
 

 

Zápis č. 13/2021 ze dne 26.5.2021 

z jednání Komise obecního majetku  

Rady městské části Praha 1 

 

Datum a místo jednání: 26.5.2021 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), L. Klimt (člen komise) 

 

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

komise), M. Kučera (člen komise) 

 

Omluveni: T. Pacner (člen komise) 

 

Částečná neúčast: J. Počarovský (připojení v 16.45 hod, odpojení v 17.50 hod), V. Ryvola (odchod v 17.40 

hod), D. Bodeček (odchod v 18.00 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 zápisů č. 11 ze dne 12.5.2021 a č. 12 ze dne 20.5.2021 

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

5) Nové Zásady prodeje pozemků 

6) Informace k prodeji bytové jednotky MUDr. Arenbergera 

7) Informace k rekolaudacím nebytových prostor na byty 

8) AEM Business s.r.o., Dušní 1/928 – přerušený bod z 25.11.2020 
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9) Pronájem jednotky č. 420/101 v domě č.p. 420 - restaurace, kadeřnictví 

10) Opletalova 20/928 - vyhodnocení záměru na pronájem nebytové jednotky v 1.NP a mezaninu 

11) Haštalská 11/790 - vyhodnocení záměru na pronájem nebytové jednotky v 1. NP 

12) U Lužického semináře 42/111 - vyhodnocení záměru na pronájem nebytové jednotky 101 a 102 

13) Nerudova 39/237 – žádost xxxxxxxxxxxxx o odkoupení bytové jednotky 

14) Různé 

 

1. Úvodní slovo předsedkyně Komise obecního majetku Rady MČ P1 

 

Předsedkyně komise Z. Chlupáčová jednání zahájila v 16.00 hod. Přítomno 9 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 13) a do bodu Různé je zařazeno: 

 

- 4 wines, Štupartská 18/769 – výpověď smlouvy + návrh na dohodu 

 

Program 13. jednání KOMA byl schválen.              Usnesení KOMA č. 2/13/2021 

 

Hlasování: 

Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

3) Schválení zápisů č. 11 ze dne 12.5.2021 a č. 12 ze dne 20.5.2021 

Předkladatel: Z. Chlupáčová 

 

Proběhla diskuse k zápisům č. 11 a č. 12. Zápis č. 11 není ověřen, bude ke schválení předložen na dalším 

jednání KOMA dne 9.6.2021. Zápis č. 12 je doplněn v odst. 2.  

 

Zápis č. 12 ze dne 20.5.2021 byl schválen                                                              Usnesení KOMA č. 3/13/2021 

 

Hlasování 

Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

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

 

Předkladatel: Z. Chlupáčová 

KOMA přerušuje projednání tohoto bodu. 

 

 

16.45 hod – k jednání se připojil J. Počarovský – přítomno 10 členů komise 
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5) Nové Zásady prodeje pozemků 

 

Předkladatel: Z. Chlupáčová 

K. Dubská seznámila přítomné členy komise s návrhem nových Zásad přímého prodeje pozemků funkčně 

souvisejících s pozemky pod domy ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek těmto společenstvím. Návrh 

nových Zásad vychází jednak z diskuze, která proběhla na jednání ZMČ v XI/2020, jednak z dalšího jednání 

na KOMA. Čl. III řeší nově princip stanovení ceny, čl. IV. Pak navrhuje způsob, jak by tato cena mohla být 

snížena (vychází zejména z diskuze na ZMČ). Ve smyslu čl. IV. jde o myšlenky a obecně o návrh, jaký by 

mohl být zvolen mechanismus pro úpravu kupní ceny ve vztahu k nabyvateli, kterým je nekomerční subjekt s 

omezenou právní subjektivitou - společenství vlastníků. K návrhu proběhla dlouhá diskuse zejména ve věci 

udělení případného poskytnutí slev společenstvím vlastníků jednotek. 

 

KOMA bere na vědomí návrh nových Zásad přímého prodeje pozemků funkčně souvisejících s pozemky 

pod domy ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek těmto společenstvím a žádá OTMS o předložení 

návrhu jiného mechanismu možnosti poskytovat slevu (např. v návaznosti na dobu splácení, zákazu 

zcizení a zastavění, atp.), návrh podpořit právním stanoviskem legality – schváleno 

                                                                                                                            Usnesení KOMA č. 5a/13/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Hlasování: 

Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 1 

 

KOMA doporučuje Radě MČ P1 zrušit následující usnesení: č. UR20_1123 ze dne 30. 9. 2020, č. 

