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Zápis č. 1 
 

z 1. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného  
dne 17. prosince 2018 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. Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D., p. Jakub Čáp, p. Mgr. Tomáš Hnyk  
(přišel v 16,15 hod.), p. Radek Petíř, pí Eva Hrudová  
 

 
 
       dle prezenční listiny                                         
 

Omluveni:   p. Michal Fišer, MBA 
 
 
Hosté: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA 

 
Pořad jednání:  

 

I.   Majetkové převody 

II.  Pronájem nemovitého majetku 

III.   Prostory sloužící podnikání 

IV. Souhlas s uložením optických sítí 

V.  Různé 

 
Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Mgr. Martin Roubíček 
 
Program jednání byl schválen 10 přítomnými členy 

 

 
I. Majetkové převody 

 
1) žádost pí xxxxxxxxxxx, fyzické osoby, o možnost pronájmu, případně prodeje, části 

pozemku parc. č. 2583, o výměře 24 m2, k. ú. Kobylisy (při ul. Košťálkova a 
Třeboradická), za účelem vybudování garáže;  
 
Usnesení: majetková komise nedoporučuje pronájem ani prodej výše uvedené 
části pozemku za účelem vybudování garáže; 

  
Hlasování: pro:   10 

   proti:  0 
   zdržel se: 0 
 

II. Pronájem 
 

2) žádost BD/SVJ Řešovská 515-519 o možnost pronájmu částí pozemků parc. č.  
840/431 (ostatní plocha) a parc. č. 840/432 (ostatní plocha), oba k. ú. Bohnice, za 
účelem zřízení parkovacích míst; na částech předmětných pozemků byla v minulosti 
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umístěna klepadla na koberce, která jsou v současnosti odstraněna; komise RMČ 
Praha 8 pro obecní majetek (+ekonomiku městských organizací) na svém jednání dne 
22. května 2018 doporučila vyžádat si stanoviska komise RMČ Praha 8 pro dopravu a 
odboru životního prostředí ÚMČ Praha 8;  
odbor správy majetku obdržel od obou subjektů doporučující stanoviska;  
  
Usnesení: majetková komise doporučuje pronájem předmětných částí pozemků 
za účelem zřízení parkovacích míst na náklady žadatele, za obvyklé nájemné, a 
za podmínky, že nově zřízená parkovací místa zůstanou veřejně přístupná;   
 
Hlasování: pro:  7 
  proti:  4 
  zdržel se:  0 
 

III. Prostory sloužící podnikání 
 

3) žádost společnosti TOMAS CARPIO s.r.o. (IČO: 28255691), nájemce prostorů 
sloužících podnikání č. 124, v objektu čp. 780 na k. ú. Čimice a na adrese Čimická 61, 
181 00 Praha 8, o výměře 218,60 m2 (internetový obchod, kancelář, sklad), o možnost 
slevy z nájemného z důvodu nefunkčnosti dálkového topení a ohřevu teplé vody; 
 
Usnesení: majetková komise doporučuje poskytnutí slevy z nájemného ve výši 
20%, a to do doby opravy vytápění prostoru; 
  
Hlasování: pro:  11 
  proti:  0 
  zdržel se:  0 
 
 

 
 

IV. Souhlas s uložením optických sítí 
 

4) žádost 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);  
 
Usnesení: majetková komise doporučuje vyžádat si stanoviska odboru dopravy a 
odboru životního prostředí ÚMČ Praha 8; po obdržení těchto stanovisek bude 
žádost společnosti BOHEMIATEL opět předložena k projednání majetkové 
komisi; 

 
Hlasování: pro:  11 
  proti:  0 
  zdržel se:  0 
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V. Různé 
a) paní Hrudová upozornila na problematiku vzrůstajícího počtu provozoven 

v lokalitě Karlína, které jsou využívány zejména jako restaurace, bistra, 
provozovny rychlého občerstvení a večerky; doporučuje, aby MČ Praha 8  
při výběru nájemců prostorů sloužících podnikání pokud možno upřednostnila 
zájemce, kteří by nabízeli širší okruh služeb pro obyvatele této části Prahy 8;  

b) Mgr. et Mgr. Němeček: 
• požádal o zasílání programu jednání komise cca týden před 

plánovaným jednáním; 
• požádal o možnost vytipování prostorů pro umístění Gymnázia Přírodní 

škola, o.p.s., které je nuceno opustit prostory v Praze 7; dotaz na volné 
prostory bude směřován na Servisní středisko pro správu svěřeného 
majetku MČ Praha 8 a na odbor školství ÚMČ Praha 8; 

• požádal o předložení seznamu všech pronajatých i volných prostorů 
sloužících podnikání, které jsou ve správě MČ Praha 8; 

• požádal o informaci, týkající se výše nájemného restaurace Charleston 
v k. ú. Karlín; 

• požádal o možnost jmenování zástupce opozičních stran do orgánů 
společnosti Centrum Palmovka a.s.; 

  
Termíny jednání majetkové komise pro 1. pololetí 2019  
(vždy pondělí od 16:00 hod.,  2. patro, kanc. č. 303, odbor správy majetku ÚMČ Praha 8, 
Grabova vila): 
21. 1. 2019 
18. 2. 2019 
18. 3. 2019 
15. 4. 2019 
20. 5. 2019 
17. 6. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: L.Víšková 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


