Předmět: odpověď na dopis z 24. 9. a vyjádření
Datum: Wed, 26 Sep 2018 15:48:07 +0200
Od: Richard Masek <masek@arcig.cz>
Komu: Česká provincie OSF <provincie.osf@gmail.com>

Vážená sestro představená,
zasílám v příloze a zároveň i běžnou poštou dopis, který je zároveň stručnou odpovědí na Váš
poslední dopis i vyjádřením zájmu o uzavření nové nájemní smlouvy.
S pozdravem
Richard Mašek

V Praze dne 26. září 2018
K čj. AG/0815/2018
Školské sestry sv. Františka
S. M. Baptista Nožková
Radimova 33/2
169 00 Praha 6

Věc: Vyjádření zájmu o novou nájemní smlouvu

Vážená sestro představená,

děkuji za upřesnění podmínek dalšího pronajímání budovy Korunní 586/2, Praha 2 a za objasnění
Vašich postojů ve Vašem dopise z 24. září 2018. Myslím, že je určitý rozpor mezi Vaším tvrzením, že
chcete do budovy investovat „do doby, kdy nemovitost bude tyto investice vyžadovat“, a mezi tvrzením
pana makléře Jůzka, kdy mi ve Vaší přítomnosti sdělil, že 5 mil. Kč je částka, kterou je nutno do
budovy každoročně investovat, aby nemovitost této velikosti neztrácela na hodnotě. Ale ani já teď
nechci takovouto debatu otevírat a respektuji postoj majitele.
Vážená sestro představená, dovolte, abych Vám oznámil, že přistupuji na Vaše podmínky zvýšeného
nájemného, jak bylo uvedeno v předchozích dopisech, které jsme si vyměnili, a prosím Vás o přípravu
nové nájemní smlouvy.

S pozdravem

Richard Mašek, ředitel Arcibiskupského gymnázia

Předmět: Re: odpověď na dopis z 24. 9. a vyjádření
Datum: Tue, 2 Oct 2018 10:29:41 +0200
Od: Česká provincie OSF <provincie.osf@gmail.com>
Komu: Richard Mašek <masek@arcig.cz>
POKOJ A DOBRO!
Vážený pane řediteli,
včera jsem poštou obdržela dopis, ve kterém vyjadřujete zájem o uzavření nové nájemní smlouvy. O
vypracování nové smlouvy jsem požádala právníka, jakmile budu mít koncept, pošlu Vám ho.
Jsem ráda, že v budově zůstáváte, dáváme přednost škole a také bychom tam jinou školu vzaly v
případě, že byste odešly. Vážných zájemců i z řad škol se objevilo několik.
Věřím, že se vše bude vyvíjet v dobré spolupráci.
Za Školské sestry sv. Františka SM Baptista Nožková OSF

st 26. 9. 2018 v 15:48 odesílatel Richard Masek <masek@arcig.cz> napsal:
Vážená sestro představená,
zasílám v příloze a zároveň i běžnou poštou dopis, který je zároveň
stručnou odpovědí na Váš poslední dopis i vyjádřením zájmu o uzavření
nové nájemní smlouvy.
S pozdravem
Richard Mašek

