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Zápis č. 4 z jednání komise pro vedlejší hospodářskou 
činnost Rady městské části Praha 3 

Datum jednání: 15. 02. 2022 

Místo jednání: Kancelář č. 207, Lipanská 9 – MS Teams 

Začátek jednání:  17.05 h 

Konec jednání:  19.26 h 

Jednání řídil: Jan Huňka, (distančně), 

Počet přítomných členů: 9, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (podle prezentační listiny): Petra Sedláčková, (distančně, odchod 19:21), 

 Jaroslav Ille, (distančně), 
 Zdeněk Mengler, (distančně), 
 Bohdana Holá, (distančně), 
 Jakub Svoboda, (distančně), 
 Tomáš Kalivoda,(distančně, příchod 18:05,odchod 19:01), 

 Petr Venhoda, (distančně), 
 Jiří Stasiňk (distančně, odchod 18:55). 

   

 

Omluveni:   

  

 

  

  

Přítomní hosté: Jan Materna (distančně, odchod 18:52) 

  

  

  

  

Počet stran: 7 

Tajemník: Pavel Hájek 
 
Ověřovatel zápisu:         Petra Sedláčková 
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Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Odsouhlasení zápisu z předešlého jednání (KVHČ 3) 
3. Výběrová řízení 
4. Dlouhodobě volné nebytové prostory – zveřejněno na webu MČ Praha 3 

5. Na vědomí 
6. Žádosti o změnu nájemní smlouvy 

7. Ukončení nájmu – výpovědi 
8. Různé 
 
Usnesení 
Navržený program byl schválen. 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nepřítomen – schváleno 

 
1. Zahájení  
 
Jednání bylo zahájeno v 1705. Vzhledem k osobním údajům obsaženým v každém z projednávaných 
bodů bylo celé jednání KVHČ neveřejné. 
 
2. Odsouhlasení zápisu z předešlého jednání (KVHČ 3) 
 
Usnesení 
Zápis z předešlého jednání byl odsouhlasen. 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 1 nepřítomen – schváleno 

 
3. Výběrová řízení 

 
Výběrové řízení č. 877 
Výběrové řízení č. 878 
Výběrové řízení č. 879 
Výběrové řízení č. 880 
Výběrové řízení č. 881 
Výběrové řízení č. 882 
Výběrové řízení č. 883 
Usnesení 
Vyhodnocení výběrových řízení tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nepřítomen – schváleno 
 
4. Dlouhodobě volné nebytové prostory – zveřejněno na webu MČ Praha 3 
 
Jana Želivského 22/1801, NP č. 101, 49,50 m2   

  záměr: sklad dílna, nabídka: 1.200,- Kč/m2/rok 
Usnesení 
KVHČ doporučuje uzavření NS s panem   

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nepřítomen – schváleno 
 
Tomáš Kalivoda příchod 18:05 
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Jana Želivského 18/1768, NP č. 106, 44,69 (dříve 47,9) m2   
 , záměr: ateliér, nabídka: 1.620,- Kč/m2/rok 

Usnesení 
KVHČ doporučuje uzavření NS s paní  . 
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nepřítomen – schváleno 
 
5. Na vědomí 
 
Vinohradská 2370/172  byt č.19  110,85 m2 

Přemyslovská 1659/33  byt č.16  54,9 m2 

Usnesení 
KVHČ bere na vědomí pronájem volných GS prostřednictvím pořadníku, volné NP prostřednictvím VŘ 
a volné bytové jednotky prostřednictvím elektronické aukce. 
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nepřítomen – schváleno 

 
Boleslavská 12/2193 
NP č. 102/103 – nájemce Pražská dvojka – Hoši od Bobří řeky. Záměr pronájmu se ruší. Nájemci budou 
nabídnuty jiné prostory.  
Usnesení 
KVHČ doporučuje zrušení záměru pronájmu z důvodu, že o nebytové prostory mají zájem uchazeči 
z komerční sféry. KVHČ dále doporučuje hledat pro spolek Pražská dvojka – Hoši od Bobří řeky jiné 
vhodné prostory. 
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nepřítomen – schváleno 

