
 

 

Zápis č. 11/2021 ze dne 12.5.2021 

z jednání Komise obecního majetku  

Rady městské části Praha 1 

 

Datum a místo jednání: 12.5.2021 v 16.00 hod., místnost č. 212, MČ P1, Vodičkova 18/681, Praha 1  

 

Přítomni prezenčně: Z. Chlupáčová (předsedkyně komise), J. Votoček (člen komise), T. Heres (člen komise), 

D. Bodeček (člen komise), V. Ryvola (člen komise) 

 

Přítomní distančně: M. Jirásková (místopředsedkyně komise), F. Kračman (člen komise), J. Počarovský (člen 

komise), T. Pacner (člen komise), L. Klimt (člen komise) 

 

Omluveni: M. Kučera (člen komise) 

 

Částečná neúčast: J. Počarovský (připojení v 16.30 hod), V. Ryvola (příchod v 16.30 hod)  

 

Hosté ÚMČ Praha 1 přítomní prezenčně: K. Grabein Procházka (radní MČ P1), P. Vaněk (vedoucí OTMS), 

J. Perlíková Drdová (vedoucí OBN/OTMS), K. Dubská (vedoucí OSN/OTMS) 

 

Přítomna prezenčně, zapsala: P. Sluková (tajemnice komise) 

 

Program jednání:  

1) Úvodní slovo předsedkyně Komise obecního majetku Rady MČ P1 

2) Schválení programu Komise obecního majetku Rady MČ P1 

3) Schválení zápisu č. 10 ze dne 28.4.2021 

4) Vyhodnocení pilotního výběrového řízení na pronájem nebytových prostor – Karlova 23 (přerušeno) 

5) Burger Project, Vodičkova 32/700 – přehled technického zhodnocení 

6) xxxxxxxx, U Lužického semináře 42/111 - žádost o přidělení bytu 

7) xxxxxxxx, Všehrdova 17/436 – žádost o přidělení bytu 

8) xxxxxxxx, Loretánská 3/174 – žádost o prodloužení nájemní smlouvy 

9) M. Hromas, U Lužického semináře 8/89 – vypořádání id. podílu 1/19 
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10) Různé 

 

1. Úvodní slovo předsedkyně Komise obecního majetku Rady MČ P1 

 

Předsedkyně komise Z. Chlupáčová jednání zahájila v 16.00 hod. Přítomno 8 členů komise. Je přítomen K. 

Grabein Procházka (radní MČ P1), P. Vaněk (vedoucí OTMS), J. Perlíková Drdová (vedoucí OBN/OTMS), K. 

Dubská (vedoucí OSN/OTMS). Komise je usnášeníschopná. Ověřovatelem zápisu pověřila předsedkyně 

komise J. Votočka. 

 

 

2. Schválení navrženého programu 

 

Předkladatel: Z. Chlupáčová 

 

Proběhla diskuse k navrženému programu, z projednávání je vyřazen bod 7) a do bodu Různé je zařazeno: 

 

- projednání dalšího postupu prodeje rozestavěných bytových jednotek 

 

Program 11. jednání KOMA byl schválen.              Usnesení KOMA č. 2/11/2021 

 

Hlasování: 

Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

3) Schválení zápisu č. 10 ze dne 28.4.2021 

Předkladatel: Z. Chlupáčová 

 

Proběhla diskuse k zápisu č. 10.  

 

Zápis č.10 ze dne 28.4.2021 byl schválen                                                               Usnesení KOMA č. 3/11/2021 

 

Hlasování 

Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 1 

 

 

4) Vyhodnocení pilotního výběrového řízení na pronájem nebytových prostor – Karlova 23  

 

Předkladatel: Z. Chlupáčová 

 

V domě Karlova 23   jsou 3 nebytové jednotky, které byly v nedávné době řešeny, každá s jiným osudem: 

 Genero Group – tam nebyla uznána opce a vyhlášen záměr, z něhož byl vybrán současný nájemce, i 

když nenabídl nejvyšší nabídku – rada zohlednila výpadek příjmů při několika měsíční rekonstrukci. 

 Antoni di Praha, i zde nebyla uznána opce a byla upřednostněna nižší nabídka s ohledem na to, že 

nájemce byl Ital a i jeho tlumočník se s češtinou dost potýkal a nebylo jasné, zda vůbec obsah jednání 

plně pochopil. Problém, je v tom, že od ledna nepodepsal nájemní smlouvu, protože ho kvůli kovidu 

nepustili z Itálie 

 Vili – zde nešlo o opci, ale jen o skončení nájmu na dobu určitou. Byl vypsán záměr, kde došla jediná 

nabídka od tohoto nájemce, a rada usoudila, že se nikdo nepřihlásil, maje dojem, že je předem 

rozhodnuto. Proto byl prostor zařazen do pilotního projektu na pronájem nebytových prostor, ale Vili 

se nepřihlásil. Došlé nabídky byly vyšší, ale on to odmítl uznat, že vyhrál ve výběrovém řízení. 
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KOMA doporučuje Radě MČ P1 uzavřít s oběma nájemci dohody o narovnání sporných a pochybných 

práv, uzavřít smlouvy o nájmu nebytových prostor na dobu určitou 29 dnů a vypsat neadresné záměry 

na pronájem nebytových prostor na dobu určitou 5+5 let oběma nájemcům, za podmínky bezdlužnosti 

vůči MČ P1, za podmínky minimální výše nájemného 1.800 Kč/m2/měsíc a složení kauce ve výši tří 

měsíčních nájmů - stanovené z minimální  požadované výše nájemného s tím, že poslední známý 

nájemce nebytového prostoru bude mít před vyhodnocením záměru možnost dorovnání nabídkové ceny 

