
 

 

 
 
 

Výbor pro hospodářskou politiku a informatiku Zastupitelstva hl.m.Prahy 
 

 
Zápis ze dne 21.6.2011 15,00 zasedací místnost Rady HLMP, Nová Radnice, 

Mariánské nám. 2 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Členové: Ing. Richter, Ing. Schmalz, Ing. Vašíček, Ing. Vorlíčková, Ing. Mgr. Poche p. 
Dolínek, Ing. Klega, Ing. Nouza, Ing. Effenberk Růžička  
Hosté: pí. Udženija, Ing. Svoboda, Ing. Vimr 
Přizvaní: Ing. Jiří Janků (MČ Praha 8), Ing. Horálek (MČ Praha 4), MUDr. Klíma (MČ Praha 
5), Mgr. Němcová (SMT), pí. Daniela Pětníková (DP) 
Omluveni: Ing. Kabický 
 
Program: 
 

1. Schválení programu 7. zasedání výboru 
2. Schválení zápisu z 6. zasedání výboru 
3. Návrh na ověřovatele zápisu 
4. Tisk: R-3593 - k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 

vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, 
ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy 
městské části Praha 4 (pozemky v k.ú. Hodkovičky, Krč, Nusle, Podolí a Záběhlice). 
(přizván starosta MČ Prahy 4 Ing. Pavel Horálek) 

5. Tisk: R-1773 – k návrhu na úplatné převody části pozemku parc.č. 434/2 – odděleny a 
nově označeny dle GP č. 498 – 83/2009 ze dne 10. 3. 2009 jako pozemek parc. č. 
434/44 (639), parc. č. 434/45 (462), parc. č. 434/46 (492), parc. č. 434/47 (515), parc. 
č. 434/49 (586), parc. č. 434/50 (624), parc. č. 434/51 (643), parc. č. 434/54 (701), 
parc. č. 434/55 (718), parc. č. 434/59 (787), parc. č. 434/60 (904), parc. č. 434/62 
(1.076), parc. č. 434/63 (1.161), parc. č. 434/64 (1.227), parc. č. 434/66 (1.208), parc. 
č. 434/68 (1.194), parc. č. 434/69 (1.230), vše u k.ú. Motol z vlastnictví hl. města 
Prahy do vlastnictví fyzických osob, do podílového spoluvlastnictví fyzických osob a 
do podílového spoluvlastnictví právnických osob.  
(přizván p. starosta MČ Prahy 5 MUDr. Radek Klíma)  

6. Tisk: R-3353 – k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, 
ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy 
městské části Praha 7 (sportovní hala s pozemky). 
 (přizván starosta MČ Prahy 7 p. Marek Ječmének) 

7. Tisk: R-1087 - k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, 



 

 

ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy 
městské části Praha 8 (pozemky v k.ú. Kobylisy a Libeň). 
(přizván starosta MČ Prahy 8 Ing. Jiří Janků) 

8. Tisk: R-1521 -  k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 3995/19 – 24 a 3995/26 
a objektů bez. č.p./č.ev. na nich stojících v k.ú. Horní Počernice majiteli sousedních 
nemovitostí 

9. Tisk: R-3052 - k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, 
ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy 
městské části Praha 4 (pozemky v k.ú. Hodkovišky, Krč a Lhota) 

10. Tisk: R-3906 – k návrhu obecně závazné vyhlášku, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, 
ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy 
městským částem Praha – Dolní Chabry a Praha – Šeberov (stavby komunikací a 
místní komunikace v k.ú. Dolní Chabry a Šeberov) 

11. Tisk: R-3098 – k návrhu obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, 
ve znění pozdějších předpisů. Svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy 
městské části Praha 8 (nemovitosti v k.ú. Kobylisy, Libeň a Troja)  

12. Tisk: R-3793 – k návrhu obecně závazné vyhlášku, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, 
ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy 
městské části Praha – Dolní Měcholupy (hasičská zbrojnice s pozemky v k.ú. Dolní 
Měcholupy) 

13. Tisk: R-4276 – k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, 
ve znění pozdějších předpisů, odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního 
města Prahy městské části Praha – Nedvězí (lesní pozemky v k.ú. Nedvězí) 

14. Tisk: R-3023 - k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, 
ve znění pozdějších předpisů, odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního 
města Prahy městské části Praha 13 (pozemky v k.ú. Stodůlky) 

