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Zápis z 15. jednání Majetkové a bytové komise Rady městské části Praha 17, které se konalo dne  

21. září 2020 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 17, Žalanského 291/12b  

 

Předseda komise: Ing. David Števík 

Přítomni: Ing. David Števík – předseda komise, MUDr. Zdeňka Neužilová – místopředsedkyně komise, 

Mgr. Martina Melhemová, Mgr. Martin Benkovič, Ing. Pavel Franěk, Ing. Rudolf Kubát, Pavel Maxa – 

členové komise,  

Omluven: Michaela Novozámská – tajemnice komise  

Další účastníci – hosté: Bc. Jana Císařová (vedoucí sociálního odboru MČ Praha 17), Vladimír Mareš 

(zástupce vedoucího odboru správy obecního majetku), Jiří Masopust (místostarosta MČ P-17), Miroslav 

Bartoš (předseda kontrolního výboru ZMČ P-17)  

Majetková a bytová komise Rady městské části Praha 17 je usnášeníschopná. 

 

Program: 

bod 1  Úvod, kontrola zápisu, připomínky členů 

 

bod 1   Úvod, kontrola zápisu, připomínky členů 

bod 2 Byty 

1) žádosti o pronájem obecního bytu 

2) odvolání proti nepřijetí žádosti o byt  

3) žádost o výměnu bytu za větší 

4) volný byt po odmítnutí žadatelem 

5) Výběrové řízení na byt za min. smluvní nájemné – otvírání obálek 

 
bod 3 nebytové prostory 

1) žádost o rozšíření nájmu NP 

2) žádost o pronájem volného garážového stání v čp. 1192 

 

bod 4 Pozemky 

1) žádost o pronájem parkovacího stání vyhrazeného pro osoby se zdravotním postižením na 

parkovišti Mrkvičkova 

2) Pozemek pod garáží, – předkupní právo 

3) žádost o prodej části pozemku  v k.ú.Řepy  

4) žádost o prodloužení nájemní smlouvy restaurace Sokolovna 

 

 
bod 5 Termín příští schůze 

 

 

k bodu 1  Úvod, kontrola zápisu, schválení programu 

v 18.00 předseda komise Ing. David Števík přivítal všechny přítomné a zahájil jednání Majetkové a bytové 

komise RMČ Praha 17 (dále jen „MK“). Byla provedena kontrola zápisu, všem přítomným byly předány 

potřebné podklady k jednání a byl schválen program jednání.  

Do funkce ověřovatele zápisu byla zvolena MUDr. Zdeňka Neužilová – místopředsedkyně MK. 

 

2.1. Žádosti o pronájem obecního bytu     stanovisko MK 

   žádost nebude zařazena 

  žádost nebude zařazena 

  žádost nebude zařazena 

  žádost nebude zařazena 

   žádost nebude zařazena 

  žádost nebude zařazena 
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2.2 odvolání proti nepřijetí žádosti o byt  

Stanovisko MK: požádala OSOM o další podklady, bude řešeno na příští MK. 

 

2.3 Žádost o výměnu obecního bytu      stanovisko MK 

Stanovisko MK: bude řešeno na příští MK po doložení dokladů o zdravotním stavu žadatelky. 
 

2.4 volný byt k pronájmu za stanovené nájemné 

byt č. 6 o vel. 1+k.k., 2. podlaží, Bazovského 1118  ( v bytě probíhá rekonstrukce) 

Stanovisko MK: vzala na vědomí odmítnutí nabídky pronájmu bytu paní jejíž žádost vyřazuje 

z evidence. Nový návrh na obsazení bytu kandidátem z řad žadatelů o pronájem bytu bude projednán na 

příští jednání MK. 

 

2.5 Výběrové řízení na byt za min. smluvní nájemné – otvírání obálek 

byt č. 5 o vel. 3+1/L v 1.patře, tj. 2. podlaží domu čp. 1236, Galandova ulice 

vyhlášeno od 11. 8. 2020 do 11. 9. 2020 do 12. hod. 

