
 

Městská část Praha 8
 

12. Zastupitelstvo městské části
konané dne 16.12.2020

 
NÁVRH

č. BJ 00585/2020
 
k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 148 090,20 Kč,
vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy
k·prostoru podnikání na k.ú. Libeň, Praha 8
 
 
O b s a h :

1.Návrh usnesení
2.Příloha č.1 ZMC_DZ_Dynamic.docx
3.Příloha č.2 FV_-_Zapis_c._8
4.Příloha č.3 pril._1_Smlouva
5.Příloha č.4 pril._2_Dodatek_c_1
6.Příloha č.5 pril._3_Vypoved
7.Příloha č.6 pril._4_USN_RMC_vyp
8.Příloha č.7 pril._5_USN_RMC_prom
9.Příloha č.8 pril._6_USN_ZMC_prom

10.Příloha č.9 pril._7_Platebni_rozkaz
11.Příloha č.10 pril._8_Rozsudek_Dynamic_OK
12.Příloha č.11 pril._9_Zahajeni_EX
13.Příloha č.12 pril._10_Zadost_o_ukonceni_EX
14.Příloha č.13 pril._11_Usneseni_o_zastaveni_excekuce_z_23.10.2019
15.Příloha č.14 pril._12_USN_RMC_prom
16.Příloha č.15 MK_-_Zapis_c._15.docx
17.Související

usnesení
Usn RMC 0488/2020

 
 
 
 
Předkládá: Starosta Městské části Praha 8
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podpis

 
Zpracoval/a/: Vedoucí oddělení

Ing. Renáta Mařincová
 
Projednáno s:
 
Prověřil a schválil
příkazce operace:

Vedoucí odboru OKS

Mgr. Jana Vaněčková
 



 



 

Městská část Praha 8
 

12. Zastupitelstvo městské části
konané dne 16.12.2020

 
NÁVRH

č. BJ 00585/2020
 
k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 148 090,20 Kč,
vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy
k·prostoru podnikání na k.ú. Libeň, Praha 8
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
1. bere na vědomí
 "Důvodovou zprávu" k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši

148 090,20 Kč (slovy: Jedno sto čtyřicet osm tisíc devadesát Korun českých a dvacet
haléřů) vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k prostoru
podnikání na k.ú. Libeň, Praha 8,

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

č. Usn RMC 0488/2020 ze dne 4. 11. 2020, s doporučením finančního výboru
Zastupitelstva Městské části Praha 8 ze dne 13. 10. 2020, 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 ve výši 148 090,20 Kč (slovy: Jedno sto čtyřicet
osm tisíc devadesát Korun českých a dvacet haléřů) z nájemní smlouvy
k prostoru podnikání uzavřené mezi městskou částí Praha 8 a obchodní korporací
DYNAMIC OK, spol. s r.o. (IČO: 447 96 293)  se sídlem Praha 8, Zenklova 147/43,
v prostoru podnikání v budově čp. 43, na k.ú. Libeň a na adrese U Meteoru 6,
180 00 Praha 8, z důvodů uvedených v "Důvodové zprávě", která není součástí tohoto
usnesení,



 
 
3. ukládá
                  
 
 provést úkony směřující k odpisu nedobytné pohledávky dle 2. části tohoto

usnesení.
 Zodpovídá: Jitka Straková Termín: 23.12.2020
 
 


