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Zápis z 9. jednání Majetkové a bytové komise Rady městské části Praha 17, které se konalo dne  

14. října 2019 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 Ing. Pavel Franěk, Ing. Rudolf Kubát, Pavel Maxa – členové komise, Michaela 

Novozámská – tajemnice komise 

Omluven: Mgr. Martin Benkovič – člen komise 

Další účastníci – hosté: Jiří Šenolt (pracovník odd. vymáhání dlužných pohledávek právního odboru ÚMČ 

P-17, Bc. Jana Císařová (vedoucí sociálního odboru MČ Praha 17), Miroslav Bartoš (předseda kontrolního 

výboru ZMČ P-17), Ing. Petr Ubry (vedoucí odboru správy obecního majetku), Ing. arch. Michal Štěpař 

(místostarosta MČ P-17), Jaroslav Bíro (místostarosta MČ P-17).  

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

 

Program: 

 

bod 1  Úvod, kontrola zápisu, připomínky členů 

 

bod 2 Zveřejňování zápisu z Majetkové a bytové komise 

 

bod 3 Bytové prostory 

1) urgence žádostí o byt  

2) žádost o pronájem bytu zvláštního určení v bezbariérovém domě 

3) volný byt k návrhu na pronájem 

4) výběrové řízení na pronájem startovacích bytů – otvírání obálek 

5) výběrové řízení na pronájem bytu – otvírání obálek 

6) návrh na úpravu pravidel pronájmů bytů ve správě MČ Praha 17 

7) žádost o souhlas se sídlem společnosti v bytě 

 

bod 4 Nebytové prostory 

1) výběrové řízení na pronájem nebytových prostor – otvírání obálek  

2) žádost o převod nájemních smluv na nebytové prostory – ordinace 

3) garážová stání v halových garážích čp. 1192, Drahoňovského 

 

bod 5 Pozemky 

1) žádost společnosti euroAWK o uzavření nájemní smlouvy na reklamní zařízení 

2) žádost Odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko MČ P-17 k prodeji části pozemku 

parc. č. 1293/205 (o výměře 85 m2) v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské 

náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město. 

3) žádost Odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko MČ P-17 k prodeji 37/8234 

spoluvlastnického podílu na pozemcích parc. č. 1293/635, 1293/638, 1293/639, 1293/647, 

1293/649, 1293/652, 1293/653 v k. ú. Řepy.  

 

bod 6 Termín příští schůze  

 

 

k bodu l  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. 
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k bodu 2 Zveřejňování zápisu z Majetkové a bytové komise 

proběhla diskuze přítomných o způsobu anonymizace zápisu v souladu s požadavky GDPR a 

s přihlédnutím k citlivým údajům.  

Stanovisko MK: Zápisy budou zveřejňovány anonymizované. 

 

 

k bodu 3    Byty 

 

3.1 Urgence žádostí o pronájem bytu  

Stanovisko MK: návrh do RMČ na přidělení bytu o vel. 1+k.k.  

 

Stanovisko MK: bere na vědomí, doklad bude založen do spisu žádosti o byt 

 

Stanovisko MK: bere na vědomí, doklad bude založen do spisu žádosti o byt 

 

3.2 žádost o pronájem bytu zvláštního určení v bezbariérovém domě 

Stanovisko MK: žádost se zařazuje do evidence žádostí o pronájem bytu zvláštního určení za podmínky 

schválení vhodnosti žadatele do bytu ze strany zdravotně sociálního odboru MHMP. Zároveň MK ukládá 

OSOMu žadatelku upozornit, že v současné době MČ Praha 17 nedisponuje volným bezbariérovým bytem 

a na jeho přidělení existuje poměrně dlouhý pořadník. Proto by se žadatelka měla obrátit se svojí žádostí 

rovněž na magistrát hl. města Prahy, který bezbariérovými byty rovněž disponuje. 