Počet došlých obálek: 9 

Stanovisko MK: obálky byly otevřeny a sepsán protokol s návrhem pořadí:8,7,5. Bude předáno do RMČ 

dne 23. 9. 2020 ke schválení pořadí zájemců a výherce. 
 

k bodu 3    Nebytové prostory 

 

3.1 Žádost o rozšíření nájemní smlouvy na NP č. 301 v čp. 1213, Vondroušova ulice – provozovna solária, 

manikúry, pedikúry a dětského a pánského kadeřnictví o dalšího nájemce  

nájemce NP č. 301 provozovna solária, manikúry, pedikúry, dětského a pánského 

kadeřnictví  v čp. 1213, Vondroušova ulice, Praha 6 Řepy žádá o rozšíření nájmu o další nájemce . 

Stanovisko MK: doporučuje RMČ žádosti vyhovět 

 

3.2 žádost o pronájem garážového stání v halových garážích Drahoňovského 1192, Praha 6 – Řepy 

Nájemce bytu zvláštního určení v bezbariérovém domě čp. 1193 Vondroušova ulice, Praha 6 – Řepy -

, žádá o pronájem volného garážového stání v halových garážích Drahoňovského čp. 

1192, Praha 6 - Řepy.   

Stanovisko MK: doporučuje RMČ schválit pronájem volného stání . 

 

 

k bodu 4    Pozemky 

 

4.1 Žádost o  pronájem parkovacího stání pro invalidy na parkovišti Mrkvičkova 

žádá o pronájem parkovacího stání pro osoby se 

zdravotním postižením v důsledku zdravotního postižení manžela s nímž žije ve společné 

domácnosti. 

Stanovisko MK: doporučuje RMČ vyhovět žádosti 

 

4.2. Pozemek pod garáží, parc. č.

Nájemkyně pozemku parc. činí nabídku zákonného 

předkupního práva dle ust. § 3056 odst. 1 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, a je zároveň vlastníkem garáže stojící na tomto pozemku. 

Výše uvedenou nemovitost nabízí za cenu obvyklou 400.000 Kč. 

Pokud vlastník garáže neobdrží do tří měsíců od učinění této nabídky žádnou reakci, má se ve smyslu 

příslušných zákonných ustanovení za to, že předkupní právo nebude uplatňováno. 

Na nájemném neváznou žádné pohledávky. 

Stanovisko MK: nedoporučuje využít předkupní právo, ale doporučuje OSOM ověřit, že prodejní cena 

garáže bude skutečně v navrhované výši. 
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4.3 žádost o prodej části pozemku parc.č.

 žádá o prodej části pozemku výše uvedeného o rozloze cca 100m2, sousedícího s jeho 

pozemkem 

Stanovisko MK: nedoporučuje prodej předmětného pozemku, ale nemá námitek proti pronájmu pozemku 

žadateli. 

 

4.4 žádost o prodloužení nájemní smlouvy restaurace Sokol 

nájemce restaurace Sokol, Na Chobotě 125/b, Praha 6 – Řepy požádal o prodloužení 

stávající nájemní smlouvy na další období 10 let.   

Žádost odůvodňuje plánovanou investicí do kuchyňského zařízení, aby tak byla zvýšena kvalita pokrmů při 

zachování cenové dostupnosti pro místní občany.  

MK dne 24. 2. 2020 žádost projednala a požádala nájemce o doložení výše plánovaných investic a od 

OSOM zajištění odhadu výše nájmu za pronajaté prostory restaurace a odhad ceny přístavby provedené 

nájemcem.  

MK byl OSOM předložen dne 21. 9. 2020 k seznámení znalecký posudek na obvyklé nájemné restaurace (a 

celého objektu sokolovna) vč. venkovních zpevněných ploch. Dále znalecký posudek na ceny přístaveb 

vybudovaných panem  a informace o výši investic zaslaná panem

Stanovisko MK: po seznámení členů MK s přiloženými doklady bude dále projednáno na příští MK dne 

19. 10. 2020  

 

 

5. termín příštího jednání MK: 19. října 2020 od 18.00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ P-17  

 

 

Předseda MK poděkoval přítomným za účast a jednání MK ukončil v 19.20 hodin 

V Praze dne 21. 9. 2020 

vyhotovil: Vladimír Mareš 

schválil: Ing. David Števík, předseda MK 

ověřila: MUDr. Zdeňka Neužilová – místopředsedkyně komise 




