Městská část Praha 3
Úřad městské části
Výbor pro majetek Zastupitelstva městské části

Zápis z jednání výboru pro majetek ZMČ
Datum jednání:
26.4.2021
Místo jednání:
distančně prostřednictvím aplikace Microsof t Teams
Začátek jednání:
17.00 hodin
Konec jednání:
19, 05 hodin
Jednání řídila předsedkyně Výboru Jana Belecová
Počet přítomných členů: 9
Přítomni - distanční účast: Jana Belecová, Bc. Filip Brückner, Jiří Ptáček, Monika Bunžová,
Knesplová Petra, Karel Vejvoda, Ing. Jaroslav Tingl
Pavel Hlaváček, Ing. Zdeněk Řeřicha
Omluven: 0
Přítomní hosté: Ing. Pavel Hájek, RNDr. Jan Materna, Ph.D.
Počet stran: 7
Tajemník výboru (zapisovatel): Bc. Iveta Vlasáková
Ověřovatel zápisu: Ověřovatelem zápisu byl pro další období nově zvolen pan Karel Vejvoda.
Program jednání:
Žádost Společenství vlastníků jednotek Biskupcova 22/537, IČ 289 59 248, o prodej či pronájem části
pozemku parc. č. 4089/9 v k.ú. Žižkov, za účelem jeho revitalizace a využití prostoru k volnočasovým
aktivitám obyvatel domu.
2. Žádost Společenství vlastníků domu Křivá 15, Praha 3, IČ 267 61 351, o souhlas se záměrem
umístění lešení na části pozemku parc. č. 2779 v k.ú. Žižkov pro realizaci opravy lodžií domu Křivá
2627/15, Praha 3.
3. Žádost společnosti AP INVESTING, s.r.o., IČ 607 12 121, o vydání souhlasu se stavebním záměrem
„Stavební úpravy NTL plynovodů, Křivá, Luční a okolí, Praha 3“ na pozemcích parc.č. 2760/1 a
2760/7, vše v k.ú. Žižkov, obec Praha.
4. Žádost Společenství vlastníků v domech Viklef ova 1898, 1928, Praha 3, IČ 29059101, o vydání
souhlasu k povolení vjezdu na pozemek parc.č. 3943/1 v k.ú. Žižkov.
5. Žádost společnosti TPT s.r.o., IČ 26006481, o vydání souhlasu se stavebním záměrem „Revitalizace
objektu BD čp. 2549 - 2551, Pod Lipami Praha 3, Pod Lipami č. 54, PSČ 13000“ na pozemcích parc.č.
2931/205, 2931/207, 2931/208, 2931/366, 2931/367, 2931/368 a 2931/369, vše v k.ú. Žižkov, obec
Praha.
6. Změna souboru pravidel prodeje jednotek v domech ve vlastnictví hl.m.Prahy, svěřených Městské
části Praha 3.
7. Schválení prodeje dlouhodobě volných NP.
1.

Hlasování: pro 9
proti 0
zdržel se 0
Jednání:
Ad 1)
Žádost Společenství vlastníků jednotek Biskupcova 22/537, IČ 289 59 248, (dále jen „SVJ‘),
o prodej či pronájem části pozemku parc. č. 4089/9 v k.ú. Žižkov, za účelem jeho revitalizace a
využití prostoru k volnočasovým aktivitám obyvatel domu.
Pozemek parc. č. 4089/9 v k.ú. Žižkov je vedený v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní
plocha a způsobem využití jiná plocha, zapsaný na LV č. 1636, ve vlastnictví hl.m. Prahy a ve svěřené
správě MČ P3. Nachází se ve vnitrobloku ulic Biskupcova, Ambrožova, Jeseniova a Jana Želivského,
kde je situována stavba hromadných garážových stání, ve svěřené správě MČ P3, které jsou
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pronajímány k parkování. Část venkovních ploch v areálu garáží slouží jako komunikace a část je
využívaná jako placená venkovní stání. Převážnou část pozemku parc. č. 4089/9 v k.ú. Žižkov tvoří
pojezdová komunikace v levé části areálu garáží od vjezdu z ulice Biskupcovy. Požadovaná část
pozemku parc. č. 4089/9 v k.ú. Žižkov je od pojezdové komunikace oddělena nízkou zděnou zídkou.
