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Zápis č. 11 z jednání komise pro vedlejší hospodářskou 
činnost Rady městské části Praha 3 

Datum jednání: 09. 06. 2020 

Místo jednání: Zasedací místnost č. 301, Lipanská 7 

Začátek jednání:  17.37 h 

Konec jednání:  18.23 h 

Jednání řídil: Jan Huňka 

Počet přítomných členů: 5, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (podle prezentační listiny): Petra Sedláčková, (příchod 17:37) 

 Jaroslav Ille, 

 Bohdana Holá, 
 Jiří Stasiňk. 

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující dálkový 
přístup. 

Omluveni: Petra Knesplová, 
 Mojmír Mikuláš, 
 Tomáš Kalivoda, 
 Petr Venhoda. 

  

Přítomní hosté: Jan Materna 

  

  

  

Počet stran: 12 

Tajemník: Pavel Hájek 

Ověřovatel zápisu:          Petra Sedláčková 

 

 

 



 

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 

2/12 

Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Odsouhlasení zápisu z předešlého jednání (KVHČ 10) 
3. Výběrová řízení 
4. Volné nebytové prostory pro využití VŘ 

5. Žádost o změnu nájemní smlouvy 

6. Ukončení nájmu – výpovědi 
7. Zvýšení nájmu – garážová stání 
8. Různé 

9. Odpuštění nájmu 50% 

Pozvánka na jednání komise a navržený program jednání byl rozeslán všem zastupitelům a všem 
členům komise 7 kalendářních dní před jednáním.  

Usnesení 
Navržený program byl schválen. 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

1. Zahájení  

Jednání bylo zahájeno v 1737. Vzhledem k osobním údajům obsaženým v každém z projednávaných 
bodů bylo celé jednání KVHČ neveřejné. 

 
2. Odsouhlasení zápisu z předešlého jednání (KVHČ 10) 

Zápis z KVHČ byl ověřen ověřovatelkou a potvrzen předsedou. 

Usnesení 
Zápis z předešlého jednání byl odsouhlasen. 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
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3. Výběrová řízení 
 

Výběrové řízení č. 770 
Výběrové řízení č. 771 
Výběrové řízení č. 772 

Usnesení 
Vyhodnocení výběrových řízení tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

4. Volné nebytové prostory pro využití VŘ  
 
Táboritská 0/16A  GS č. 9  15,00 m2 
Táboritská 0/16A  GS č. 47  12,00 m2 
Táboritská 0/16A  GS č. 62  12,00 m2 
Táboritská 0/16A  GS č. 49  10,00 m2 
Táboritská 0/16A  GS č. 58  11,00 m2 
Táboritská 0/16A  GS č. 27  11,71 m2 
Roháčova 34/297  GS č. 23  14,39 m2 
Jeseniova 27   GS č. 26.11  11,50 m2 
Jeseniova 27   GS č. 15  12,00 m2 
Jeseniova 37   GS č. 26.68  12,25 m2 
Ondříčkova 37/391  GS 25   11,00 m2 
Ondříčkova 37/391  GS 25.35  11,00 m2 

Ondříčkova 37/391  GS 213  11,00 m2 
Pod Lipami 33   GS 20   12,50 m2 
Pod Lipami 33   GS 63   12,50 m2 

Pod Lipami 33   GS 30   12,50 m2 
Pod Lipami 33   GS 81   12,59 m2 
J. Želivského 15/2387 GS 1013    5,40 m2 

Lupáčova   GS č. 67  14,45 m2 
Jeseniova 37   GS 9 (moto)  13,25 m2 
Sudoměřská 52/893  NP č.106 (ateliér) 60,20 m2 
 

Usnesení 
KVHČ doporučuje pronájem volných nebytových prostor prostřednictvím výběrového řízení. KVHČ dále 
doporučuje pronájem volných GS prostřednictvím pořadníku. 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
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5. Žádosti o změnu nájemní smlouvy 

Radhošťská 9/2017 
NP č. 105- nájemce společnost Sansara s.r.o. , jednatel společnosti opětovně 
žádá o souhlas k převodu nájemní smlouvy na společnost Proalgabest a.s. a doplňuje další 
důvod převodu - úmrtí J l majitele Sansara s.r.o. , kterého s plnou mocí zastupoval. 