15. Tisk: R-4003 – k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, 
ve znění pozdějších předpisů, odejmutí správy svěřené věci z vlastnictví hlavního 
města Prahy městské části Praha 2 (pozemek parc.č. 3052/2 v k.ú. Nusle)  

16. Tisk: R-3697 – k návrhu na obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, 
ve znění pozdějších předpisů, odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního 
města Prahy městské části Praha 1 (dvě plastiky v k.ú. Malá Strana) 

17. Tisk: R-3904 – k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k nebytovému prostoru č. 901 
v objektu Voskovcova č.p. 1035, Praha 5, k.ú. Hlubočepy se společností 
MEDICIMAN, s.r.o., se sídlem Archeologická 1883/4, Praha 5, 155 00, IČ: 
27229335, za účelem zřízení ordinace všeobecného praktického lékaře s dobou nájmu 
10 let 

18. Tisk: R-3345 – k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k nebytovým prostorům na 
dobu neurčitou v objektu č.p. 727, ulice Kučerova, Praha 9, k.ú. Černý Most 

19. Tisk: R-3750 – k návrhu na pronájem budov č.p. 411 a 417, Petřínské sady a funkčně 
příslušných pozemků v k.ú. Malá Strana 



 

 

20. Tisk: R-4388 – k návrhu na prodloužení platnosti a účinnosti smlouvy č. 
VYP/23/10/006514/2009 o výpůjčce pozemků v k.ú. Vinohrady Fakultní nemocnice 
Královské Vinohrady – IČ 00064173 

21. Tisk: R-4377 – k žádosti městské části Praha 10 o souhlas s úplatným nabytím 
pozemku v k.ú. Strašnice z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy městské části Praha 
10, předložené podle § 13 odst. 4 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. 
Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné 
vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy 

22. Tisk: R-3224 – k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 1357/5 o výměře 985 m2 
a parc. č. 1357/7 o výměře 20 m2 v kat. území Troja z vlastnictví hl. m. Prahy do 
podílového spoluvlastnictví Zdeňky Görnerové (id. 1/5) a Miloše a Lenky Novotné 
(id. 4/5) 

23. Tisk: R-3836 – k návrhu na úplatný převod části pozemku 3765/1 o výměře 24 m2 k.ú. 
Břevnov z vlastnictví hl. m. Prahy do spoluvlastnictví id. ½ Oldřicha Tenopíra a id. ½ 
Ing. Radka Trhlíka 

24. Tisk: R-0717 – k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 193 o výměře 163 m2 
v kat. území Libeň z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví pana Petera Chládka 

25. Tisk: R-4376 – k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 601/53 v k.ú. Horní 
Měcholupy o výměře 17 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví občanského 
sdružení Institut Eda Robertse 

26. Tisk: R-3806 -  k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 2615 v kat. území 
Kunratice o výměře 56 m2 z vlastnictví hlavního města Prahy do SJM Alexeje 
Kormaňáka a Marie Kormaňákové 

27. Tisk: R-4087 – k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 759/3 o výměře 53 m2 
v k.ú. Káraný z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví pana Ing. Arch. Eugena Jindry 

28. Tisk: R–4322 – k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 2589/2 o výměře 196 m2 
a parc. č. 3864/2 o výměře 9 m2 v kat. území Libeň z vlastnictví hl. m. Prahy do 
vlastnictví Ivana Bartovance 

29. Tisk: R-4127 – k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 762/1 o výměře 11 
m2 a pozemku parc. č. 762/3 o výměře 28 m2 oba v k.ú. Bohnice z vlastnictví hl. m. 
Prahy do vlastnictví pana Tomáše Bíny 

30. Tisk: R-3523 – k návrhu na úplatný převod části pozemku kat. území Dejvice, par. č. 
2519/12 nově označené jako parc. č. 2519/171 (203 m2) z vlastnictví hl. m. Prahy do 
vlastnictví paní Zdenky Čermákové 

31. Tisk: R-3073 – k návrhu na úplatný převod nemovitostí č.e. 78, k.ú. a obec Čím, okres 
Příbram, Ing. Janovi Herzánovi 

32. Tisk: R-4364 – k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1976/36 v k. ú. Kbely 
z vlastnictví spoluvlastníků JUDr. Evy Štrupové – id. ½ a Františka Tikovského – id. 
½ do vlastnictví hlavního města Prahy 