Na ploše je zabudován sušák na prádlo a povrch pozemku je zpevněn betonem. SVJ má přístup na
pozemek zadním vchodem domu, jehož součástí je pozemek parc. č. 4093, který přímo sousedí
s požadovaným pozemkem. Pozemek ve vlastnictví SVJ je od prostoru areálu garáží oddělen nízkou
zděnou zídkou stejného provedení, která je stejná jako na části pozemku parc. č. 4089/9 v k.ú. Žižkov.
V zídce je zabudována branka pro přístup ke garážím. Dle písemného sdělení jednatelky SVJ je část
pozemku od areálu garáží oddělena zídkou od roku 1956, kdy byl dům dostavěn, což lze údajně doložit
svědectvím pamětníků domu. V roce 2012-13, kdy probíhala rekonstrukce domu Biskupcova 537/22,
musela být část zídky zbourána za účelem přístupu stavební techniky. Část zídky je tedy nepůvodní,
ale nově postavená z důvodu uvedení do stavu před rekonstrukcí.
Dle sdělení ředitele SZM P3 nebyl nikde dohledán žádný doklad, který by SVJ opravňoval užívat
předmětnou část pozemku a ani žádný souhlas správce k povolení stavby zídky a branky.
OVHČ ÚMČ P3 uvedl, že správa objektu garáží Biskupcova se přesouvá do gesce MČ P3 a z tohoto
důvodu doporučuje zídku odstranit a umožnit parkování pro osobní auta.
Vzhledem k tomu, že SVJ užívá předmětnou část pozemku dle sdělení již řadu let, bez jakékoliv výzvy
k majetkoprávnímu narovnání nebo odstranění zídky, je na zvážení, zda bude MČ P3 po SVJ
požadovat zpětné narovnání za neoprávněné užívání (max. 3 roky).
¨Výbor pro majetek MČ P3 nedoporučuje RMČ P3 schválit záměr prodeje části pozemku parc. č.
4089/9 v k.ú. Žižkov, obec Praha a nedoporučuje předložit ZMČ P3 ke schválení prodej části
pozemku parc. č. 4089/9 v k.ú. Žižkov, obec Praha, za účelem jeho revitalizace a využití prostoru
k volnočasovým aktivitám Společenství vlastníků jednotek Biskupcova 22/537, IČ 289 59 248, za
cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem.¨
Hlasování:

pro 9
proti 0
zdržel se 0

¨Výbor pro majetek MČ P3 doporučuje RMČ P3 schválit záměr pronájmu části pozemku parc. č.
4089/9 v k.ú. Žižkov, obec Praha, za účelem jeho revitalizace a využití prostoru k volnočasovým
aktivitám Společenství vlastníků jednotek Biskupcova 22/537, IČ 289 59 248, za cenu stanovenou
znaleckým posudkem, včetně narovnání za 3 roky zpětně.¨
Hlasování: pro 3 (Monika Bunžová, Pavel Hlaváček, Ing. Zdeněk Řeřicha)
proti 5 (Bc.Filip Brückner, Jiří Ptáček, Knesplová Petra, Karel Vejvoda, Ing.Jaroslav Tingl)
zdržel se 1 (Jana Belecová)
¨Výbor pro majetek MČ P3 doporučuje RMČ P3 schválit zahájení jednání se Společenství
vlastníků jednotek Biskupcova 22/537, IČ 289 59 248, k odstranění zídky a vrátek.¨
Hlasování: pro 5 (Bc.Filip Brückner, Jiří Ptáček, Knesplová Petra, Karel Vejvoda, Ing.Jaroslav Tingl)
proti 2 (Monika Bunžová, Pavel Hlaváček)
zdržel se 2 (Jana Belecová, Ing. Zdeněk Řeřicha)
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Ad 2)
Žádost Společenství vlastníků domu Křivá 15, Praha 3, IČ 267 61 351, (dále jen „Společenství“),
o souhlas se záměrem umístění lešení na části pozemku parc. č. 2779 v k.ú. Žižkov pro realizaci
opravy lodžií domu Křivá 2627/15, Praha 3.
Pozemek parc. č. 2779 v k.ú. Žižkov je v katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha, s využitím
jiná plocha, zapsaný na LV č. 1636, s vlastnickým právem pro hl.m. Prahu a se svěřenou správou pro
MČ P3. Jedná se o část účelové komunikace s asf altovým povrchem vedoucí k parkovišti mezi ulicemi
Křivá a V okruží.