 
6. Žádosti o změnu nájemní smlouvy 
 
Husitská 74/114 
NP č. 101 – nájemce R-Mosty, z.s., žádá o prodloužení nájemní smlouvy.  
Usnesení 
KVHČ doporučuje uzavření NS na dobou neurčitou.  
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nepřítomen – schváleno 
 
Jana Želivského 18/1768 
Byt č. 5 – nájemce pan  žádá o prodloužení nájemní smlouvy.  
Usnesení 
KVHČ doporučuje prodloužení NS dle smluvních podmínek. 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nepřítomen – schváleno 
 
Táboritská 0/16A 
GS č. 47 – nájemce pan   žádá výměnu svého GS č. 47 na volné GS č. 40 z důvodu 
bližšího vstupu do bytového domu.  
Usnesení 
KVHČ doporučuje výměnu GS č. 47 za volné GS č. 40. 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nepřítomen – schváleno 
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7. Ukončení nájmu – výpovědi 
 
Ambrožova 1/2408 
NP č. 101 (obchodní) – nájemce  , podává výpověď z nájmu dle smluvních podmínek 
s jednoměsíční výpovědní lhůtou ke dni 31. 03. 2022, z důvodu zvýšení nájemného dle znaleckého 
posudku.  
Usnesení 
KVHČ bere na vědomí 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nepřítomen – schváleno 
 
Ambrožova 1/2408 
NP č. 102 (skladové) – nájemce  , podává výpověď z nájmu dle smluvních podmínek 
s jednoměsíční výpovědní lhůtou ke dni 31. 03. 2022, z důvodu zvýšení nájemného dle znaleckého 
posudku.  
Usnesení 
KVHČ bere na vědomí. 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nepřítomen – schváleno 
 
Radhošťská 5/2004 
NP č. 101 a č. 102 – nájemce  , správce zasílá Oběhový list č. 1 – podnět k výpovědi 
z důvodu dluhu na nájmu a nesplnění dohody o uznání dluhu. 
Usnesení 
KVHČ doporučuje podat nájemci výpověď z nájmu. 
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nepřítomen – schváleno 
 
Baranova 24/1587 
NP č. 101 (skladové) – nájemce  , podává výpověď z nájmu dohodou ke dni 31. 3. 2022, 
z důvodu zvýšení nájemného dle znaleckého posudku a z důvodu odpojení elektřiny v pronajaté 
místnosti, která již nelze provozovat k původním účelům.  
Usnesení 
KVHČ doporučuje trvat na výpovědní lhůtě. 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nepřítomen – schváleno 
 
Květinková 17A/2576, GS č. 10 – nájemce  , nájemce žádá o ukončení nájmu 
dohodou k 28. 2. 2022 z důvodu vrácení vozidla leasingové společnosti. V případě, že se žádosti 
nájemce nevyhoví, dává výpověď z nájmu. Výpověď dle NS končí po uplynutí 3 měsíců, tj. 31. 05. 2022. 
Usnesení 
KVHČ doporučuje trvat na výpovědní lhůtě. 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nepřítomen – schváleno 
 
8. Různé 
  
Vinohradská 116/1755 
NP č. 21 – nájemce     OVHČ-ONP dává návrh na výpověď z nájmu z důvodu  plánované 
rekonstrukce garáží a tím zrušení NP v ulici Vinohradská 114, který bude změněn na vjížděcí pruh do 
garáží.  Zajišťuje OTSMI a NP má být vyklizen do 01. 08. 2022. 
Usnesení 
KVHČ doporučuje podat nájemci výpověď z nájmu z důvodu zániků nebytového prostoru.  
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 1 nepřítomen – schváleno 
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Nájemní smlouva na garáže 
Nájemní smlouva se doplňuje o nový odst. 2 v čl. IV smlouvy o:  Nájemné je včetně zákonné sazby 
DPH. 