UR20_1156, UR20_1157, UR20_1158, UR20_1159, UR20_1160 vše ze dne 6. 10. 2020 – schváleno 

                                                                                                                           Usnesení KOMA č. 5b/13/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Hlasování: 

Pro: 10  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

6) Informace k prodeji bytové jednotky xxxxxxxxxxxx 

 

Předkladatel: Z. Chlupáčová 

 

D. Bodeček a J. Votoček seznámili přítomné členy komise s jednotlivými kroky prodeje bytové jednotky 

xxxxxxxxxxxxxxx. Členové komise vzali tyto informace na vědomí. 

 

 

7) Informace k rekolaudacím nebytových prostor na nebyty 

 

Předkladatel: Z. Chlupáčová 

 

KOMA přerušuje projednání tohoto bodu. 

 

 

8) AEM Business, s.r.o., Dušní 1/928 – přerušený bod z 25.11.2020 

Předkladatel: Z. Chlupáčová 

 

Přítomní členové komise se seznámili s odborným vyjádřením k obecné hodnotě souboru movitých, 

památkově chráněných věcí (mobiliáře) z vybavení obchodu „ Železářství a stavební kování Koula a syn“, v 

domě čp. 928, Praha 1-Staré Město, Dušní ul. 1. znaleckým posudky na stanovení ceny obvyklé nájmu a 

znaleckým posudkem o výši obyklého nájemného. 
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KOMA přerušuje projednání tohoto bodu. 

 

17.40 hod – z jednání odešel V. Ryvola – přítomno 9 členů komise 

 

 
9) Pronájem jednotky č. 420/101 v domě č.p. 420 – restaurace, kadeřnictví 

 

Předkladatel: Z. Chlupáčová 

 

Probíhá soudní spor s bývalým nájemcem, třetí strana zaslala návrh dohody. P. Vaněk seznámil přítomné členy 

komise s jejím obsahem  

 

17.50 hod – z jednání se odpojil J. Počarovský – přítomno 8 členů komise 

 

KOMA doporučuje Radě MČ P1 vypsat neadresný záměr na pronájem nebytového prostoru na 5+5 let 

pod podmínkou složení kauce ve výši 100.000 Kč za cenu minimálního nájemného 70.000 Kč/měsíc a 

doporučuje uplatnit zadržovací právo k vybavení jednotky – schváleno 

                                                                                                                              Usnesení KOMA č. 9/13/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Hlasování: 

Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 1 

 

 

18.00 hod – z jednání odešel D. Bodeček – přítomno 7 členů komise 

 
 

10) Opletalova 20/928 – vyhodnocení záměru na pronájem nebytové jednotky v 1.NP a mezaninu 

 

Předkladatel: Z. Chlupáčová 

 

J. Drdová seznámila přítomné členy komise s došlými nabídkami k vyvěšenému záměru na pronájem. 

 

KOMA doporučuje Radě MČ P1 vyhodnotit jako vítěznou, nabídku s nejvyšším nabízeným nájemným 

– schváleno                                                                                                           Usnesení KOMA č. 10/13/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Hlasování: 

Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

11) Haštalská 11/790 – vyhodnocení záměru na pronájem nebytové jednotky v 1.NP 

 

Předkladatel: Z. Chlupáčová 

 

J. Drdová seznámila přítomné členy komise s došlými nabídkami k vyvěšenému záměru na pronájem. 

 

KOMA doporučuje Radě MČ P1 vyhodnotit jako vítěznou, nabídku s nejvyšším nabízeným nájemným 

– schváleno                                                                                                           Usnesení KOMA č. 11/13/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Hlasování: 

Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
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12) U Lužického semináře 42/111 – vyhodnocení záměru na pronájem nebytů č. 101 a 102 

 

Předkladatel: Z. Chlupáčová 

 

J. Drdová seznámila přítomné členy komise s došlými nabídkami k vyvěšenému záměru na pronájem. 

 

KOMA doporučuje Radě MČ P1 vyhodnotit jako vítěznou, nabídku s nejvyšším nabízeným nájemným 

– schváleno                                                                                                           Usnesení KOMA č. 12/13/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Hlasování: 

Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

14) Různé 

 

- 4 wines, Štupartská 18/769 – výpověď smlouvy + návrh na dohodu 

 

Předkladatel: Z. Chlupáčová 

 

Městskou část Praha 1 opětovně požádal nájemce jednotky ve Štupartské 18 o dohodu s ukončením doby 

nájmu k 30. 6. 2021. Již dříve rada tuto dohodu odmítla s odůvodněním, že nájemce má podat výpověď. 

Důvodem je snaha snížit hodnotu technického zhodnocení, resp. náhrady za něj prostřednictvím zápočtu proti 

nájemnému. 

KOMA doporučuje Radě MČ P1 nevyhovět žádosti nájemce – schváleno 

                                                                                                                           Usnesení KOMA č. 13/13/2021                                                                                                                                                                                                                                     

 

Hlasování: 

Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Na závěr předsedkyně KOMA poděkovala přítomným za účast na jednání a v 18.30 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 9.6.2021 od 16.00 hod. 


