
Městská část Praha 1

Rada městské části

USNESENÍ

22. schůze

číslo UR10_0720
ze dne 01.06.2010

Úprava právních vztahů v souvislosti s vybudováním Plovoucí restaurace
- pozemek parc. č. 998/1, k. ú. Staré Město, Alšovo nábřeží, Praha 1 -
zveřejnění záměrů

Rada městské části
 
 
1. schvaluje

záměr obce podle § 36 z. č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, pronajmout společnosti IMMO
Development, s. r. o., IČ: 27205754 se sídlem Evropská 1729/49, Praha 6  dvě části  pozemku
parc. č. 998/1, k. ú. Staré Město, Praha 1, o celkové výměře 8 m2 vyznačených na zákresu
podle přílohy č. 1 tohoto usnesení pro účel napojení dvou lávek spojujích břeh a loď - Plovoucí
restauraci a pro napojení této lodi na kanalizaci, plynovod, vodovod a elektro s dobou nájmu:
doba určitá v délce 5 let od uzavření nájemní smlouvy s možností prodloužení o dalších 5 let
v případě, že bude nájemce řádně plnit všechny své povinnosti

2. schvaluje

záměr obce podle § 36 z. č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze pronajmout Povodí Vltavy, státní
podnik se sídlem Praha 5, Holečkova 8, PSČ: 150 24, IČ: 70889953 část pozemku č. parc.
998/1, k. ú. Staré Město, Praha 1, o celkové výměře 2,6 m2 vyznačenou v příloze č. 2 tohoto
usnesení pro umístění vázacího pacholete pro kotvení lodí s dobou nájmu: doba určitá v délce 20
let od uzavření nájemní smlouvy

3. schvaluje

záměr uzavřít se společností IMMO Development, s.r.o., se sídlem Evropská 1729/49,
Praha 6, IČ: 27205754 smlouvu, na jejímž základě nabude MČ Praha 1 práva, která získala
společnost IMMO Development, s.r.o. a která jsou založena územním rozhodnutím ze dne
19. února 2009, č.j. Výst. 098067/2008-Šk-UR/1,5 - ulice a na to navazujícím souhlasem
s provedením přípojek ze dne 11. listopadu 2009, č.j. Výst. 118078/2009-B-1/nábřeží a
povolením ze dne 17. května 2010, č.j. S-MHMP 586841/2009/OOP-II/R-154/Ku a stane
se vlastníkem s tím související projektové dokumentace.



4. ukládá

zajistit zveřejnění záměrů dle bodů 1), 2) a 3) tohoto usnesení na úřední desce Úřadu městské
části Praha 1

4.1
 Zodpovídá: Bc. Valenta Michal,

zástupce starosty Městské části Praha 1
Termín: 04.06.2010

 
 
 
 

Ing. Filip Dvořák
starosta Městské části Praha 1

 
 

Bc. Michal Valenta
zástupce starosty Městské části Praha 1

 
 

zpracoval: Mgr. Dubská Kateřina, ved. oddělení - právník
předkládá: Ing. Tomíčková Zdeňka, vedoucí OTMS
bod jednání : BJ2010/0981
 