Usnesení 
KVHČ doporučuje trvat na svém původním stanovisku, které je konečné. 

Hlasování: 5 pro, O proti, O zdržel se - schváleno 

Seifertova 51 
Nájemce Úřad práce české republiky - Předmětem dodatku je úprava nájemní smlouvy, kdy 
byla nájemce vrácena kancelář, která byla vypuštěna z nájemní smlouvy a zároveň se tak 
měnila celková metráž pronajatých nebytových prostor. Návrh dodatku smlouvy nebyl 
odsouhlasen nájemcem, který požaduje slevu na nájmu za vrácenou kancelář. 

Usnesení 
KVHČ nedoporučuje snížení nájmu. 

Hlasování: 5 pro, O proti, O zdržel se - schváleno 

Usnesení 
KVHČ nedoporučuje převod nájemní smlouvy. KVHČ doporučuje odkázat na pořadník garážových 
stání. 

Hlasování: 5 pro, O proti, O zdržel se - schváleno 

Ondříčkova 391/37 
GS č. 25.106 (13 m2) a GS č . 25.107 (9 m2) , o GS má zájem který si 
pronajímá GS č . 25.28 (měsíční nájem 2.740 Kč) ač. 25.39 (měsíční nájem 2.780 Kč). Nyní 
by tato GS chtěl vyměnit za GS 25.106 a GS a 25.107. 

Usnesení 
KVHČ doporučuje výměnu GS v rámci objektu dle návrhu SZM MČ Praha 3 a.s. 

Hlasování: 5 pro, O proti, O zdržel se - schváleno 
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Roháčova 40/273 
~ m2

)- nájemce 
- trvale bytem Chlum 
nájemce, se kterým spolupracuje. 

žádá o povo~vání n.j. pro pana 
16, 342 01 Hartmanice. --je syn manželky 

Usnesení 
KVHČ doporučuje spoluužívání pro pana Langera za podmínky zvýšení nájmu dle znaleckého 
posudku. 

Hlasování: 5 pro, O proti, O zdržel se - schváleno 

Domažlická 9/1159 
NP č. 102 (88,00 m2) - nájemce Diakonie ČCE - středisko Praha žádá o možnost snížení 
nájemného vzhledem k tomu, že je neziskovou organizací, která poskytuje služby klientům 
zdarma a je závislá pouze na dotacích. 

Usnesení 
KVHČ nedoporučuje snížení nájmu. KVHČ dále doporučuje informovat nájemce o možnosti pronájmu 
dlouhodobě nepronajatých nebytových prostor. 

Hlasování: 5 pro, O proti, O zdržel se - schváleno 

6. Ukončení nájmu - výpovědi 

Pod Lipami 33A/2561 A 
GS č. 32 - nájemce ••••• nesouhlasí se zvýšením nájemného ani po obdržení 
upozorňovacího dopisu, který mu byl zaslán v souladu usnesením č. 275 RMČ Praha 3 ze dne 
6. 5.2020 

Usnesení 
KVHČ doporučuje podat nájemci výpověď. 

Hlasování: 5 pro, O proti, O zdržel se - schváleno 
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Pod Lipami 33A/2561A 
GS č . 75 - nájemce nesouhlasí se zvýšením nájemného ani po obdržení 
upozorňovacího dopisu, který mu byl zaslán v souladu usnesením č. 275 RMČ Praha 3 ze dne 
6. 5.2020 

Usnesení 
KVHČ doporučuje podat nájemci výpověď. 