Společenství hodlá v termínu od 26.4.2021 do 25.6.2021 realizovat opravu lodžií na domě čp. 2627,
ul. Křivá 15. Z tohoto důvodu požádalo o souhlas se záměrem umístění lešení na části pozemku parc.
č. 2779 v k.ú. Žižkov, o výměře 15,5 m 2. Pozemky parc.č. 2782/1 a 2782/2, vše v k.ú. Žižkov, na kterých
bude též lešení umístěno, jsou ve vlastnictví hl.m. Prahy.
Souhlas se záměrem umístění lešení na části pozemku parc. č. 2779 v k.ú. Žižkov bude podkladem pro
povolení a zpoplatnění záboru Odborem dopravy ÚMČ P3 a bude vydáván pouze za předpokladu
dodržením všech příslušných bezpečnostních předpisů a norem.
„Výbor pro majetek MČ P3 doporučuje RMČ P3 schválit vydání souhlasu se záměrem umístění
lešení na části pozemku parc. č. 2779 v k.ú. Žižkov pro realizaci opravy lodžií domu Křivá
2627/15, Praha 3, Společenství vlastníků domu Křivá 15, Praha 3, IČ 267 61 351, který bude
podkladem pro povolení a zpoplatnění záboru veřejného prostranství Odborem dopravy ÚMČ
P3. Souhlas se záměrem bude vydán s podmínkou dodržením všech příslušných
bezpečnostních předpisů a norem.“
Hlasování: pro 9
proti 0
zdržel se 0
Ad 3)
Žádost společnosti AP INVESTING, s.r.o., IČ 60712121, o vydání souhlasu se stavebním záměrem
„Stavební úpravy NTL plynovodů, Křivá, Luční a okolí, Praha 3“ na pozemcích parc.č. 2760/1 a
2760/7, vše v k.ú. Žižkov, obec Praha.
Společnost AP INVESTING, s.r.o., IČ 607 12 121, zastupující na základě plné moci společnost Pražská
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IČ 274 03 505, požádala MČ
Praha 3 o vydání souhlasu se stavebním záměrem „Stavební úpravy NTL plynovodů, Křivá, L uční a
okolí, Praha 3“ (dále jen „stavba“), na pozemcích parc.č. 2760/1 a 2760/7, vše v k.ú. Žižkov, obec Praha.
Předmětem stavby jsou stavební úpravy stávajících NTL plynovodů, přípojek a technicky nutných
propojů plynovodů. Stavební úpravy umožní bezporuchové a bezpečné zásobování plynem objektů
v lokalitě Jarov.
Pozemek parc. č. 2760/1 v k.ú. Žižkov, s druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití zeleň, je
zapsán v KN na LV č. 1636 pro k.ú. Žižkov, obec Praha, s vlastnickým právem pro hl.m. Prahu a
svěřenou správou MČ Praha 3. Jedná se o pozemek zeleně podél ul. Spojovací od nároží s ul.
Koněvova.
Pozemek parc. č. 2760/7 v k.ú. Žižkov, s druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha,
je zapsán v KN na LV č. 1636 pro k.ú. Žižkov, obec Praha, s vlastnickým právem pro hl.m. Prahu a
svěřenou správou MČ Praha 3. Jedná se o úzký pozemek před panelovými domy Spojovací 42 a 44,
Praha 3.
Souhlas MČ P3 s realizací stavby dle předložené projektové dokumentace pro územní řízení byl vydán
dne 12.1.2021 pod č.j. UMCP3 542752/202/Fi, po projednání ve Výboru pro územní rozvoj ZMČP3.
Podmínkou souhlasu je splnění podmínek daných OOŽP ÚMČ Praha 3.
OOŽP ÚMČ Praha 3, oddělení správy zeleně a investic, jako správce zeleně, souhlasí se záměrem
stavebních úprav plynovodů Křivá, Luční a okolí, Praha 3. Správce zeleně konstatuje, že na místním
šetření byly dohodnuty detailní podmínky ochrany zeleně, které budou rovněž vyžadovány ve
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stanovisku k záboru zeleně. Žádost o zábor musí být podána v předstihu minimálně 30 dní před
zahájením stavebních úprav.
Odbor majetku ÚMČ Praha 3 požaduje po realizaci výkopových prací uvést povrchy dotčených pozemků
do původního stavu a dále upozorňuje vlastníka plynárenského zařízení na povinnost zakotvenou v
energetickém zákoně, tj. uzavřít před realizací stavby smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene.
