
Zápis č. 24

7. t If jednání komise RMC pro obecní majetek ( .... ekonomika městských organizaci) konaného
d111;; ~n května 2021 v 1 A:00 · on-line

Účastníci: p. Mgr Martin Roubiček; p Ing Tomáš Hiebik. PhD.. p. Michal No vák / MBA.
p. Tomáš Slabihoudek. p. Mgr Tomáš Hnyk, p. Mgr. et Mgr Tomáš Němecek.
p/ .lii] Vítek. p / Bc..Martin Jedlička. p / Radomir Nepil. pí Eva Hrudová.
p. Michal Fišer. 1\1/BA

dle prezenční listiny

host: lng. Bc. .liii Eliáš. ' v f B II / vedoucí OSM

Omluveni: p/ Ondrej Gros. Mgr. Hana Novotná

Odpis nedobytné pohledávky
I) Návrh na odpis nedobytného dluhu v celkové výši 1.165.638,00 Kč vedeného

za nebytové prostory na k. ú. Karlín, Praha 8.

Usnesení: majetková komise doporučuje souhlasit s odpisem nedobytné
pohledávky;
Hlasování: pro: IO

proti: • 
zdržel se: • 

Zápis é. 6/20Z l
✓, (Hl-line jedná ni finančního výboru ZMČ Praha 8 (fV ZMt") dne i 4.6.21)2 l

Přítomní členové:

Nepřítomen:

fVlgr. Martin Cibulka
Bc. Tomáš Bina
IVlgr. Jiří Derfl
Michal Fišer, MBA
Alice Hamalová
Mgr. Tomáš Pavlů, BD
Tomáš Slabihoudek
Bc. Michal Švarc

Tajemnice:

Hosté:

Doc. Ing. Bohumír Garlík; CSc.

Ing. Iveta Židovská
Mgr. Blanka Polnická

Bc. Pavla Řechtáčková

( é • d p i s n e d o b y t n é p o h l e d á v k y n• j š e 
Návrh na odpis nedobytného dluhu v celkové výši 1 165.638,00 Kč za společností Melantrich
a.s. Předseda vyzval k dotazům, nikdo neměl připomínku, proběhlo hlasováni o stanovisku
FV.

Stanovisko FV: FV doporučuje souhlasit s návrhem na dopis nedobytného dluhu firmy
Melantrich, a.s.. v celkové výši 1165 638,00 Kč.
PRO 6 (pí Hamalová) - PROTI O - ZDRŽELI SE 2 (p. Derfl, p. Pavlů)



3, ukládá

Městská část Praha 8
100. Rada městské části

ze dne 18.08.2021

USNESENÍ 
č. Usn RMC 0369/2021

k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 1 165 638,00•Kč,
vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy
k-nebytovým prostorům na k. ú. Karlín, Praha 8

Rada městské části

1. bere na vědomí
"Dť1vodovou zprávu" k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši l 165 638,00 Kč
vzrukléno neunrazenlrn najernného a služeb z nájemní smlouvy k nebytovým prostorůro
na k. (r. Karlin, Praha 8,

3.1 předložit návrh odpisu nedobytného dluhu dle 2. části tohoto usnesení
k·projednání Zastupitelstvu městské části :>raha 8,
Zodpovídá: Tomáš Slabihoudek Termín: 01.09.2021
J.2 zajistit, po schválení odpisu nedobytného dluhu Zastupitelstvem městské části
Praha 8, úkony nezbytné k realizaci 2. části tohoto usneseni, vč. pokynu k odpisu
dluhu.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš Termín: 30.11.2021
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2. souhlasí
(s doporučením komise Rady městské části Praha 8 pro obecní majetek ( + ekonomika
městských organizací) ze dne 20. května 2021 a finančního výboru Zastupitelstva městské
éásti Praha 8 ze dne 14. června 2021)

s odpisem nedobytného dluhu v celkové výši 1 165 638,00 l<č (slovy: Jeden milion jedno
sto šedesát· pět tisíc šest set třicet osm Korun českých) vzniklého neuhrazením nájemného
a služeb z nájemni smlouvy k nebytovým prostorum na k. ú. Karlín, Praha 8, z důvodů
uvedených v "Důvodové zprávě", která není součásti tohoto usneseni,