Usnesení 
KVHČ doporučuje změnu smlouvy dle textace výše.  
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nepřítomen – schváleno 
 

Radhošťská 5/2004 
NP č. 104 – nájemce TJ KARATE Praha, z.s., podává žádosti: 

1) žádost o zachování výše stávajícího nájemného vzhledem k tomu, že příjmy nájemce plynou 
pouze z darů a dotací z členských příspěvků a zvýšení nájmu je pro nájemce nedostupné. NP 
slouží jako sekretariát, nábor nových cvičenců, klubovna trenérů a závodníků, depozit 
cvičebních nástrojů. Členská základna 200-400 členů, především školní a dospívající mládež. 
Nájemce byl informován o zvýšení nájemného dle znaleckého posudku.  

2) Nájemce žádá do konce roku 2022 nebo do ukončení pandemické krize o slevu na nájmu ve 
výši 50 % vzhledem k útlumu tréninkové činnosti v posledních dvou letech. Nájemce deklaruje, 
že rozdíl by doplatil v roce 2023 nebo během následujícího období, kdy bude možno obnovit 
tréninkovou činnost v plném rozsahu.  

Usnesení 
KVHČ doporučuje navýšení nájmu na 50% ze znaleckého posudku od 1. 4. 2022, KVHČ dále 
doporučuje navýšení na 100% znaleckého posudku od 1. 10. 2022. 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nepřítomen – schváleno 
 
Ambrožova 1/2408 
NP č. 101 (obchodní) – nájemce   v souvislosti s podáním výpovědi žádá o vrácení částky 
ve výši 943,- Kč za neoprávněně účtované náklady za úklid a elektřinu (dům). Období od 1. 1. 2018.  
NP je přístupný pouze přímým vchodem z ulice. Společné prostory domu nejsou přístupné. Vyjádření 
správce SZM P3, předpis nájmu: nájemce nepodal k žádnému vyúčtování reklamaci v zákonné lhůtě a 
nedoplatky hradil, nemá na zpětné vrácení nárok.  
Usnesení 
KVHČ doporučuje proplacení 50% z nákladů za služby vynaložených za posledních 6 měsíců. 
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nepřítomen – schváleno 
 
Ambrožova 1/2408 
NP č. 102 (skladové) – nájemce  , v souvislosti s podáním výpovědi žádá o vrácení částky 
ve výši 1.000,- Kč za neoprávněně účtované náklady za teplo a úklid ze společných prostor (sušárna a 
mandl) ke kterým neměl přístup. SVJ odmítlo klíče vydat a MČ Praha 3 tyto klíče nevlastní. Vyjádření 
správce SZM P3, předpis nájmu: nájemce nepodal k žádnému vyúčtování reklamaci v zákonné lhůtě a 
nedoplatky hradil, nemá na zpětné vrácení nárok.    
Usnesení 
KVHČ doporučuje proplacení 50% z nákladů za služby vynaložených za posledních 6 měsíců. 
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nepřítomen – schváleno 
 

Jeseniova 446/37 
GS č. 26.65/26.66/26.67 – nájemce Krajské ředitelství policie hl.m.Prahy 
Na základě změny v ustanovení plateb DPH, musí být vypracován dodatek ke smlouvě o nájmu 
garážového stání – v čl. IV odst. 2. – nové znění: Nájemné je včetně zákonné sazby DPH.   
Usnesení 
KVHČ doporučuje úpravu NS dle předložené textace. 
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nepřítomen – schváleno 
 
 
 



Vinohradská 168/2356
NP č. 103 – nájemce - Raiffeisen stavební spořitelna a.s. – paní zasílá
nesouhlas s neschválením žádosti o podnájem pro společnost Raiffeisen stavební spořitelna a.s., IČO:
49241257. Paní zasílá vysvětlení současného stavu ohledně Dodatku č. 1 nájemní smlouvy
z roku 2006: Dne 01. 03. 2006 byl usnesením č. 138 schválen převod NS z RSTS na osobu paní