Součástí vydávaného souhlasu se stavebním záměrem bude (dle stavebního zákona) situace z PD
stavby s vyznačeným souhlasem se stavebním záměrem.
„Výbor pro majetek MČ P3 doporučuje RMČ P3 schválit vydání souhlasu se stavebním záměrem
„Stavební úpravy NTL plynovodů, Křivá, Luční a okolí, Praha 3“, na poz emcích parc.č. 2760/1 a
2760/7, vše v k.ú. Žižkov, obec Praha, s podmínkami správce zeleně a odboru majetku,
společnosti AP INVESTING, s.r.o., IČ 607 12 121.“
Hlasování: pro 9
proti 0
zdržel se 0
Ad 4)
Žádost Společenství vlastníků v domech Viklefova 1898, 1928, Praha 3, se sídlem Viklefova
1898/4, 130 00 Praha 3, IČ 29059101, o vydání souhlasu k povolení vjezdu na pozemek parc.č.
3943/1 v k.ú. Žižkov, obec Praha.
MČ P3 obdržela žádost Společenství vlastníků v domech Viklef ova 1898, 1928, Praha 3, se sídlem
Viklef ova 1898/4, 130 00 Praha 3, IČ 29059101 (dále jen „Společenství“), o vydání souhlasu k povolení
vjezdu na pozemek parc.č. 3943/1, zapsaný na LV č. 1636, vedeném Katastrálním úřadem pro hl. město
Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, pro katastrální území Žižkov, obec Praha, za účelem příjezdu
k pozemku parc.č. 3940, zapsanému na LV č. 14337, vedeném Katastrálním úřadem pro hl. město
Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, pro katastrální území Žižkov, obec Praha, na kterém se
nachází stavba č.p. 1898 a 1928 v k.ú. Žižkov, ve vlastnictví Společenství.
Důvodem žádosti je odsouhlasení možnosti dopravy stavebního materiálu a odvoz vybourané suti, přes
pozemek parc.č. 3943/1 v k.ú. Žižkov, obec Praha, příjezdem z ulice Jeseniova, pro potřeby plánované
rekonstrukce suterénu domu č.p. 1898 a 1928 v k.ú. Žižkov, a to v CO krytu a společných prostorech
sklepů, kde dochází k silným průsakům podpovrchové vody do konstrukcí obvodových stěn a podlah.
Na příjezdové cestě, nacházející se na pozemku parc.č. 3943/1 v k.ú. Žižkov, budou vozidla, příp.
kontejner, umístěny po dobu nezbytně nutnou pro vyložení a naložení materiálu. Jeho další doprava
mezi příjezdovou cestou a bytovými domy Společenství bude probíhat současně, a to ručním
přenášením bez meziskládek.
Pozemek parc.č. 3943/1 v k.ú. Žižkov, s druhem pozemku ostatní plocha, se způsobem využití zeleň,
s vlastnickým právem pro hl. m. Prahu, se svěřenou sp rávou MČ P3, tvoří zeleň v uzavřeném
vnitrobloku domů při ulici Jeseniova, Biskupcova, Viklef ova a Na Vápence, Praha 3.
Odbor ochrany životního prostředí, oddělení správy zeleně a investic ÚMČ Praha 3 se k žádosti o vydání
souhlasu nevyjádřil, neboť dle jeho sdělení, je správcem předmětného pozemku Správa zbytkového
majetku MČ Praha 3 a.s.
Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. k žádosti sdělila, že OOŽP řeší celkovou údržbu pozemku
s tím, že se zvažuje pronájem SVJ. Vzhledem k tomu, že SZM MČ Praha 3 a.s. má na starosti pouze
údržbu zeleně, do které t.č. vstupuje i OOŽP, nemůže potvrzovat jednomu SVJ možnost vjetí na
pozemek ve svěřené péči, neboť se mohou s případnými stížnostmi obracet jiná SVJ, která sousedí
s pozemkem – jde o celý vnitroblok mezi domy. Současně upozorňuje, pokud MČ P3 vydá žadateli
souhlasné stanovisko, tak by se mělo jednat výhradně o rychlý vjezd a výjezd na nezbytně nutnou dobu
bez možnosti parkování, dále upozorňuje na povinnost uvést pozemek do původního stavu a také
dodržovat platné bezpečnostní a hygienické normy a předpisy.
