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Zápis č. 4 

 
z 4. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného  

dne 18. března 2019 v 16:00, v kanceláři č. 305 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. Mgr. Tomáš Hnyk, pí Eva Hrudová,  p. Mgr. et Mgr. Tomáš Němeček, p. 

Radek Petíř  

 

       dle prezenční listiny                                         

 

Omluveni:   p. Michal Fišer, MBA, p. Jakub Čáp, p. Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D., 

Host: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA, vedoucí odboru správy majetku 

 

Pořad jednání:  
 

I. Majetkové převody 

II. Pronájem pozemku 

III. Prostory sloužící podnikání 

IV. Zřízení bezúplatného věcného břemena 

V. Různé 

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Mgr. Martin Roubíček 

 

Program jednání byl schválen 9 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;   

vzhledem k tomu, že se jedná o sídlištní zeleň a dle projektu by mělo dojít k odstranění 

čtyř stromů, požádal OSM o stanovisko OŽP;  

odbor životního prostředí, jako správce předmětných pozemků, nesouhlasí s rozšířením 

parkovacích stání na úkor veřejné zeleně;  
 

komise pro obecní majetek na svém jednání dne 18.2. 2019 k tomuto bodu nepřijala žádné usnesení; 

 

Usnesení: majetková komise nedoporučuje prodej částí pozemků parc .č .827/13 a 

parc. č. 827/218, k. ú. Bohnice, ke zřízení parkovacích míst;  

  

Hlasování:   pro:   7   

    proti:  0 

    zdržel se: 2 
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2) opakovaná žádost společnosti HATARI s.r.o.  

společnost HATARI, s. r. o. (IČO: 02483734) se sídlem na adrese U průhonu 466/22, 

Holešovice, 170 00 Praha 7, nabídla v lednu 2018 možnost odkoupení pozemku parc. č. 606/22 

(ostatní plocha), o výměře 2661 m2, k. ú. Kobylisy, do vlastnictví obce, tj. hlavního města Prahy 

a do svěřené správy městské části Praha 8; svoji žádost společnost zdůvodnila nemožností 

realizovat na tomto pozemku svůj podnikatelský záměr, tzn. zřízení farmářského tržiště; s tímto 

záměrem nesouhlasili občané dané lokality; Rada městské části Praha 8 svým usnesením č. Usn 

RMC 0679/2017 ze dne 16.11.2017 vydala nesouhlasné stanovisko k výše uvedenému záměru 

zřízení farmářského tržiště, mimo jiné z důvodu nedostatečného řešení dopravy v klidu v této 

oblasti;  

žádost společnosti HATARI, s.r.o., byla předložena k projednání komisi RMČ Praha 8 pro 

obecní majetek na jednání dne 30.1.2018; komise doporučila vyzvat žadatele k předložení 

cenové nabídky; společnost doručila odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 posudek, který 

stanovil cenu ve výši 17 mil. Kč (dle posudku zadaného městskou částí Praha 8 byla cena 

stanovena ve výši  17 960 000,- Kč); komise pro obecní majetek na svém jednání dne 22.5.2018 

nedoporučila odkoupení nemovitosti za tuto cenu, doporučila nabídnout společnosti HATARI 

s.r.o. směnu pozemku za některý z pozemků ve vlastnictví HMP (dle výběru HATARI s.r.o.), 

a v případě nesouhlasu žadatele se směnou doporučila zahájit jednání o snížení ceny;  

k odkoupení výše uvedeného pozemku se kladně vyjádřil také spolek „Sídliště Kobylisy – 

domov pro lidi“ svým dopisem ze dne 20. dubna 2018, a dále tento postup podpořili někteří 

členové zastupitelstva MČ; 

dne 12.6. 2018 zaslala společnost HATARI s.r.o. nesouhlasné stanovisko k nabízené směně 

pozemku a dále navrhla pokračovat v jednání o přímém prodeji pozemku do vlastnictví hl. m. 

Prahy a následně do svěřené správy MČ Praha 8; dne 13.6.2018 se na odboru správy majetku 

ÚMČ Praha 8 uskutečnilo jednání, na kterém byla nabídnuta společností HATARI cena za 

prodej pozemku ve výši 11 500 000,- Kč;  

Radě městské části Praha 8 byl předložen k projednání návrh odkoupení pozemku parc.  

č. 606/22, o výměře 2661 m2 (ostatní plocha), k. ú. Kobylisy, od společnosti HATARI, s.r.o. 