33. Tisk: R-3405 – k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 128/5 o výměře 7m2 k.ú. 
Břevnov z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Ing. Petra a Martiny Vavřínových, na 
úplatný převod pozemku parc. č. 1783/17 o výměře 2 m2 k.ú. Hloubětín z vlastnictví 
hl. m. Prahy do vlastnictví Jiřího a Marie Chmelařových, na úplatný převod pozemku 
parc. č. 160/2 o výměře 1m2 k.ú. Krč z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví Milana a 
Jitky Erhardových, na úplatný převod části pozemku parc. č. 2743/3 o výměře 10 m2 
k.ú. Braník z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Ve studeném 4, s.r.o. 

34. Tisk: R-4192 – k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 2460/6 o výměře 
1 498 m2 v k.ú. Smíchov z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví společnosti CDV 
služby s.r.o. 



 

 

35. Tisk: R- 4253 – k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 2066 o výměře 22 
m2 v k.ú. Řepy z vlastnictví hlavního města Prahy do vlastnictví společnosti Areál 
PM, a.s. IČ: 27637387 

36. Tisk: R-3882 – k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2869/267 o výměře 62 
m2 a části pozemku parc. č. 2869/273 o výměře 34 m2, oba v k.ú. Krč z vlastnictví hl. 
m. Prahy do vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví společnosti ELFAP s.r.o.  

37. Tisk: R-3896 – k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 269/35 o výměře 71 m2 
v k.ú. Krč z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví společnosti PREdistribuce, a.s. 

38. Tisk: R-4346 – k revokaci usnesení Rady HMP č. 1674 ze dne 6.11.2007 k návrhu na 
úplatné nabytí vlastnictví k pozemkům v k.ú. Hostivař, Řepy, Vokovice a Vinoř 
z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek 
hl. m. Prahy “v likvidaci“ do vlastnictví hlavního města Prahy 

39. Tisk: R-3326 – k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 311/24 o výměře 
148 m2 v k.ú. Radlice z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví Společnosti vlastníků 
pro dům 281/1 Na Farkandě III. Se sídlem Na Farkandě III. 281/1, Praha 5, IČ: 
27208087 

40. Tisk: R-3375 – k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 4635/94 (230 m2), parc. 
č. 4635/95 (227 m2), parc. č. 4635/96 (229 m2), parc. č. 4635/97 (242 m2), parc. č. 
4635/98 (233 m2), parc. č. 4635/99 (236 m2), parc. č. 4635/100 (245 m2), parc. č. 
4635/101 (235 m2), parc. č. 4635/102 (232 m2) a parc. č. 4635/103 (235 m2) 
z vlastnictví hl.m. Prahy vlastníkům domů čp. 3334 až 3343, vše v kat. území 
Modřany  

41. Tisk: R-3909 – k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP č. 1747 ze dne 12. 10. 2010 
k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2860/61 (932 m2) kat. území Stodůlky, 
do vlastnictví BYTOVÉHO DRUŽSTVA VYHLÍDKA, družstvo 

42. Návrh úplatného převodu části pozemku parc. č. 3386/2 v k.ú. Michle o výměře 319 
m2 do podílového spoluvlastnictví Ing. Pěničky, Ing. Platila a Ing. Platilové 

43. Návrh úplatného převodu části pozemku parc. č. 3663 o výměře 81 m2 v kat. území 
Břevnov 

44. Návrh úplatného převodu pozemku parc. č. 2084/21 o výměře 435 m2, k.ú. Dejvice 
společnosti Manhattan Development s.r.o. za účelem sjednocení vlastnictví pozemků 

45. Tisk: R-3521 – k návrhu směny části pozemku parc. č. 41199/67 o výměře 36 m2 
v k.ú. Smíchov ve vlastnictví pana Ing. Miroslava Čápa za část pozemku parc. č. 
4199/1 o výměře 47 m2 v k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy 

46. Tisk: R- 3642 – k návrhu na zrušení věcného předkupního práva a věcného břemene 
ve prospěch hlavního města Prahy k pozemku parc. č. 1336 k.ú. Košíře 