Společenství žádá o povolení vjezdu v období od 1.5.2021 do 30.9.2021.
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„Výbor pro majetek MČ P3 doporučuje RMČ P3 schválit vydání souhlasu k povolení vjezdu na
pozemek parc.č. 3943/1, zapsaný na LV č. 1636, vedeném Katastrálním úřadem pro hl. město
Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, pro katastrální území Žižkov, obec Praha, Společenství
vlastníků v domech Viklefova 1898, 1928, Praha 3, se sídlem Viklefova 1898/4, 130 00 Praha 3, IČ
29059101, a to pro účely umožnění příjezdu k pozemku parc.č. 3940, zapsanému na LV č. 14337,
vedeném Katastrálním úřadem pro hl. město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, pro
katastrální území Žižkov, obec Praha, na období od 1.5.2021 do 30.9.2021.“
Hlasování: pro 9
proti 0
zdržel se 0
Ad 5)
Žádost společnosti TPT s.r.o., IČ 26006481, o vydání souhlasu se stavebním záměrem
„Revitalizace objektu BD čp. 2549 - 2551, Pod Lipami Praha 3, Pod Lipami č. 54, PSČ 13000“ na
pozemcích parc.č. 2931/205, 2931/207, 2931/208, 2931/366, 2931/367, 2931/368 a 2931/369, vše
v k.ú. Žižkov, obec Praha.
MČ P3 obdržela dne 16.3.2021 žádost společnosti TPT s.r.o., IČ 26006481, zastupující na základě plné
moci Společenství vlastníků jednotek domů č. 2549, č. 2550, č. 2551, v Praze 3, IČ 26762960, (dále jen
„Společenství“), o vydání souhlasu se stavebním záměrem „Revitalizace objektu BD čp. 2549 - 2551,
Pod Lipami Praha 3, Pod Lipami č. 54, PSČ 13000“ na pozemcích parc.č. 2931/205, 2931/207,
2931/208, 2931/366, 2931/367, 2931/368 a 2931/369, vše v k.ú. Žižkov, obec Praha.
Vlastníci jednotek tvořící Společenství jsou vlastníky pozemků parc.č. 2931/59, 2931/60 a 2931/61,
jejichž součástí jsou stavby č.p. 2551, 2550 a 2549, a dále jsou vlastníky pozemku parc.č. 2931/58,
s druhem pozemku ostatní plocha, se způsobem využití ostatní komunikace, vše zapsané na LV č.
8662, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrálním pracovištěm Praha, pro
katastrální území Žižkov, obec Praha.
Stavbou budou dotčeny pozemky parc.č. 2931/205, 2931/207, 2931/208, 2931/366, 2931/367,
2931/368 a 2931/369, vše v k.ú. Žižkov, obec Praha, které jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy, ve svěřené
správě MČ P3.
Pozemky parc.č. 2931/205, 2931/207 a 2931/208, zapsané na LV č. 1636 pro k.ú. Žižkov, obec Praha,
s druhem pozemku ostatní plocha, se způsobem využití ostatní komunikace tvoří přístupové chodníky
k bytovým domům.
Pozemky parc.č. 2931/366, 2931/367, 2931/368 a 2931/369, zapsané na LV č. 1636 pro k.ú. Žižkov,
obec Praha, s druhem pozemku ostatní plocha, se způsobem využití jiná plocha, tvoří úzký pruh kolem
bytových domů.
Předmětem projektové dokumentace stavebního záměru je návrh venkovního kontaktního
zateplovacího systému na stávající obvodový plášť budovy, sanace stávajícího obvodového pláště,
výměna zbývajících otvorových výplní, sanace balkónů – nášlapné vrstvy i zábradlí a další s tím
související práce. Přesah izolantu bude 100 mm.
Předpokládaný termín stavebních prací je od 1.7.2021 do 31.12.2021.
Odbor územního rozvoje ÚMČ P3 nemá ke stavebnímu záměru žádné námitky.
Odbor ochrany životního prostředí ÚMČ P3, oddělení správy zeleně a investic, se stavebním záměrem
souhlasí za předpokladu splnění dále uvedených podmínek. Žádost o zábor zeleně musí být podána
v předstihu minimálně 30 dní před zahájením prací. Ve stanovisku k žádosti o zábor budou správcem
dotčené zeleně stanoveny přesné podmínky záboru.
