
 

Městská část Praha -Ďáblice  
                Rada městské části  

 
 

                            22. zasedání 
dne 25.9. 2019 

 
 

USNESENÍ č. 227/19/RMČ 
ke Smlouvě o nájmu prostor v OD Ke Kinu 

 
Rada po projednání 
 
I. schvaluje 
I.I. uzavření Smlouvy o nájmu prostor – horní sál o výměře 67,8 m2 v Obecním domě č.p. 159/7 v ul. 
Ke Kinu s Domem dětí a mládeže Praha 8 – Spirála, se sídlem Přemyšlenská 1102/15, 182 00 Praha 
8 – Kobylisy, IČ: 49625055 pro volnočasové aktivity obyvatel (kroužek Rehabilitační cvičení) na dobu 
určitou od 30.9.2019 do 31.10.2019 za původních (2018/2019) podmínek. 
 
I.II. uzavření Smlouvy o nájmu prostor – dolní sál o výměře 67,8 m2 v Obecním domě č.p. 159/7 v ul. 
Ke Kinu se Simonou Chodorovou, bytem Chvatěruby 31, 278 01, IČ: 08327874 a Kristýnou 
Vaněčkovou, Maršovice 120, 257 55, IČ: 08488401 (Rebels team Prague), pro volnočasové aktivity 
obyvatel (lekce fitness pro děti a mládež) na dobu určitou od 1.10.2019 do 31.10.2019 za původních 
(2018/2019) podmínek. 
 
I.III. uzavření Smlouvy o nájmu prostor – dolní sál o výměře 67,8 m2 v Obecním domě č.p. 159/7 
v ul. Ke Kinu se společností SOK, z. s. – klub sebeobrany, se sídlem Skuhrov 101, IČ: 07481616 
pro volnočasové aktivity obyvatel (Sportovní kondiční tréninky, kurzy sebeobrany pro děti i dospělé) 
na dobu určitou od 1.10.2019 do 31.10.2019 za původních (2018/2019) podmínek. 
 
I.IV. uzavření Smlouvy o nájmu prostor – horní sál o výměře 67,8 m2 v Obecním domě č.p. 159/7 
v ul. Ke Kinu s Martinou Mackovou Louvarovou, se sídlem Antonína Judytky 872, 250 65 Líbeznice, 
IČ: 06111114 pro volnočasové aktivity obyvatel (kroužek Hýbánky – cvičení maminek s dětmi) na 
dobu určitou od 1.10.2019 do 31.1.2020. 
 
II. pověřuje  
starostu podpisem Smluv o nájmu nebytových prostor.  
 
III. ukládá 
FIO zveřejnit opětovně záměr pronájmu nebytového prostoru – horní a dolní sál, umístěný 
v Obecním domě v Praze-Ďáblicích, Ke Kinu 159/7 s upřesněnými podmínkami možné doby 
pronájmu s garantovanou dobou pronájmu do 31.3.2020 s možností prodloužení nájemních smluv 
do 31.8.2020 dle harmonogramu prací  pro plánovanou rekonstrukci budovy.  
Cena pronájmu dle platného ceníku pronájmu schváleného RMČ č.6 dne 23.1.2019.  
 
IV. ukládá 
FIO o této skutečnosti informovat stávající nájemce. 
 
 
 
 
 
        Ing. Jan Hrdlička                                        Ing. Miloš Růžička 
         místostarosta                     starosta  

 


