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Zápis č. 2 
 

z 2. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného  
dne 21. ledna 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. Mgr. et Mgr. Tomáš Němeček, p. Michal Novák, MBA, p. Tomáš Slabihoudek,  
p. Jakub Čáp, p. Mgr. Tomáš Hnyk, p. Radek Petíř, pí Eva Hrudová,  p. Michal 
Fišer, MBA (přišel v 16:15 hod.), p. Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D. (přišel v 16:25) 
 

 
       dle prezenční listiny                                         
 

Omluveni:    
 
 
Hosté: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA 

 
Pořad jednání:  

 

I. Majetkové převody 

II. Prostory sloužící podnikání 

III. Informace z jednání komise RMČ Praha 8 pro školství 

 

 
Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Mgr. Martin Roubíček 
 
Program jednání byl schválen 9 přítomnými členy, 1 se zdržel 

 

 
I. Majetkové převody 

 
1) žádost Lidového bytového družstva Praha 8, (IČO: 48030601) se sídlem na adrese 

V Zahradách 786/21, Praha 8 – Libeň, o vyjádření k ceně za prodej pozemku parc.  
č. 2786, o výměře 661 m2

, k. ú. Libeň (pozemek pod veřejnou komunikací  
ul. Bednářská);  
v únoru 2018 oslovil p. MgA. Vilgus představenstvo LBD Praha 8 s návrhem 
úplatného převodu pozemku parc. č. 2786, k. ú. Libeň, do vlastnictví HMP; dle 
vyjádření p. Vilguse usiluje HMP o sjednocení vlastnictví staveb veřejných 
komunikací a pozemků pod těmito komunikacemi;  
po vzájemné dohodě mezi LBD a odborem správy majetku MHMP nechalo družstvo 
vypracovat znalecký posudek o ceně nemovitosti, přičemž cena byla tímto posudkem 
stanovena ve výši 1 327 000,- Kč; posudek, který nechalo zpracovat Hlavní město 
Praha stanovil cenu ve výši 1 231 700,- Kč, a za tuto cenu by HMP také předmětný 
pozemek odkoupilo;  
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vzhledem k tomu, že družstvo trvá na odkoupení pozemku za cenu dle jejich posudku, 
doporučilo HMP, aby družstvo oslovilo MČ Praha 8 se žádostí o vyjádření k výši 
kupní ceny;  
 
Usnesení: majetková komise bere na vědomí obsah obou předložených 
znaleckých posudků; doporučuje postupovat při úplatném převodu pozemku 
parc. č. 2786,  
k. ú. Libeň, podle zákona o hl. m. Praze, tudíž souhlasit s cenou dle znaleckého 
posudku vypracovaného hl. m. Prahou;  

  
Hlasování: pro:  10  

   proti: 0  
   zdržel se: 0 
 
 

2) žádost uživatelů zahrádek při ul. Na Truhlářce, Praha 8 – Libeň, o možnost prodeje 
částí pozemků parc. č. 394, parc. č. 395/1, parc. č. 396/1, parc. č. 396/3, parc. č. 396/4, 
vše v k. ú. Libeň (ve svěřené správě MČ Praha 8), do jejich vlastnictví; 
ke dni 1.6.2016 byly pozemky svěřeny hlavním městem Prahou do správy MČ Praha 
8; důvodem svěření byla plánovaná revitalizace ovocného sadu, jehož výměra tvoří 
většinu výše uvedených pozemků;  
vzhledem k tomu, že vlastníci přilehlých domů užívají části předmětných pozemků 
jako zahrádky navazující na nemovitosti v jejich vlastnictví, jsou s těmito vlastníky, na 
základě usnesení č. Usn RMC 0431/2018 Rady městské části Praha 8 ze dne 
12.9.2018, postupně uzavírány nájemní smlouvy na pronájem předmětných částí 
pozemků (uzavřeno 25 smluv ze 30);  
zástupci vlastníků domů v ul. Na Truhlářce žádají o možnost prodeje jimi užívaných 
částí pozemků; MČ Praha 8 zadala vypracování znaleckého posudku o ceně pozemků, 
přičemž cena byla tímto posudkem stanovena ve výši 6 771,- Kč/m2; vlastníci 
přilehlých nemovitostí zadali vypracování oponentního ZP; cena byla tímto posudkem 
stanovena ve výši 1 250,- Kč/m2; 
 
