komise dne 10. 8.2017
Zápis schválen a ovðÍen dne: 10. 8.2017
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