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Zápis č. 18 z jednání komise pro vedlejší hospodářskou 
činnost Rady městské části Praha 3 

Datum jednání: 13. 10. 2020 

Místo jednání: Kancelář č. 207, Lipanská 9 

Začátek jednání:  19.05 h 

Konec jednání:  20.14 h 

Jednání řídil: Jan Huňka 

Počet přítomných členů: 8, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (podle prezentační listiny): Petra Sedláčková, (distančně), 
 Jaroslav Ille, (distančně), 
 Petra Knesplová (distančně), 
 Bohdana Holá (distančně), 
 Tomáš Kalivoda (distančně, odchod 19:28), 

 Petr Venhoda,  

 Jiří Stasiňk, (distančně).  

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

Omluveni: Mojmír Mikuláš 

  

  

Přítomní hosté: Jan Materna (distančně, příchod 19:23) 

  

  

  

  

Počet stran: 7 

Tajemník: Pavel Hájek 

Ověřovatel zápisu:          Petra Sedláčková 

 
 
 
 

Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Odsouhlasení zápisu z předešlého jednání (KVHČ 17) 
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3. Různé 

4. 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: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nepřítomen – schváleno 

 
1. Zahájení  

Jednání bylo zahájeno v 1905. Vzhledem k osobním údajům obsaženým v každém z projednávaných 
bodů bylo celé jednání KVHČ neveřejné. 

 
2. Odsouhlasení zápisu z předešlého jednání (KVHČ 17) 

Zápis z KVHČ byl ověřen ověřovatelkou a potvrzen předsedou. 

Usnesení 
Zápis z předešlého jednání byl odsouhlasen. 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 0 nepřítomen – schváleno 
 
3. Různé 
 
Nitranská 16/1043 
NP č. 1 - nájemce Junák - český skaut, středisko Maják Praha, z.s. – žádá o prodloužení nájemní 
smlouvy. Současné nájemní smlouvě končí platnost dne 28. 2. 2021. 
Usnesení 
KVHČ doporučuje prodloužení nájemní smlouvy o 10let. Záměr pronájmu bude zveřejněn. 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 2 zdržel se, 0 nepřítomen – schváleno 
 
Koněvova 173/1886 
NP č. 102 – nájemce PLUTOS s.r.o. – opakovaná stížnost od nájemce domu na rušení nočního klidu 
v podobě hlasité produkce hudby, kdy ani po osobním jednání z řad obyvatel domu nedochází ke 
zlepšení situace. Provozovatel odhlučnil strop, avšak ani toto nepomohlo a hluk je stále stejný a noční 
klid je rušen. Nájemce se ve smlouvě zavázal k dodržování nočního klidu a domovního řádu.  
Usnesení 
KVHČ doporučuje vyzvat nájemce k dodržování domovního řádu. 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nepřítomen – schváleno 
 
 
 
 
Tomáš Kalivoda odchod 19:28 
 
Vinohradská 168/2356 
NP č. 103 – nájemce Raiffeisen stavební spořitelna a.s., žádá o výměnu výkladců a vchodových dveří, 
vzhledem k havarijnímu stavu dochází k velkému úniku tepla. Správce potvrzuje, že výkladce jsou ve 
stavu, kdy je potřeba kompletní výměna. Správce nyní zajistí alespoň částečnou opravu dveří a výměnu 
okna ve výloze, pokud bude výměna možná vzhledem ke stávajícímu nevyhovujícímu stavu okna. 
Stanovisko správce včetně fotodokumentace přiloženo. 