. V Dodatku č. 1 je uvedena paní jako nájemce včetně RČ, ale při podpisu si
neuvědomila, že Dodatek k nájemní smlouvě je špatně koncipován a stále zde ještě vystupuje RSTS.
Usnesení
KVHČ doporučuje udělení souhlasu s podnájmem pro společnost Raiffeisen stavební s ořitelna a.s. za
podmínky, že se Raiffeisen stavební spořitelna a.s. zaváže ručit za závazky paní ,
které plynou z nájemní smlouvy.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nepřítomen – schváleno

Roháčova 3/172
NP č. 999 a č. 101 – nájemce podává žádost o přehodnocení vypořádání technického
zhodnocení pronajímaných nebytových prostor. Nájemce nesouhlasí s výši uznané částky za
zhodnocení NP, která podle nájemce vychází z nesprávného odůvodnění, že investice proběhla již před
11 lety. Dle nájemce probíhala v etapách již v roce 2015, 2017 a 2019. Nájemce navrhuje určení
hodnoty dle jednotlivých etap a nezávislým soudním znalcem vyhotovení znaleckého posudku pro
vzájemné finanční vypořádání a uznání provedeného technického zhodnocení.
Usnesení
KVHČ doporučuje trvat na svém původním stanovisku. KVHČ dále doporučuje nájemce upozornit na
skutečnost, že MČ Praha 3 mu vyšla maximálně vstříc v uznání provedených investic, ke kterým
nájemce neměl souhlas MČ Praha 3. KVHČ konstatuje, že bude iniciována schůzka s p.Dvorníkem na
které mu budou vysvětleny smluvní podmínky a možnosti případné slevy.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nepřítomen – schváleno

Jiří Stasiňk odchod 18:55

Čáslavská 8/1750
Byt č. 10 – nájemce p žádá snížení nájmu z důvodu snížené kvality bytu. Při převzetí byly
objeveny skryté vady, nefunkční plynový kotel bez revize spalinových cest, v bytě nelze topit. Dále
zatékání a průsak odpadní vody ze sprchového koutu do zdiva chodby.
Usnesení
KVHČ doporučuje dodatkem k NS snížit nájem o 30% z důvodu snížené kvality bytu.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nepřítomen – schváleno

Prokopova 16/100
Nájemce 1. Scio střední škola, s.r.o. žádá o stavební úpravy ve 2 a 3 NP, spočívající s umístěním
nových umyvadel v místnostech č. 201 a 301 a tím související protažení přívodu vody a kanalizace
(odpadu), dle technického popisu řešení.
Usnesení
KVHČ doporučuje udělení souhlasu se stavebními úpravami.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nepřítomen – schváleno

Tomáš Kalivoda odchod 19:01

6/7
Městská část Praha 3 podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz
Úřad městské části IČ: 00063517
Komise pro vedlejší hospodářskou činnost Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.,
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3 Číslo účtu: 27-2000781379/0800
+420 222 116 111 Datová schránka: eqkbt8g



 

Městská část Praha 3 podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz 
Úřad městské části IČ: 00063517 
Komise pro vedlejší hospodářskou činnost Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., 
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85  Praha 3 Číslo účtu: 27-2000781379/0800 
+420 222 116 111 Datová schránka: eqkbt8g 

7/7 

 

Pravidla pronajímání nebytových prostor  
v návaznosti na nové skutečnosti, došlo k úpravě nájemních smluv na pronájem nebytových prostor a 
z tohoto důvodu musí být upravena i pravidla pronajímání. Dotčené změny pravidel čl. III. odst. 12 
navýšení jistoty na dva měsíční nájmy a čl. III. odst. 19 nově přidáno ručitelské prohlášení právnických 
osob. 

Usnesení 
KVHČ doporučuje navýšení jistoty na tři měsíční nájmy.  
Hlasování: 4 pro, 1 proti, 2 zdržel se, 0 nepřítomen – NEschváleno 
Usnesení 
KVHČ doporučuje schválení předložené textace úpravy Pravidel pronajímání nebytových prostor.  
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nepřítomen – schváleno 
 

Petra Sedláčková odchod 19:21 

 