Ve smyslu stavebního zákona je žadatel povinen doložit k žádosti o stavební povolení tzv. Souhlas
vlastníka pozemku nebo stavby s navrhovaným stavebním záměrem. V tomto souhlasu budou
stanoveny podmínky jak ze strany správce zeleně, kterým je Odbor ochrany životního prostředí ÚMČ
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P3, oddělení správy zeleně a investic, tak také podmínka Odboru majetku ÚMČ P3, týkající se
následného majetkoprávního narovnání pozemků tvořících tzv. okapové chodníky a event. přístupové
chodníky k domům.
Součástí vydávaného souhlasu se stavebním záměrem bude (dle stavebního zákona) situace
z projektové dokumentace stavby s vyznačeným souhlasem se stavebním záměrem.
„Výbor pro majetek MČ P3 doporučuje RMČ P3 schválit vydání souhlasu se stavebním záměrem
pod názvem „Revitalizace objektu BD čp. 2549 - 2551, Pod Lipami Praha 3, Pod Lipami č. 54, PSČ
13000“ na pozemcích parc.č. 2931/205, 2931/207, 2931/208, 2931/366, 2931/367, 2931/368 a
2931/369, vše v k.ú. Žižkov, obec Praha, s podmínkami správce zeleně a odboru majetku,
společnosti TPT s.r.o., IČ 26006481.“
Hlasování: pro 9
proti 0
zdržel se 0
Ad 6)
Změna souboru pravidel prodeje jednotek v domech ve vlastnictví hl.m.Prahy, svěřených
Městské části Praha 3.
Městská část Praha 3 má zájem zahájit prodej nepronajatých nebytových jednotek. Tyto nebytové
jednotky jsou ve špatném technickém stavu, dlouhodobě nepronajaty a investice do jejich opravy jsou
nerentabilní. Z tohoto důvodu je předložena změna Souboru prav idel prodeje jednotek v domech ve
vlastnictví hl.m.Prahy, svěřených Městské části Praha 3 schválených usnesením ZMČ č. 451 ze dne
18.3.2014, ve znění změny bodu A. souboru pravidel, schválené usnesením ZMČ č. 104 ze dne
17.12.2019 a změny v bodu B souboru pravidel, schválené usnesením ZMČ č. 151 ze dne 26.5. 2020
v části D. PRODEJ NEPRONAJATÝCH NEBYTOVÝCH JEDNOTEK. Navrhovaná změna zcela
nahrazuje bod D.
„Výbor pro majetek MČ P3 doporučuje RMČ P3 předložit ZMČ P3 ke schválení předložené změny v
Souboru pravidel prodejů nebytových jednotek, v části D. PRODEJ NEPRONAJATÝ CH
NEBYTOVÝCH JEDNOTEK, v domech ve vlastnictví hl.m.Prahy, svěřených Městské části Praha
3.“
Hlasování:

pro 7 (Jana Belecová, Bc. Filip Brückner, Jiří Ptáček, Monika Bunžová,
Knesplová Petra, Karel Vejvoda, Pavel Hlaváček)
proti 0
zdržel se 2 (Ing. Zdeněk Řeřicha, Ing. Jaroslav Tingl)

Ad 7)
Schválení prodeje dlouhodobě volných NP.
Městská část Praha 3 má zájem realizovat prodej nepronajatých nebytových jednotek prostřednictvím
elektronické aukce. Jedná se o nebytové jednotky, které se dlouhodobě nedaří pronajmout, nebo výše
investice, která by byla zapotřebí do jejich zprovoznění je zcela nerentabilní. Na základě těchto kritérií
bylo vybráno několik nebytových jednotek, které jsou nyní předloženy ke schválení Výboru pro
majetek.
„Výbor pro majetek MČ P3 odkládá projednání tohoto bodu a žádá o doplnění podkladů.“
O tomto bodu nehlasoval pan Bc. Filip Brückner, jelikož se v průběhu projednávání tohoto bodu
v 18,27 hod. odpojil.
Hlasování: pro 8
proti 0
zdržel se 0
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Zapsala: Bc. Iveta Vlasáková, tajemnice výboru
Ověřil: Karel Vejvoda
Ověření podpisem určeného ověřovatele je nahrazeno e-mailem potvrzujícím ověření správnosti
zápisu. Toto potvrzení ověřovatele je neveřejnou přílohou zápisu z jednání.

Schválil: Jana Belecová, předsedkyně výboru
………………………..
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