 

3.3 volný byt k návrhu na pronájem 

b. č. 24 o vel 1+k.k., v 5. podlaží, Žufanova čp. 1095, Praha 6 -Řepy   

Stanovisko MK: doporučuje RMČ uzavřít nájemní smlouvu k výše uvedenému bytu 

 žadatelkou vedenou v evidenci žádostí o byt 

 

3.4. Výběrové řízení na pronájem bytu – otevírání obálek, za minimální smluvní nájemné 130,-

Kč/m2/měsíc bez služeb 

b. č. 14, 2+k.k., 3.podlaží, Bazovského čp. 1119, 

Vyvěšeno od 10. 9. 2019 do 10. 10. 2019 do 15 hod. Počet došlých obálek ve stanoveném termínu:5 

Stanovisko MK: doporučuje RMČ schválit pořadí výherců: 2, 3, 1 a uzavření nájemní smlouvy se 

zájemcem č. 2 za nabízené nájemné ve výši 327,- Kč/m2/měsíc bez služeb. Obálka č. 5 byla vyřazena pro 

nesplnění podmínek VŘ – zájemce nemá trvalé bydliště v MČ P-17.  
 

3.5. Výběrová řízení na pronájem startovacích bytů za stanovené nájemné ve výši 65,--Kč 

Kč/m2/měsíc bez služeb 

b. č. 10, 2+1/L, 5.podlaží, Nevanova čp. 1078.  

Vyvěšeno od 19. 8. 2019 do 20. 9. 2019 do 12 hod. Počet došlých obálek ve stanoveném termínu: 3 

Stanovisko MK: stanoví termín veřejného losování výherce ze zájemců č. 2 a č. 3 na 21.10.2019 v 16.30 

hod. Zájemce č. 1 získal jiný startovací byt.  

 

Vyvěšeno od 10. 9. 2019 do 10. 10. 2019 do 15 hod.  

b. č. 12, 1+k.k., 5.podlaží, Nevanova čp. 1079, počet došlých obálek: 1 

Stanovisko MK: doporučuje uzavřít nájemní smlouvu se zájemcem č.1. 

 

3.6 návrh na úpravu pravidel pronájmů bytů ve správě MČ Praha 17 

Stanovisko MK: proběhlo projednání části pravidel, bude dále řešeno na příštím jednání MK. 
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3.7 žádost společnosti „CiKáDa, asociace pacientů s onemocněním ledvin, (CKD), z.s. se sídlem Karlínské 

náměstí 59/12, 18600 Praha 8“, o udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti na adrese trvalého 

bydliště předsedy společnosti v obecním bytě.  

Stanovisko MK: vzhledem k potenciálním rizikům spojeným s provozováním sídla právnické osoby 

v obecním bytě nedoporučuje RMČ souhlasit s žádostí. 

 

 

k bodu 4   Nebytové prostory 

 

4.1 Výběrové řízení na pronájem nebytové prostory – otevírání obálek 

Vondroušova 1216, NP č.301 – kolaudováno jako prodejna drobného a spotř. zboží, tisku. Velikost 18,5 m2 

– přízemí, min. smluvní nájemné 1.198,21Kč/m2/rok. Počet došlých obálek ve stanoveném termínu: 2. 

Stanovisko MK: doporučuje RMČ schválit pořadí výherců: 2, 1 a uzavření nájemní smlouvy se zájemcem 

č. 2 za nabízené nájemné ve výši 1900,- Kč/m2/rok.  

 

4.2 žádost o převod nebytových prostor – ordinace   

AA Asklepios, s.r.o., IČ: 28243706, se sídlem Hlubočepská 1220/6, 152 02 Praha 5, IČ: 28243706 

nájemce nebytových prostor – ordinace praktického lékaře  č. 307 a 307 A v objektu  polikliniky čp. 1113, 

Žufanova ulice, Praha 6 – Řepy žádá  na základě smlouvy o převzetí ordinace praktického lékaře ( tedy 

převzetí všech pacientů, kteří danou ordinaci navštěvují) o vydání souhlasu se změnou nájemce v nájemní 

smlouvě na společnost MONSE, spol. s r.o, se sídlem Na Výhledech 5/2323, 10000Praha 10, a o vydání 

souhlasu s užitím výše uvedených pronajatých prostor ordinace firmou MONSE, spol. s r.o. k poskytování 

zdravotních služeb praktického lékaře. OSOM zveřejní záměr. 

Stanovisko MK: po zveřejnění záměru doporučuje RMČ vydat souhlas se změnou nájemce ordinace č. 307 

a 307A. Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou do 31. 3. 2021. Základní nájemné výše 

uvedených ordinací bude činit 120,-Kč/m2/měsíc bez služeb. 