Nebytový prostor 
SZM MČ Praha 3 a.s. poptává volný nebytový prostor k uskladnění věcí. Nejlépe přístup z ulice, 

průjezdu, s elektřinou a bez vlhkosti.  
Usnesení 
KVHČ doporučuje vyhledat vhodný NP pro SZM MČ Praha 3 a.s. 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nepřítomen, 1 nehlasoval – NEschváleno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pavel Hájek, tajemník komise  

Ověřila Petra Sedláčková, ověřovatelka e-mailem 

Schválil Jan Huňka, předseda komise e-mailem 



Příloha č. 2  – KVHČ č. 4

Vyhodnocení výběrového řízení – výzva č. 877
Radhošťská 9/2017, Praha 3
provozovna-skladové - NP č. 105 — minimální nájemné 2.208 Kč/m2/rok

nabídnutá
poř.č. plocha (m2) jméno a adresa účastníka výběrového řízení výše nájmu

Kč/m2/rok
1. 105 41,40 1. do výběrového řízení se nepřihlásil žádný zájemce

Vyhodnocení výběrového řízení – výzva č. 878
Vinohradská 98/1704, Praha 3
společenské - NP č. 102 — minimální nájemné 4.000 Kč/m2/rok

nabídnutá
poř.č. plocha (m2) jméno a adresa účastníka výběrového řízení výše nájmu

Kč/m2/rok
1. 105 41,40 1. do výběrového řízení se nepřihlásil žádný zájemce

Vyhodnocení výběrového řízení – výzva č. 879
Vinohradská 116/1755, Praha 3
kancelářské - NP č. 18 — minimální nájemné 5.000 Kč/m2/rok

nabídnutá
poř.č. plocha (m2) jméno a adresa účastníka výběrového řízení výše nájmu

Kč/m2/rok
1. 18 24,83 1. do výběrového řízení se nepřihlásil žádný zájemce

Vyhodnocení výběrového řízení – výzva č. 880
Žerotínova 66/1739
Restaurační NP č. 102 — minimální nájemné 2.200 Kč/m2/rok

nabídnutá
poř.č. plocha (m2) jméno a adresa účastníka výběrového řízení výše nájmu

Kč/m2/rok
1. 102 170,00 1. do výběrového řízení se nepřihlásil žádný zájemce

Vyhodnocení výběrového řízení – výzva č. 881
Lucemburská 2/1023V
Provozovna NP č. 102 — minimální nájemné 8.000 Kč/m2/rok

nabídnutá
poř.č. plocha (m2) jméno a adresa účastníka výběrového řízení výše nájmu

Kč/m2/rok
1. 11 700 Kč
2. 11 702 Kč
3. 12 766 Kč
4. 10 745 Kč
5. 10 638 Kč
6. 9 940 Kč
7. 9 574 Kč
8. 9 000 Kč1. 102 56,40
9. 8 937 Kč
10. 8 600 Kč
11. 8 511 Kč
12. 8 500 Kč
13. 8 357 Kč
14. 8 300 Kč
15. 8 200 Kč
16. 8 127 Kč

KVHČ doporučuje následující pořadí uchazečů, řazeno dle kvality nabídky a přínosu záměru pro danou lokalitu.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nepřítomen: 1

č.
nebyt.
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pořadí

pořadí

pořadí

pořadí



Vyhodnocení výběrového řízení - výzva č. 882
Slezská 70/1487, Praha 3
kancelářské - NP č. 101 — minimální nájemné 1.500 Kč/m*/rok

nabídnutá
poř.č. plocha (m2) jméno a adresa účastníka výběrového řízení výše nájmu

K/m2/rok
1. 101 15,00 1. 1 600 Kč

Pro: 7 Proti; 0 Zdržel se; 0 Nepřítomen: 1

Vyhodnocení výběrového řízení - výzva č. 883
Na Vápence 25/2443, Praha 3
Sklad NP č. 101 — minimální nájemné 2.000,- Kč/m2/rok

nabídnutá
poř.č. plocha (mů) jméno a adresa účastníka výběrového řízení výše nájmu

Kč/m/rok
1. 101 16,70 1. do '/ýběrového řízení se nepřihlásil žádný zájemce
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Vyhodnocení výběrového řízení - výzva č. 883
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