
Příloha P 1.1  – „Vize Žvahov – revitalizace“ 
 
 

Identifikace TCP - současného nájemce a nájemních vztahů 
ve školním areálu „Žvahov 463“ v Praze 5 (k 1. 7. 2015): 

 
Taneční centrum Praha -  konzervatoř, o.p.s. je zařazena v síti škol ČR jako 
osmiletá střední odborná škola – taneční konzervatoř  
eklekticky se propojující s koncepcí osmiletého  gymnázia humanitního zaměření 
poskytující střední (maturitu) a vyšší (absolutorium) odborné vzdělání 
včetně umělecko – pedagogické aprobace (titul DiS) 
Kódy oboru vzdělání:  82 - 46 - M/001tanec   

82 - 46 - N/001 tanec  
 

TCP je „obecně prospěšnou společností“ (podle starého Občanského zákoníku) 
a „zapsaným ústavem“ (podle nového Občanského zákoníku) 
registrovanou Obvodním soudem pro Prahu 2,  IČO:  251 06 121                                                   
Spojení:  tel: (+420) 220  611 980      fax: (+420) 220  610  308 
www.tanecnicentrum.cz            e-mail: tcp@tanecnicentrum.cz 
 
 
TCP užívá část školního areálu Žvahov na základě dodatků č. 1 a 2 k nájemní smlouvě 
schválené MČ Praha 5 dne 11. října 2006. O její existenci a později platnosti vedla MČ 
v letech 2010 – 13 s TCP soudní spory, které ukončil ve prospěch TCP dne 28. 2. 2013 
Ústavní soud. Následně (23. července 2014) vytvořila MČ podle původní nájemní smlouvy 
aktualizovaný dodatek č. 1 a po úpravě užívaných prostorů v souvislosti se zahájením 
činnosti ZŠ v areálu dne 30. června 2015 dodatek č. 2. 
 
TCP nyní užívá místnosti v hlavní budově a pavilonech A, B, C v rozsahu: 
Provozní prostory   779,21 m2 
Obslužné prostory            440,41 m2  
Provozní prostory společné  270 m2   
Obslužné prostory společné  856,93 m2 
CELKEM    2 347 m2 
 
Nájemné je  vypočteno podle dvou sazeb:  
provozní prostory  260,- Kč/m2 + roční valorizace 
obslužné prostory  182,- Kč/m2 + roční valorizace 
provozní společné  130,- Kč/m2 + roční valorizace 
obslužné společné  91,- Kč/m2 + roční valorizace 
NÁJEMNÉ činí od 1.9. 2015 za rok  395.882,-  Kč   (hrazeno v čtvrtletních splátkách) 
 
V Praze dne 15. 4. 2011 
Aktualizace 26. 5. 2015    Ing. Jakub Švanda 
       ekonom TCP 


