
 

 

Městská část Praha 9

22. Rada městské části

ze dne 03.12.2019

USNESENÍ

č. Us RMČ 721/19

povolení splátek dluhu_
uzavření nové nájemní smlouvy

povolení splátek_rominutídluhu_

_zpětvzetí žaloby na vyklizení bytu—

—uzavření smlouvy o ubytování—

Rada městské části

1. schvaluje

1-1- na základě žádostim
—uzavření dohody o sp at ac u u na najemnem ve vysi 23.509 Kc a uro u

z prodlení ke dni 03. 12. 2019 ve výši 629 Kč, celkem 24.138 Kč, takto: dluh bude

uhrazen v 16 měsíčních splátkách ve výši 1.500 Kč a jedné splátce ve výši zůstatku

dluhu (celkem 17 měsíců)

1.2. na základě žádosti paní

Praha 9, uzavření dohody o splátkách dluhu na nájemném ve výši 21.040 Kč a úroku

z prodlení k 03.12.2019 ve výši 880 Kč, celkem 21.920 Kč, takto: dluh bude uhrazen

v 10 měsíčních splátkách ve výši 2.000 Kč a jedné splátce ve výši zůstatku dluhu

(celkem 11 měsíců)

1.3. uzavření nové nájemní smlouvy k bytu

č. 14 o velikosti 3+1,_a to na dobu urclitou 6 měsíců

za nájemné 95 Kč/m2

1.4. na základě žádosti paní

„uzavření dohody o splátkách dluhu na nájemném ve výši 2.085 Kč,

a e na vyuctovaní služeb r. 2018 ve výši 9.191 Kč a úroku z prodlení k 03. 12. 2019

ve výši 914 Kč, celkem 12.190 Kč, takto: dluh bude uhrazen ve 4 měsíčních splátkách

ve výši 3.000 Kč a jedné splátce ve výši zůstatku dluhu (celkem 5 měsíců)



1.5. prominutí dluhu na nájemném ve výši 22.380 Kč a na vyúčtování služeb ve výši

6.164 Kč, celkem 28.544 Kč, který vázne na bytě_

1.6. na základě žádostipaní—)zpětvzetí žaloby

na vyklizení bytu č. 9 o velikosti 3+1,_na manžele

1.7. uzavření smlouvy o ubytování s manžely

_a to na dobu určitou 6 měsíců za nájemné 95 Kč/m

2. ukládá , V

1. vedoucímu OSM UMC Praha 9 z pověření

    

   

1.1. realizovat toto usnesení

Zodpovídá: Ing. Stanislav Goller Termín: 20.12.2019

Ing. Jan Jarolím Mgr. Tomáš Bortlík

starosta MC Praha 9 místostarosta MC Praha 9


