
 

Úřad městské části Praha 8
 

6. Zastupitelstvo městské části
konané dne 09.12.2015

 
NÁVRH

č. BJ 00848/2015
 
k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 140 322,- Kč,
vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k˙bytu
č. 10, v domě čp. 359, na k. ú. Bohnice a na adrese Štětínská 25,
181˙00˙Praha˙8
 
 
O b s a h :

1.Návrh usnesení
2.Příloha č.1 ZMC_Duvodova_zprava_-_Kvisovi.doc
3.Příloha č.2 ZMC_Duvodova_zprava_-_Kvisovi_-_anonymizovana.doc
4.Příloha č.3 ZMC_Leporelo_-_Kvisovi

 
 
 
 
Předkládá: Radní Městské části Praha 8

Radomír Nepil
 

................................
podpis

 
Zpracoval/a/: vedoucí odboru správy majetku

Ing. Bc. Jiří Eliáš
 
Projednáno s: Komise RMČ Praha 8 pro obecní

byty
.
Finanční výbor ZMČ Praha 8
.
Rada Městské části Praha 8
.

 
Prověřil a schválil
příkazce operace:
 
K jednání přizvat: Ing. Bc. Jiří Eliáš  
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6. Zastupitelstvo městské části
konané dne 09.12.2015

 
NÁVRH

č. BJ 00848/2015
 
k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 140 322,- Kč,
vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k˙bytu
č. 10, v domě čp. 359, na k. ú. Bohnice a na adrese Štětínská 25,
181˙00˙Praha˙8
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
1. bere na vědomí
 "Důvodovou zprávu" k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 140 322,- Kč,

vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu č. 10, v domě
čp. 359, na k. ú. Bohnice a na adrese Štětínská 25, 181 00 Praha 8,

 
 
2. schvaluje
 (se souhlasem Rady městské části Praha 8, vyjádřeným jejím usnesením

č. Usn RMC 0574/2015 ze dne 23. září 2015, s doporučením finančního výboru Zastupitelstva
městské části Praha 8 ze dne 24. srpna 2015 a komise Rady městské části Praha 8 pro obecní
byty ze dne 8. června 2015, a v souladu se "Směrnicí o prominutí a odpisu nedobytných
pohledávek Městské části Praha 8", schválenou usnesením č. 673/89.RMČ/2002 Rady městské
části Praha 8 ze dne 23. října 2002)

odpis nedobytného dluhu v celkové výši 140 322,- Kč (slovy: Jedno sto čtyřicet tisíc tři sta
dvacet dvě Koruny české), vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy
k bytu č. 10, v domě čp. 359, na k. ú. Bohnice a na adrese Štětínská 25, 181 00 Praha 8,
z důvodů uvedených v "Důvodové zprávě", která není součástí tohoto usnesení,



 
 
3. ukládá
  
 
 3.1 provést úkony směřující k odpisu nedobytného dluhu dle˙2.˙části tohoto

usnesení.
 Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš Termín: 29.01.2016
 
 