(IČO: 02483734) do vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy a do svěřené správy městské 

části Praha 8, za podmínky, že se prodej uskuteční za cenu 11 500 000,- Kč; Rada MČ Praha 8 

svým usnesením č. Usn RMC 0289/2018 ze dne 18.6.2018 souhlasila s výše uvedeným 

převodem; 

Zastupitelstvo MČ Praha 8 předložený návrh neschválilo; 

 

Usnesení: majetková komise doporučuje zahájit s žadatelem jednání o směně pozemku,  

a dále doporučuje předložit nabídku společnosti HATARI s.r.o. k projednání komisi 

RMČ Praha 8 pro územní rozvoj a památkovou péči; 

 

Hlasování:    pro:   9 

    proti:   0 

    zdržel se:  0 

 

 

 

3) Koupaliště Stírka 

dopisem ze dne 9. ledna 2019 se na městskou část Praha 8 obrátil Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových se žádostí o souhlas hlavního města Prahy s výší kupní 

ceny, která je dle znaleckého posudku č. 27/2018-633 ze dne 29.11.2018, vypracovaného 
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Ing. Stanislavem Rektorem, stanovena ve výši 30 871 980,- Kč, po přičtení nákladů za 

vypracování tohoto znaleckého posudku by celková cena činila 30 912 000,- Kč,   a s 

nabytím nemovitostí areálu koupaliště Stírka do vlastnictví hl. m. Prahy a následným 

svěřením do správy městské části Praha 8;  jedná se o pozemky: parc. č. 382, o výměře  

144 m2 („ostatní plocha – ostatní komunikace“), parc. č.  383/1, o výměře 4 594 m2 

("ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha"), parc. č. 383/3, o výměře 119 m2 

("ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha"),  parc. č. 383/4  o výměře 1 186 m2 

("ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha"), parc. č. 383/5, o výměře 162 m2 

("ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha"), parc. č. 383/6, o výměře 267 m2 

("ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha"), parc. č. 383/7, o výměře 430 m2 

(„ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha“) a parc. č. 384 o výměře 645 m2 

("zastavěná plocha a nádvoří"), zastavěného stavbou bez čp./č.ev., vše na k. ú. Kobylisy 

v Praze 8;  

 

dosavadní jednání: 

v listopadu 2011 se na městskou část Praha 8 obrátil odbor evidence, správy a využití 

majetku Magistrátu hl. m. Prahy, se žádostí o stanovisko k možnosti odkoupení výše 

uvedených nemovitostí z vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Úřad 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví obce, tj. hlavního města 

Prahy, s následným svěřením do správy Městské části Praha 8;   

v letech 2012 a 2013 probíhala jednání mezi městskou částí Praha 8 a Ministerstvem 

financí ČR; na základě těchto jednání bylo dohodnuto, že Ministerstvo financí ČR 

povede další jednání o úplatném převodu výše uvedených nemovitostí s hlavním městem 

Prahou;  

Rada Městské části Praha 8 svým usnesením č. Usn RMC 0195/2014 ze dne  

19. března 2014 souhlasila se záměrem odkoupení výše uvedených nemovitostí do 

vlastnictví obce, tj. hlavního města Prahy, s následným svěřením do správy městské části 

Praha 8, a Zastupitelstvo městské části Praha 8 usnesením č. Usn ZMC 027/2014 ze dne  

14. května 2014 schválilo záměr městské části Praha 8 odkoupení výše uvedených 

nemovitostí z vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví obce, tj. hlavního města Prahy, 

s následným svěřením do správy městské části Praha 8, za podmínky, že se prodej 

uskuteční za cenu v rozmezí od 19 000 000,-  Kč do 23 000 000,-  Kč; 

dle výše uvedeného usnesení Zastupitelstva městské části Praha 8 požádala městská část 

Praha 8 hlavní město Prahu o udělení souhlasu dle ust. § 13 odst. 4 Statutu hlavního 

města Prahy, v návaznosti na ust. § 13 odst. 1 písm. f) Statutu hlavního města Prahy, k 

záměru městské části Praha 8 na odkoupení nemovitostí; 

Rada hlavního města Prahy svým usnesením číslo 3038 ze dne 11.11.2014 vyslovila 

souhlas s úplatným nabytím výše uvedených nemovitostí do vlastnictví hl. m. Prahy a 

do svěřené správy městské části Praha 8, za cenu obvyklou stanovenou znaleckým 

posudkem platným v době převodu; 

 

Usnesení: majetková komise doporučuje zahájit jednání s MHMP o možnosti 

financování odkupu nemovitostí z prostředků hl.m. Prahy, s následným svěřením 

těchto nemovitostí do správy městské části Praha 8; 

