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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

26. zasedání

číslo ZMC/26/15/0021/22
ze dne 21.03.2022

Pronájem a záměr pronájmu části pozemku KN parc. č. 1987/1 a KN
parc. č. 1990 o celkové výměře cca 50 m2 v areálu Chvalské tvrze v k.
ú. Horní Počernice, obec Praha - (1.15)

Zastupitelstvo městské části Praha 20
 

1. schvaluje za podmínky

uzavření Dohody o splátkách dluhu:

- pronájem části pozemku KN parc. č. 1987/1 o výměře cca 30 m2 a části pozemku KN parc. č.

1990 o výměře cca 20 m2, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, společnosti Good Morning
s.r.o., na dobu určitou od 1. 4. 2022 do 28. 4. 2022, za účelem provozování venkovní zahrádky

k restauraci La Trattoria Turbanti, za nájemné ve výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 3.912,- Kč/předmět
pronájmu/28 dní.

- uzavření nájemní smlouvy se spol. Good Morning s.r.o.

2. ukládá

- předložit nájemní smlouvu smluvním stranám k podpisu.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.03.2022

3. souhlasí

- se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku KN parc. č. 1987/1 o výměře cca 30 m2 a

části pozemku KN parc. č. 1990 o výměře cca 20 m2, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha,
společnosti Good Morning s.r.o., na dobu určitou od 29 4. 2022 do 31. 10. 2022, za účelem
provozování venkovní zahrádky k restauraci La Trattoria Turbanti, za nájemné ve výši 85 Kč/

m2/měsíc, tj. 4.250,- Kč/předmět pronájmu/měsíc, na úřední desce MČ Praha 20.

4. ukládá

- zveřejnit záměr pronájmu části pozemku KN  parc. č. 1987/1  o  výměře cca 30 m2 a části

pozemku KN parc. č. 1990 o výměře cca 20 m2, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha,
společnosti Good Morning s.r.o., na dobu určitou od 29. 4. 2022 do 31. 10. 2022, za účelem
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provozování venkovní zahrádky k restauraci La Trattoria Turbanti, za nájemné ve výši 85 Kč/

m2/měsíc, tj. 4.250,- Kč/předmět pronájmu/měsíc, na úřední desce MČ Praha 20.

4.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 25.03.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0121/2022


