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Zápis č. 3 
 

z 3. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného  
dne 18. února 2019 v 16:00, v kanceláři č. 303  odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 
 
Přítomni: p. Mgr. Martin Roubíček, p. Ondřej Gros, p. Radomír Nepil,  

 p. Michal Novák, MBA, p. Tomáš Slabihoudek, p. Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D.,  
p. Mgr. Tomáš Hnyk, pí Eva Hrudová, p. Michal Fišer, MBA 
 

       dle prezenční listiny                                         
 

Omluveni:   p. Mgr. et Mgr. Tomáš Němeček, p. Jakub Čáp,  p. Radek Petíř 
 

Pořad jednání:  
 

I. Majetkové převody 

II. žádost o stanovisko z MHMP 

III. pronájem pozemků 

IV. prostory sloužící podnikání 

V. stanoviska odborů k žádosti o uložení OMS 

VI. různé 

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Mgr. Martin Roubíček 
 
Program jednání byl schválen 7 přítomnými členy 

 

 
I. Majetkové převody 

 
1) žádost spolku Nástavba Kostřínská, z.s. (IČO: 06719732), o odkoupení částí 

pozemků svěřených do správy městské části Praha 8 parc. č. 827/13 (ostatní 
plocha – zeleň) a parc. č. 827/218 (ostatní plocha – zeleň), oba v k. ú. Bohnice; 
žadatel uvažuje o nástavbě dvou podlaží na panelový dům Kostřínská 577 a 578, 
včetně umístění dvou výtahů umístěných vně objektu ze severní strany (na 
pozemku ve vlastnictví HMP); části pozemků by byly využity ke zřízení 
parkovacích míst;   
odbor životního prostředí, jako správce předmětných pozemků, nesouhlasí 
s rozšířením parkovacích stání na úkor veřejné zeleně;  
 
v 16,10 se dostavil p. Novák 
 
Usnesení: majetková komise nedoporučuje prodej částí pozemků parc.  
č. 827/13 a parc. č. 827/2018, k. ú. Bohnice; 

  
Hlasování: pro:   6 

   proti:  0 
   zdržel se: 2 
 
Usnesení nebylo přijato. Materiál bude předložen na příští jednání komise. 
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II. Žádost o stanovisko z MHMP 

2) žádost odboru územního rozvoje a výstavby – oddělení architekta MČ Praha 8 -  
o stanovisko k plánovanému prodeji části pozemku parc. č. 585/194 na k. ú. 
Bohnice v Praze 8 (při ul. Lodžská) společnosti DEVELOPMENT ODRA 
Bohnice; pozemek je ve vlastnictví HMP a ve správě TSK, a.s. 

Usnesení: majetková komise doporučuje předložit žádost komisi RMČ  
Praha 8 pro územní rozvoj a památkovou péči; 

  
Hlasování: pro:   8 

    proti:  0 
    zdržel se: 0 
 
 
 

III. Pronájem pozemků 

3) žádost spolku Komunitní zahrada Palmovka, z.s., o možnost pronájmu pozemků 
parc. č. 737/2 a parc. č. 739/2, oba v k. ú. Karlín, při ul. Pod Plynojemem,  
a to za účelem zřízení komunitní zahrady; spolek již na výše uvedených 
pozemcích provádí úklid a ve spolupráci se společností Sázíme Stromy zde bylo 
vysazeno několik ovocných stromů; spolek dále jedná o budoucí spolupráci se 
zástupci hotelu Olympik a Metrostav; 

 Usnesení: majetková komise doporučuje pronájem částí pozemků parc.  
č. 737/2 a parc. č. 739/2, k. ú. Karlín, za nájemné ve výši 10,- Kč/m2/rok; 

  
Hlasování: pro:   8  

   proti:  0 
   zdržel se: 0 

 
v 16,20 se dostavil p. Fišer 

 
 

IV. Prostory sloužící podnikání 
 

4) žádost nájemce prostorů sloužících podnikání č. 502, o výměře 134,62 m2, 
v objektu čp. 56 Křižíkova 75A, k. ú. Karlín, společnosti CEREBRUM -Sdružení 
osob po poranění mozku a jejich rodin (IČO: 22665421), o možnost odpuštění 
části dluhu za spotřebu vody za rok 2017;  v prostorách, které společnost užívá 
došlo v roce 2017 k prasknutí pojistného ventilu u ohřívače vody, kdy  tato  
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protékala několik měsíců a způsobila náklad vodného/stočného v celkové výši 
33.892 Kč; po dohodě se správní firmou společnost uhradila polovinu této částky, 
na další úhradu nemá finanční prostředky;  

 
Usnesení: majetková komise doporučuje odpuštění části dluhu za spotřebu 
vody za rok 2017;  

  
Hlasování: pro:   9  

   proti:  0 
   zdržel se: 0 
 
 
V. Stanoviska odborů k žádosti o uložení OMS 
 

5) d o p l n ě n á   stanoviska odboru dopravy a odboru životního prostředí ÚMČ 
Praha 8 k žádosti společnosti BOHEMIATEL (IČO: 60491515) o vyjádření pro 
rozhodnutí o umístění stavby, jejímž účelem je vybudování optické metropolitní 
sítě;  dotčeny by byly pozemky při ul. Hlivická, Gdaňská, Štětínská, Vratislavská, 
Poznaňská, Lodžská, Toruňská, Bydhošťská, Katovická; investorem akce je 
společnost PODA a.s.  (IČO: 25816179); žádost byla projednána na jednání 
komise dne 17.12.2018, kde bylo doporučeno vyžádat si stanoviska OD a OŽP 
ÚMČ Praha 8; stanoviska obou odborů jsou kladná; 
 
Usnesení: majetková komise doporučuje souhlasit s vybudováním optické 
metropolitní sítě vedené přes pozemky ve svěřené správě MČ Praha 8, k. ú. 
Bohnice; 

  
Hlasování: pro:   9  

   proti:  0 
   zdržel se: 0 
 

VII. Různé 
 
6) paní Hrudová předložila členům komise pro obecní majetek žádost Mgr. 

Zelenkové, týkající se návrhu zrušení věcných břemen zřízených 
v privatizovaných domech ve prospěch MČ Praha 8; 
Komise doporučila předložit žádost Mgr. Zelenkové k projednání komisi 
pro BD a SVJ; 
 
 
 
Zapsala: L.Víšková, OSM 


