Důvodová zpráva k R-60
Koncem listopadu 2014 požádali pánové ****** ****, **** ******* a ******** *****,
***** *** a Mgr. ******** ******** o prodloužení ubytování v ubytovně MČ Praha 15,
************ ***/**, **, ** v Praze 10 – Hostivaři. Shora jmenovaní jsou příslušníky
Městské policie – OŘ Praha 15 a všichni mají uzavřeno ubytování pouze do 31.12.2014. Podané
žádosti obsahují doporučující stanovisko ředitele OŘ MP Praha 15 pana Bc. Petra Sabola.
Ubytovací jednotky č. 11, 12, 23, 24 jsou pronajímány v souladu s přijatými „Zásadami pro
majetkoprávní úkony při nakládání s vybraným majetkem MČ Praha 15“ § 3, bod II., písm. e)
– byty a ubytovací jednotky s vazbou na MČ Praha 15. Ubytování je poskytováno na dobu 6
měsíců s možností prodloužení. Úhrada za ubytování v těchto jednotkách je stanovena ve výši
průměrného nájemného v bytech standardních pro k. ú. Hostivař, což ke dni zpracování
materiálu činí Kč 87,56/m2/měsíc + paušální platba za služby s ubytováním spojené (teplo,
vodné a stočné, elektřina, odvoz odpadu, atd.). Ta činí za ubytovací jednotku vel. 0+1 Kč
1.500,-/měsíc.
Ubytovací jednotka č. 16 je vedena v režimu § 3, bod II., písm. d) – byty krátkodobého
ubytování pro občany ve stavu bytové nouze, shora uvedených „Zásad“. Sazba nájemného je
stanovena ve výši sazby nájemného v bytech v domě zvláštního určení, tj. Kč 59,64/m2/měsíc
+ paušální platba ve výši Kč 1.500,-/měsíc.
Smlouva o ubytování mezi MČ Praha 15 a Mgr. ********* byla uzavřena na základě usnesení
Rady MČ Praha 15 R-1759 ze dne 25.6.2014 na dobu určitou do 31.12.2014. Úhrada za
ubytování byla stanovena ve výši Kč 87,56/m2/měsíc + měsíční paušál Kč 1.500,-, tzn., stejné
ubytovací podmínky jako pro ostatní policisty ubytované v UJ 11, 12, 23, 24 - § 3, bod II.,
písm. e) „Zásad“.
Vzhledem k nenaplněné ubytovací kapacitě v ubytovně MČ Praha 15, doporučují zpracovatelé
prodloužit všem 5 níže uvedeným žadatelům z řad příslušníků MP ubytování na dalších 6
měsíců, tj. od. 01.01.2015 do 30.06.2015.
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panu ********* *******, ******** ****, Havířov - Město – UJ č. **
panu ******* **********, ******** ***, Strání - Květná – UJ č. **
panu Mgr. ********* **********, **** ***, Jeseník – UJ č. **
panu ******* ******, ** ******* ****, Roudnice n. L. – UJ č. **
panu *********** ********, DiS, ****** ******** ***, Tábor – UJ č. **

Vzorový „Dodatek“ Smlouvy o ubytování je přílohou č. 1 tohoto materiálu.

