
Městská část Praha 13 
Ing. David Vod r á ž k a 

starosta městské Části

Pověření

Městská část Praha 13, se sídlem Sluneční náměstí č. 2580/13,158 00 Praha 5, IČ 00241687, 
zastoupená Ing. Davidem Vodrážkou, starostou MČ Praha 13,

pověřuje tímto ve smyslu PODPISOVÉHO ŘÁDU, schváleného usnesením RMČ Praha č. 
0135/2018 ze dne 26.3.2018

Ing. Renátu Uraniovou, vedoucí odboru majetkového, bytového a
investičního ÚMČ Praha 13

k podepisování a veškerým úkonům spojených s listinnou agendou:

- smluv o pronájmu nemovitostí, budov a pozemků včetně práva podpisu výpůjčních 
smluv a smluv o bezplatném užívání nemovitostí dle usnesení Rady MČ Praha 13,

- nájemních smluv na byty, dohod o skončení nájmu bytu a výpovědí z nájmu bytů dle 
usnesení Rady MČ Praha 13,

- smluv o postoupení pohledávky a smluv o přistoupení k dluhu dle usnesení Rady MČ 
Praha 13,

- nájemních smluv a dohod o skončení nájmu na prostory nebo místností sloužící 
k podnikání v obytných a nebytových objektech svěřených MČ (mimo školských a 
předškolských zařízení) a výpovědi z nájmu dLe usnesení Rady MČ Praha 13,

- souhlasu se stavebními úpravami na byty a prostory nebo místnosti sloužící 
k podnikání dle usnesení Rady MČ Praha 13,

- smluv o ubytování a dohod o skončení ubytování v apartmánech Polikliniky Lípa 
Centrum Nové ButoVice dle usnesení Rady MČ Praha 13 ,

- vzdání se odvolám v případech, kdy je Městská část Praha 13 účastníkem územních a 
stavebních řízení z hlediska vlastnického práva dle usnesení Rady MČ Praha 13,

- smluv nájemních a podnájemních k bytům ve vlastnictví bLm, Prahy, výpovědí 
z nájmu a dohod o skončení nájmu bytů ve vlastnictví hl. m. Prahy, dohod o skončení 
podnájmu, výpovědi podnájmu dle usnesení Rady MČ Praha 13

- smluv o nájmu bytu v bytovém domě „Petržílkova“, který je ve společném vlastnictví 
MČ Praha 13 a Bytového družstva Petržílkova,

- smluv o nájmu bytu v bytových domech „Rotavská" , který je ve společném 
Vlastnictví MČ Praha 13 a Bytového družstva Rotavská,

- dohod o ukončení smlouvy o nájmu bytu v bytovém domě „Petržílkova“, který je ve 
společném vlastnictví MČ Praha 13 a Bytového družstva Petržílkova,
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- dohod o ukončení smlouvy 0 nájmu bytu v bytových domech „Rotavská", který je ve 
společném vlastnictví MG Praha 13 a Bytového družstva Rotavská,

- smluv o nájmu, dohod o skončení nájmu a výpovědi z nájmu bytu zvláštního určení 
v bytovém domě „Petržílkova" a bytových domech „Rotavská" dle usnesení Rady MČ 
Praha 13 včetně smluv o nájmu garážového stání

V Praze dne 22.3.2018

Ing. David Vodrážka 
starosta MČ Praha 13
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