- schváleno                                                                                                                Usnesení KOMA č. 4/11/2021                                                                                                                                                                     

 

Hlasování: 

Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 
5) Burger Project, Vodičkova 32/700 – přehled technického zhodnocení 

 

Předkladatel: Z. Chlupáčová 

KOMA přerušuje projednání tohoto bodu do dalšího jednání dne 26.5.2021 

 

16.30 hod – na jednání se dostavil V. Ryvola – přítomno 9 členů komise 

16.30 hod – k jednání se připojil J. Počarovský – přítomno 10 členů komise 
 

 

6) xxxxxxxxx, U Lužického semináře 42/111 - žádost o přidělení bytu 

 

Předkladatel: Z. Chlupáčová 

 

Pan xxxxxxxx se obrátil na MČ P1 jako občan Prahy 1, který se dostal do svízelné životní situace. Z důvodu 

ochrany osobních údajů žadatele není její popis obsahem tohoto zápisu. Členům komise jsou však tyto 

informace známy. Mezi členy komise proběhla diskuse a došlo ke shodě, že je na místě žádosti vyhovět za 

podmínky, že žadatel si vlastními prostředky upraví bytovou jednotku v dezolátním stavu s tím, že MČ P1 

zajistí bezpečné užívání tohoto bytu a výše nájemného bude 150 Kč/m2/měsíc. 

 

KOMA doporučuje Radě MČ P1 vyhovět žádosti žadatele a přidělit na dobu určitou 5 let bytovou 

jednotku č. 584/4 v objektu Krakovská 1/584, nájemné ve výši 150 Kč/m2/měsíc – schváleno  

                                                                                                                             Usnesení KOMA č. 6/11/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Hlasování: 

Pro: 10  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

8) xxxxxxxx, Loretánská 3/174 – žádost o prodloužení nájemní smlouvy 

 

Předkladatel: Z. Chlupáčová 

 

Nájemce se obrátil na MČ P1 se svou žádostí o prodloužení nájemní smlouvy. V současnosti užívá bytovou 

jednotku na základě smlouvy na dobu určitou do 31.7.2021. 

KOMA přerušuje projednání tohoto bodu do dalšího jednání dne 26.5.2021 
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9) M. Hromas, U Lužického semináře 8/89 – vypořádání id. podílu 1/19 

Předkladatel: Z. Chlupáčová 

 

Poté, co byla žadatelova manželka přítomna jednání Rady MČ P ve věci vypořádání id. spoluvlastnického 

podílu 1/19, obrátil se M. Hromas znovu na MČ P1 se žádostí o další jednání v této věci.  

 

KOMA doporučuje Radě MČ P1 vytipovat bytové jednotky k případné směně za id. spoluvlastnický 

podíl 1/19 a nabídnout tyto žadateli k dalšímu jednání – schváleno              Usnesení KOMA č. 9/11/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Hlasování: 

Pro: 10  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

10) Různé 

 

- Projednání dalšího postupu prodeje rozestavěných bytových jednotek 

 

Předkladatel: Z. Chlupáčová 

 

K. Dubská seznámila přítomné členy komise s podrobnostmi k prodeji rozestavěných bytových jednotek. 

KOMA doporučuje Radě MČ P1, aby do 1.6.2021 doporučila Zastupitelstvu MČ P1 vypsat záměr 

prodeje rozestavěných bytových jednotek v případech, kdy jsou jednotky právně a fakticky bez závad 

– schváleno                                                                                                              Usnesení KOMA č. 10/11/2021                                                                                                                     

 

Hlasování: 

Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 2 

 

Na závěr předsedkyně KOMA poděkovala přítomným za účast na jednání a v 17.15 hod. jej ukončila.  

 

V souvislosti s novým Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů 

("GDPR"), jež se stal účinným dne 25.5.2018, upozorňuje zpracovatel tisku všechny členy volených orgánů 

městské části a další osoby (zaměstnance MČ Praha 1 a další třetí osoby), že údaje v tomto zápise z jednání 

Komise obecního majetku Rady městské části Praha 1, mohou splňovat podmínky ochrany osobních údajů ve 

smyslu uvedeného nařízení a v tom případě je zapotřebí s nimi nakládat v souladu "GDPR". 

 

 

ověřovatel zápisu:                             předsedkyně komise: 

 

 

…………………………………..     ………………………………….. 

           MUDr. Jan Votoček                                                JUDr. Zuzana Chlupáčová 

 

 

 

Příští komise se koná ve středu 26.5.2021 od 16.00 hod. 