Hlasování: 5 pro, O proti, O zdržel se - schváleno 

Táboritská 0/16A 
GS č. 24 - nájemce společnost Body Factory s.r.o., nájemci byla zaslána výpověď z důvodu 
nesouhlasu se zvýšením nájmu garážového stání. Nájemce podává žádost o zpětvzetí 
výpovědi, zasílá souhlas s cenou dle znaleckého posudku ve výši 2.154 Kč/měsíc včetně 
služeb pro garážové stání v ulici Táboritská 0/16A a přikládá potvrzení o bezdlužnosti. 

Usnesení 
KVHČ doporučuje zpětvzetí výpovědi. 

Hlasování: 5 pro, O proti, O zdržel se - schváleno 

Roháčova 46/41 O 
GS č. 26.21 - nájemce nesouhlasí se zvýšením nájemného garážového stání 
a podává výpověď z nájmu dle smlouvy s jednoměsíční výpovědní lhůtou. 

Usnesení 
KVHČ bere na vědomí. 

Hlasování: 5 pro, O proti, O zdržel se - schváleno 

Táboritská 0/16A 
GS č. 50 - nájemkyně nesouhlasí se zvýšením nájemného garážového stání a 
podává žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou. 

Usnesení 
KVHČ doporučuje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30. 6. 2020 

Hlasování: 5 pro, O proti, O zdržel se - schváleno 
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Lupáčova 20/865A 
GS č. 66 - nájemce-nesouhlasil se zvýšením nájemného garážového stání a byla 
mu dodána výpověď s výpovědní dobou 3 měsíce . Nájemce nyní podává žádost o ukončení 
nájemní smlouvy dohodou ke dni 30. 6. 2020. 

Usnesení 
KVHČ doporučuje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30. 6. 2020 

Hlasování: 5 pro, O proti, O zdržel se - schváleno 

Lupáčova 20/865A 
GS č. 53 - nájemce společnost Aura Aktiv lnvest s.r.o., nájemci byla zaslána výpověď 
z důvodu nesouhlasu se zvýšením nájmu garážového stání. Nájemce podává žádost o 
zpětvzetí výpovědi, zasílá souhlas s cenou dle znaleckého posudku ve výši 3.006 Kč/měsíc 

včetně služeb pro garážové stání v ulici Lupáčova 20/865A a přikládá potvrzení o bezdlužnosti. 

Usnesení 
KVHČ doporučuje zpětvzetí výpovědi. 

Hlasování: 5 pro, O proti, O zdržel se - schváleno 

Lupáčova 20/865A 
GS č. 92 - nájemce nájemci byla zaslána výpověď z důvodu nesouhlasu se 
zvýšením nájmu garážového stání. Nájemce podává žádost o zpětvzetí výpovědi, zasílá 
souhlas s cenou dle znaleckého posudku ve výši 3.006 Kč/měsíc včetně služeb pro garážové 
stání v ulici Lupáčova 20/865A a přikládá potvrzení o bezdlužnosti. 

Usnesení 
KVHČ doporučuje zpětvzetí výpovědi. 

Hlasování: 5 pro, O proti, O zdržel se - schváleno 

Lupáčova 20/865A 
GS č. 21 - nájemce , nájemci byla zaslána výpověď z důvodu nesouhlasu se 
zvýšením nájmu garážového stání. Nájemce podává žádost o zpětvzetí výpovědi, zasílá 
souhlas s cenou dle znaleckého posudku ve výši 3.006 Kč/měsíc včetně služeb pro garážové 
stání v ulici Lupáčova 20/865A a přikládá potvrzení o bezdlužnosti. 

Usnesení 
KVHČ doporučuje zpětvzetí výpovědi. 

Hlasování: 5 pro, O proti, O zdržel se - schváleno 
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Lupáčova 20/865A 
GS č . 11 - nájemce společnost House a Town s.r.o, nájemci byla zaslána výpověď z důvodu 
nesouhlasu se zvýšením nájmu garážového stání. Nájemce podává žádost o zpětvzetí 
výpovědi , zasílá souhlas s cenou dle znaleckého posudku ve výši 3.006 Kč/měsíc včetně 

služeb pro garážové stání v ulici Lupáčova 20/865A a přikládá potvrzení o bezdlužnosti. 