Usnesení: majetková komise doporučuje při prodeji částí pozemků do vlastnictví 
jednotlivých uživatelů zahrádek trvat na ceně, která byla stanovena znaleckým 
posudkem zadaným městskou částí Praha 8; dále komise doporučuje zachovat 
dlouhodobý pronájem částí pozemků jednotlivým uživatelům zahrádek, za 
současných podmínek; 
  
Hlasování: pro:  12  
  proti: 0  
  zdržel se: 0 
 

3) žádost zástupce Společenství pro dům č.p. 2008, při ulici S.K.Neumanna, Praha 8 – 
Libeň,  o možnost odkoupení pozemku parc. č. 699/19 (odděleného z pozemku parc.  
č. 699/1), o výměře 495 m2,  k. ú. Libeň; pozemek je v současné době užíván  
jako zahrádky přilehlé k jejich bytům;  
pozemek parc. č. 699/1, jehož součástí byl i později oddělený pozemek parc.  
č. 699/19,  k.ú. Libeň, byl hlavním městem Prahou svěřen do správy městské části  
Praha 8 ke dni 1.6.2016; důvodem svěření pozemku byla plánovaná revitalizace parku 
Dlážděnka;  
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žadatel již dříve jednal o možnost odkoupení pozemku s Magistrátem hl.m.Prahy;  
v průběhu zpracování projektové dokumentace k revitalizaci parku Dlážděnka  
bylo zjištěno, že do této úpravy nebude pozemek parc. č. 699/19 zahrnut (původně se 
uvažovalo, že pozemek bude využit jako trasa schodiště z revitalizovaného parku  
na ulici S. K. Neumanna);  
Institut plánování a rozvoje na základě neaktuálních informací o plánovaném schodišti 
zamítl odprodej zmiňované části pozemku, přičemž po potvrzení o nevyužití pozemku 
pro potřeby revitalizace parku svoje stanovisko IPR zrušil;  
v Radě MČ Praha 8 byla dne 7.11.2018 projednána žádost MHMP týkající se 
stanoviska MČ Praha 8 k prodeji pozemku parc. č.699/19, k. ú. Libeň; Rada MČ Praha 
8 k tomuto záměru vydala nesouhlasné stanovisko; 
 
Usnesení: majetková komise doporučuje vypracování znaleckého posudku o ceně 
předmětného pozemku, poté doporučuje zahájit jednání o prodeji nemovitosti do 
vlastnictví Společenství pro dům č.p. 2008, při ul. S.K.Neumanna, Praha 8 
 
Hlasování: pro: 12  
  proti: 0  
  zdržel se: 0   
 

 
II. Prostory sloužící podnikání 

 
4) informace Mgr. et Mgr. Němečka o stavu uzavření dodatků k nájemním smlouvám o 

nájmu nebytových prostorů v domech čp. 97 na adrese Sokolovská 65 a čp. 235 na 
adrese Karlínské náměstí 13, k. ú. Karlín (nájemce: CHARLESTON – restaurant, 
s.r.o., IČO: 26748479); 
v souvislosti s pronájmy prostorů sloužících podnikání navrhuje  
p. Mgr. et. Mgr. Němeček vypracování tzv. „cenové mapy“, na základě které budou 
stanovovány ceny pronájmů;  
usnesení: majetková komise vzala na vědomí informaci podanou vedoucím 
odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 p. Ing. Jiřím Eliášem, MBA; 
 
 

III. Informace z jednání komise RMČ Praha 8 pro školství 
 

5) informace předsedy majetkové komise p. Mgr. Roubíčka o projednání záměru prodeje 
částí pozemků parc. č. 158 a parc. č. 159, k. ú. Libeň, do vlastnictví Ing. Ivo Vrzala, 
fyzické osoby, v komisi RMČ Praha 8 pro školství; 
komise pro školství na svém jednání dne 17.1.2019 projednala záměr prodeje částí 
pozemků parc. č. 158 a parc. č. 159, k. ú. Libeň; komise zásadně nesouhlasí s tímto 
prodejem a doporučuje, aby MČ vstoupila v jednání s vlastníkem sousední 
nemovitosti (Ing. Vrzalem) se záměrem odkoupení pozemku parc. č. 160, k. ú. Libeň, 
s cílem sjednocení vlastnictví předmětných pozemků; 
usnesení: majetková komise vzala na vědomí usnesení komise RMČ Praha 8 pro 
školství a taktéž nedoporučuje uskutečnit výše uvedený záměr majetkového 
převodu;  
 
Hlasování: pro: 12  
  proti: 0  
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  zdržel se: 0   