 

4.3 Garážová stání v halových garážích čp. 1192, Drahoňovského, Praha 6 - Řepy  

Stanovisko MK: věc bude projednána na příštím jednání MK. 

 

 

5     Pozemky 

 

5.1 žádost o uzavření nájemní smlouvy na reklamní plochy 

Společnost euroAWK se sídlem Babákova 2390/2, 14800 Praha 4 žádá o uzavření nájemní smlouvy na 

pronájem části pozemků, parc. č. 1474/1 a části parc. č. 1477 v k.ú. Řepy za účelem umístění 3 ks 

reklamních zařízení, každé o rozměrech výlepové plochy 5,1 x 2,4 m. Místo již dlouhodobě na uvedených 

pozemcích užívá. Společnost souhlasí s podmínkami, které Rada městské části Praha 17 schválila 

usnesením č. 000103/2015 ze dne 18. 3. 2015. Tzn., že Společnost bude hradit celkové roční nájemné ve 

výši 91.800 Kč. S ohledem na platnost současného územního plánu, navrhuje Společnost uzavření nájemní 

smlouvy po dobu jeho platnosti, tedy do 31. 12. 2022. 

Stanovisko MK: doporučuje RMČ souhlasit s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou do 31.12.2022. 

 

 

5.2 Žádost Odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 

1293/205 (o výměře 85 m2) v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 

Praha 1 – Staré Město. 

Žádost na Magistrát hlavního města Prahy podal pan 

Městská část Praha 17, ale již o tento pozemek parc. č. 1293/205 v k. ú. Řepy zažádala dne 8. 7. 2019 

hlavní město Prahu, jako vlastníka pozemku, do svěřené správy MČ Praha 17 spolu se sousedícím 

pozemkem parc. č. 1310/3 na základě usnesení ZMČ č. 000026/2019.   

Důvodem byla žádost společnosti NEWLAKITA s. r. o., o prodej výše uvedeného pozemku parc.  

č. 1310/3 v k. ú. Řepy, o který požádala v březnu 2019 hlavní město Prahu, se zájmem o sloučení v jeden 
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funkční celek s pozemkem parc. č. 1404/25. Městská část Praha 17 měla na základě žádosti MHMP 

vyjádřit své stanovisko.   

Komise pro strategické plánování a územní rozvoj dne 11. 4. 2019 nesouhlasila s prodejem pozemků  

a doporučila Radě městské části požádat MHMP o jejich svěření k dalšímu využití (např. jako plochu 

zeleně). Usnesení RMČ č .000200/2019. 

Stanovisko MK: doporučuje RMČ nesouhlasit s prodejem pozemků a trvat na žádosti o svěření pozemku 

ve vlastnictví HMP do správy MČ Prahy 17.  

 

 

5.3 Žádost Odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji  

spoluvlastnického podílu na pozemcích v k. ú. Řepy. 

Odbor hospodaření s majetkem MHMP žádá o stanovisko k prodeji  spoluvlastnického podílu na 

pozemcích parc. č. 1293/635, 1293/638, 1293/639, 1293/647, 1293/649, 1293/652, 1293/653 v k. ú. Řepy.  

 

Žádost na Magistrát hlavního města Prahy podala společnost Agentura Optima, s. r. o., která odkoupila 

bytovou jednotku od předchozí majitelky a při prodeji bylo zjištěno, že původní majitelka neměla 

odkoupený podíl na výše zmíněných pozemcích, k bytové jednotce , na kterých se nachází 

bytový dům. 

Stanovisko MK: na základě poskytnutých informací od Odboru hospodaření s majetkem MHMP není MK 

schopna kvalifikovaně rozhodnout. 

 

 

k bodu 6. Termín příští schůze  

příští jednání MK se uskuteční dne 6. listopadu v 18.00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ P-17, Žalanského  

291/12b, Praha 6 – Řepy. 

 

 

Předseda MK poděkoval přítomným za účast a jednání MK ukončil ve 21. hodin 

 

 

 

V Praze dne 14.10.2019 

vyhotovila: Michaela Novozámská – tajemnice MK 

schválil: Ing. David Števík, předseda MK 

ověřila: MUDr. Zdeňka Neužilová – místopředsedkyně komise 