Usnesení 
KVHČ doporučuje zpětvzetí výpovědi. 

Hlasování: 5 pro, O proti, O zdržel se - schváleno 

Táboritská 0/16A 
GS č. 19 - nájemcemlll nájemci byla zaslána výpověď z důvodu nesouhlasu se zvýšením 
nájmu garážového stání. Nájemce podává žádost o zpětvzetí výpovědi, zasílá souhlas s cenou 
dle znaleckého posudku ve výši 2.154 Kč/měsíc včetně služeb pro garážové stání v ulici 
Táboritská 0/16A a přikládá potvrzení o bezdlužnosti. 

Usnesení 
KVHČ doporučuje zpětvzetí výpovědi. 

Hlasování: 5 pro, O proti, O zdržel se - schváleno 

Ondříčkova 37/391 
GS č. 25.214 - nájemce dal výpověď (výpovědní lhůta končí 31. 8. 2020) a 
zároveň žádá o ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31. 5. 2020. 

Usnesení 
KVHČ doporučuje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30. 6. 2020 

Hlasování: 5 pro, O proti, O zdržel se - schváleno 

Jeseniova 27/846 
GS č. 26.49 - nájemce žádá o ukončení nájmu dohodou k 30. 6. 2020. 

Usnesení 
KVHČ doporučuje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30. 6. 2020 

Hlasování: 5 pro, O proti, O zdržel se - schváleno 

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 

8/12 



Praha/ f I 

Jeseniova 89/1916 
NP č. 104 - nájemce pan 
6. 2020. 

, žádá o ukončení nájemní smlouvy dohodu ke dni 30. 

Usnesení 
KVHČ doporučuje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30. 6. 2020 

Hlasování: 5 pro, O proti, O zdržel se - schváleno 

Roháčova 46/41 O 
NP č. 23 - bývalý nájemce - nájemce žádá zpětvzetí výpovědi nájmu ateliéru 
a odpuštění 2 měsíčních nájmů z důvodu koronaviru. 

Usnesení 
KVHČ nedoporučuje zpětvzetí výpovědi a dále požaduje vyklizení nebytového prostoru. KVHČ dále 
doporučuje informovat nájemce, že mu je na základě usnesení RMČ č. 254 odpuštěno 50% z nájmu za 
měsíc duben a květen 2020. 

Hlasování: 5 pro, O proti, O zdržel se - schváleno 

Boleslavská 12/2193 
NP č. 102 (63,6 m2 ) - nájemce společnost Fokus Praha, z.ú. , podává výpověď z nájmu ke dni 
31. 8. 2020. Prostory se ukázaly jako nevyhovující pro provoz komunitního týmu, 
ze strany nájemce není možná domluva s SVJ. Nájemci byla nabídnuta pomoc 
v rámci jednání s SVJ, ale nájemce má již domluvený jiný pronájem. 

Usnesení 
KVHČ bere na vědomí. 

Hlasování: 5 pro, O proti, O zdržel se - schváleno 
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7. Různé 

Garáže 
správce garáží posílá aktuální seznam garážových stání nevhodných k pronájmu z důvodu 
špatného stavu: 
Táboritská 0/16 - místa: 1,3,4,20,24,25,27(motostání) 
42,43,44,48,51 ,53,60,65,67,68, 71 , 72, 73, 76, 
velmi špatný stav: 26,38,50,52,66,77 
Ondříčkova 37 - místa: 1,2,3,4, 16,30,31 ,81 ,82,83, 103, 114,95 
112, 113, 115, 116 - špatný přístup po rekonstrukci garáží - nenabízet 
5, 14, 216 - (motostání) 
Jeseniova 27 - místa:7,8,9,13 
Jeseniova 37- místa: 16, 17, 19,21 ,22,23,32,33,34,35,36,37,38,46,47,48,49 
Roháčova 46- místa: 43,44 
Pod Lipami 33- místa: 3,6,8,9,10,12,13,14,15,18,19,20,31 ,33,35,36,40,31 
Lupáčova 20 - místa: 68,88 
Správce upozorňuje , že stav se může měnit k horšímu a vzniknou další problémová místa. 