 

 

Hlasování:   pro:   9 

    proti:   0 

    zdržel se:  0 
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4) opakovaná žádost Bytového družstva Chlumčanského (IČO: 24816957) o možnost 

prodeje pozemků parc. č. 293/1 (ostatní plocha), o výměře 327 m2, parc. č. 294/1 (ostatní 

plocha – zeleň) o výměře 239 m2, a parc. č. 293/6 (pozemek je v soukromém vlastnictví), 

k. ú. Libeň,  FVÚ: všeobecně smíšené, cena pozemku dle cenové mapy: 6910,- Kč/m2; 

na pozemcích by byla zřízena parkovací místa pro obyvatele domu ve vlastnictví BD 

Chlumčanského; 

komise pro obecní majetek na svém jednání dne 26.6.2018 nedoporučila prodej pozemku 

žadateli; 

 

Usnesení: majetková komise doporučuje vyžádat si stanovisko odboru životního 

prostření ÚMČ Praha 8; dále doporučuje požádat zástupce žadatele o předložení 

vizualizace budoucího řešení parkování na pozemcích parc. č. 293/1 a parc.  

č. 294/1, k. ú. Libeň; po obdržení obou dokumentů bude žádost BD 

Chlumčanského opět předložena k projednání členům majetkové komise; 

 

Hlasování:   pro:   9 

    proti:   0 

    zdržel se:  0 

 

 

II. Pronájem pozemků 

 

5) opakovaná žádost společnosti MF reklama Praha, s.r.o., o možnost pronájmu částí 

pozemků v k. ú. Nové Město a k. ú. Karlín, za účelem umístění reklamních nosičů; 

 Společnost MF reklama Praha, s.r.o. (IČO: 24735540) požádala již v srpnu 2017  

městskou část Praha 8  o možnost umístění reklamních nosičů na pozemcích parc. č. 

2337/1 (ostatní plocha – zeleň), k. ú. Nové Město, parc. č. 693/158 (ostatní plocha – 

zeleň), parc. č. 803/7 (ostatní plocha – ostatní komunikace), parc. č. 336/1 (ostatní plocha 

– zeleň), parc. č. 882/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace), vždy o výměře 1 m2,  vše 

v k. ú. Karlín; reklama by byla zaměřena na kulturní a společenské akce; společnost v roce 

2017 nabídla nájemné ve výši 80 000,- Kč/rok; 

komise Rady městské části Praha 8 pro obecní majetek (+ ekonomiku městských 

organizací) na svém jednání dne 8.11.2017 doporučila požádat o stanovisko k umístění 

reklamních nosičů komisi pro životní prostředí a odbor dopravy ÚMČ Praha 8; obě 

stanoviska byla kladná; 

s jednatelem společnosti bylo dohodnuto navýšení nájemného z původních  

80 000,- Kč/ rok na částku 100 000,- Kč/rok; 

Radě městské části Praha 8 byl předložen k projednání návrh uzavření Smlouvy o nájmu 

částí pozemků za účelem umístění reklamních nosičů, s podmínkou, že smlouva bude 

uzavřena na dobu 5-ti let; RMČ Praha 8 návrh pronájmu neschválila;   

 

Usnesení: majetková komise nedoporučuje pronájem částí pozemků za účelem 

umístění reklamních nosičů; 

  

Hlasování: pro:   9 

  proti:  0 

  zdržel se: 0 
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6) žádost p. Ing. Jiřího Sűsslanda, uživatele zahrádky při ul. Na Truhlářce, Praha 8 – Libeň, 

o možnost pronájmu části pozemku parc. č. 396/66 (celková výměra 408 m2), k. ú. Libeň; 

pozemek navazuje na  pozemky parc. č. 395/1 a parc. č. 396/1, k. ú. Libeň, jejichž části 

má již žadatel od městské části pronajaty na základě smlouvy o nájmu; část pozemku 

parc. č. 396/66, k.ú. Libeň, o výměře 145 m2, je od doby výstavby domu využívána jeho 

majiteli; žadatel by rád narovnal současný stav, kdy užívá část pozemku bez právního 

důvodu;  

 

dále Ing. Sűssland žádá o možnost zvětšení výměry již pronajaté části pozemku parc.  

č. 396/1, k.ú. Libeň, o 188 m2, tak, aby byla srovnána hranice zahrad se sousedy;  

 

Usnesení: majetková komise doporučuje pronájem částí pozemků parc. č. 396/1  

a parc. č. 396/66, k. ú. Libeň, za podmínek schválených usnesením  

č. Usn RMC 0431/2018 Rady městské části Praha 8 ze dne 12.9.2018; 

 

Hlasování:  pro:   9  

   proti:  0 

   zdržel se: 0 

 

 

 

 

 

 

III. Prostory sloužící podnikání 

 

7)   žádost společnosti Christopher Robin s.r.o. (IČO: 48109797), nájemce nebytových    

prostorů č. 601, o výměře 116,27 m2 (nájem: 6 225,- Kč/měsíc, lékárna), č. 604, o výměře 

28,64 m2 (nájem 4 582,- Kč/měsíc – kancelář v 1.PP) , a č. 602, o výměře 108,6 m2 

(nájem: 4 522,- Kč/měsíc - ordinace),  v objektu čp. 1056, k. ú. Libeň, na adrese Nám. 

Dr. V. Holého č. or. 15, 180 00 Praha 8, o možnost odpuštění dlužného nájemného u 

prostorů č. 601 a 602 (dluh k 23.1.2019 činí 150 716,00 Kč, včetně služeb), a to z důvodu 

částečné rekonstrukce prostorů, která probíhá za spoluúčasti MČ Praha 8; z prostorů 

budou vybudovány ordinace fyzioterapie batolat metodou profesora Vojty; vzhledem k 

náročnosti projektové a představební přípravy se několikrát posunul termín realizace této 

rekonstrukce; 

komise pro obecní majetek na svém jednání dne 16.9.2016 doporučila vyhovět žádosti 

nájemce o snížení nájemného u NP č. 601 a 602 na 1,- Kč po dobu 6-ti měsíců;  

po uplynutí této doby již nájemce přes doporučení OSM o další slevu na nájemném 

nepožádal a nájemné za tyto dva prostory nehradil; z tohoto důvodu nájemci vznikl 

dluh, který je ke dni 23.1.2019 evidován ve výši: za NP č. 601 – 74 244,00 Kč,  za NP 

č. 602 – 53 934,00 Kč; dále je evidován dluh na úhradách služeb ve výši 22 538,00 Kč;  

Vzhledem k tomu, že nájemce prostory podnajímal od července 2017 bez souhlasu MČ 

Praha 8, přistoupila MČ k odstoupení od smlouvy;  

 

Předseda komise p. Mgr. Roubíček informoval členy komise o žádosti Mgr. Šídla, 

která se týkala odročení projednání jeho žádosti o odpuštění dlužného nájemného 

na příští jednání komise; p. Mgr. Šídlo zašle do příštího jednání komise své 

podrobné vysvětlení vzniku jeho dluhu na nájemném a službách;    
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IV.  Zřízení bezúplatného věcného břemena 

 

8) Dopravní podnik hl. m. Prahy dne 27.2.2019 požádal MČ Praha 8 o bezúplatné zřízení 

věcného břemena na inženýrské sítě napájecí stanice tramvajové dráhy na pozemcích 

parc. č. 2337/1 a 2337/10 v k. ú. Nové Město, jejímž investorem je společnost Dopravní 

podnik hl. m. Prahy; smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení bezúplatného věcného 

břemena uzavřel DP hl. m. Prahy v roce 2005 s Hlavním městem Prahou (pozemky byly 

svěřeny do správy MČ v 08/2007);   

majetkové komisi je předložena k posouzení výše uvedená žádost o bezúplatné zřízení 

věcného břemena; 

 

Usnesení: majetková komise doporučuje uzavření smlouvy o bezúplatném zřízení 

věcného břemena; 

  

Hlasování:  pro:   9   

   proti:  0 

   zdržel se: 0 

 

 

V. Různé 

 

a) p. Mgr. et Mgr. Němeček požádal o předložení uzavřených smluv o pronájmu 

a o stavebních úpravách, které se týkají prostorů sloužících podnikání 

v domech čp. 46 U Nádražní lávky 3 (NP č. 504 a 505) a čp. 22 Karlínské 

náměstí 14 (NP č. 502), k. ú. Karlín; 

 
 

b) paní Hrudová vznesla dotaz týkající se potvrzení informací ze sdělovacích 

prostředků o prodeji objektu „Nová Palmovka“; 

pan starosta informoval o tom, že Zastupitelstvo městské části Praha 8 uložilo svým 

usnesením č. Usn ZMC 006/2019 ze dne 13.3.2019  radnímu pro majetek vypracovat 

analýzu variant řešení projektu „Nová Palmovka“; 

 

 

 

 

 

Zapsala: Víšková 