Usnesení 
KVHČ bere na vědomí stav garážových stání. KVHČ doporučuje postupovat dle zásady Vigilantibus 
iura scripta sunt - Právo patří bdělým , tedy v případě, že nájemce vznese stížnost na nevyhovující 
podmínky parkovacího stání, tak mu bude umožněno parkovat za stávajících podmínek do doby, než 
bude závada odstraněna. 

Hlasování: 5 pro, O proti, O zdržel se - schváleno 

8. Odpuštění nájmu 50% 

Hollarovo nám. 5/2260 
NP č. 101 - nájemce paní- žádá o snížení nájemného za měsíc duben a květen 
z důvodu nouzového stavu. 

Usnesení 
KVHČ doporučuje informovat nájemce, že mu je na základě usnesení RMČ č. 254 odpuštěno 50% z 
nájmu za měsíc duben a květen 2020. 

Hlasování: 5 pro, O proti, O zdržel se - schváleno 
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Olšanská 7/2666  
NP č. 100 – nájemce firma TRIADENT, spol. s r.o., IČO: 48027669, žádá o poskytnutí slevy 
za měsíce duben a květen z finančních důvodů  

Usnesení 
KVHČ doporučuje informovat nájemce, že mu je na základě usnesení RMČ č. 254 odpuštěno 50% z 
nájmu za měsíc duben a květen 2020. 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

Lupáčova 16/849  
NP č. 101 – nájemce CALL, spol. s r.o., žádá o snížení nájemného za měsíc duben a květen 
z důvodu nouzového stavu. 

Usnesení 
KVHČ doporučuje informovat nájemce, že mu je na základě usnesení RMČ č. 254 odpuštěno 50% z 
nájmu za měsíc duben a květen 2020. 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

Písecká 20/2341 
NP č. 103 – nájemce PARADOX STEAM s.r.o. – žádá o prominutí nájemného z důvodu 
nouzového stavu a  nuceného uzavření prodejny na dva měsíce. 

Usnesení 
KVHČ doporučuje informovat nájemce, že mu je na základě usnesení RMČ č. 254 odpuštěno 50% z 
nájmu za měsíc duben a květen 2020. 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

Olšanská 7/2666  
NP č. 17 – nájemce firma Dentaris Praha s.r.o., IČO: 48027669, žádá o poskytnutí slevy na 
nájmu  

Usnesení 
KVHČ doporučuje informovat nájemce, že mu je na základě usnesení RMČ č. 254 odpuštěno 50% z 
nájmu za měsíc duben a květen 2020. 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
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Koněvova 148/1815 
NP č. 101 - nájemce Atelier Kytice s.r.o. - žádá o prominutí nájemného z důvodu nouzového 
stavu a zhoršení ekonomických podmínek. 

Usnesení 
KVHČ doporučuje informovat nájemce, že mu je na základě usnesení RMČ č. 254 odpuštěno 50% z 
nájmu za měsíc duben a květen 2020. 

Hlasování: 5 pro, O proti, O zdržel se - schváleno 

Soběslavská 35/22S...... 
NP č. 102 - nájemce--žádá o snížení nebo prominutí nájemného za období od 16. 3. 
2020 do 11.5.2020j z důvodu uzavření prodejny z nařízení vlády ČR. 

Usnesení 
KVHČ doporučuje informovat nájemce, že mu je na základě usnesení RMČ č. 254 odpuštěno 50% z 
nájmu za měsíc duben a květen 2020. 

Hlasování: 5 pro, O proti, O zdržel se - schváleno 

Zapsal Pavel Hájek, tajemník komise 

Ověřila 

Schválil 
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