47. Tisk: R-3951 – k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 09 – vnitřní správa – kapitálové 
výdaje 

48. Tisk: R- 4352 – k návrhu na výmaz Pragocar, státní podnik v likvidaci, se sídlem 
Praha 2. Legerova 52, IČ: 00398225 z obchodního rejstříku vedeného u Městského 
soudu v Praze 

49. Návrh nového znění Pravidel  pro převod nemovitostí ve vlastnictvím hl.m.Prahy 
a návrh Podmínek výběrového řízení na prodej nemovitostí hl.m.Prahy 

50. Stanovy Dopravního podniku hl. města Prahy, a.s. 
51. Struktura analýzy současného stavu IT a e-governmentu 
52. Informace IT - Business case a hodnocení akčního plánu realizace IS HMP (od firmy 

Deloitte) 
53. Informace ke konceptu návrhu dalšího postupu oddlužení KCP 



 

 

54. Informace – tisk R- 4254 – k návrhu na uzavření smlouvy o partnerství s Nadačním 
fondem pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením při realizaci 
projektu Ochranná známka “Práce postižených v Praze 2011“ 

55. Informace – připravované objekty k prodeji - červen 2011 
56. Informace o vývoji situace zimního stadionu Štvanice a vývoji smluvního vztahu 

s firmou MeridianSpa, s.r.o. 
57. Různé 

 
Výbor byl zahájen v 15:00 hod.  
 
Předseda výboru Ing. Richter přivítal členy výboru a konstatoval, že výbor je 
usnášeníschopný. Přítomno bylo 5 členů výboru.  
 
Bod č. 1: Schválení programu 7. zasedání výboru 
Program byl schválen v předloženém znění. 
Hlasování:     
PRO 5, ZDRŽEL SE 0, PROTI 0 
 
Bod č. 2: Schválení zápisu z 6.zasedání výboru 
Zápis byl schválen. 
Hlasování:  
PRO 5, ZDRŽEL SE 0, PROTI 0 
 
Bod č. 3: Návrh na ověřovatele zápisu 
Ing. Nouza a p. radní Dolínek 
 
Bod č. 4: Tisk: R-3593  
Úvodem promluvil starosta MČ Prahy 4 Ing. Pavel Horálek, který byl přizván k projednávání. 
Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 
Hlasování pro tisk v předloženém znění:  
PRO 5, ZDRŽEL SE 0, PROTI 0 - ODSOUHLASENO 
 
Bod č.5: Tisk: R-1773 
Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 
Hlasování pro tisk v předloženém znění: 
PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1 - NEODSOUHLASENO 
Následně proběhla diskuze na dotaz p. Dolínka ohledně důvodu, proč tento materiál nebyl 
odsouhlasen.  
Diskutující: Ing. Nouza, p. Dolínek, starosta MČ Prahy 5 MUDr. Klíma Ing. a projektant 
Břevnovské radiály p. Ing. Landa  
Nové hlasování: 
PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1 – NEODSOUHLASENO 
 
Tisk je bez usnesení. 
 
Bod č. 6: Tisk: R-3353  
K projednávání materiálu byl přizván starosta MČ Prahy 7 p. Marek Ječmének. Předem se 
omluvil za neúčast. 
Z důvodu nepřítomnosti starosty MČ Prahy 7, Ing. Nouza navrhl odložení materiálu na příští 
zasedání výboru. 



 

 

Bylo konstatováno, že k tisku byly předloženy doplňující informace a lze pro tento materiál 
hlasovat. 
Hlasování k tisku v předloženém znění: 
PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1 – NEODSOUHLASENO 
 
Tisk je bez usnesení. 
 
Bod č. 7: Tisk: R-1087   
Na úvod promluvil starosta MČ Prahy 8 Ing. Jiří Janků, který byl přizván k projednávání 
materiálu. 
Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 
Hlasování pro tisk v předloženém znění: 
PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 - ODSOUHLASENO 
 
Na zasedání se dostavil Ing. Effenberk Růžička, který se omluvil za zpoždění. 
 
Bod č. 8: Tisk: R-1521  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 
Hlasování pro tisk v předloženém znění: 
PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 – ODSOUHLASENO. 
 
Bod č. 9 až 15:  
Tisk: R-3052 
Tisk: R-3906  
Tisk: R-3098  
Tisk: R-3793  
Tisk: R-4276  
Tisk: R-3023 
Tisk: R-4003  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 
Hlasování pro tisk v předloženém znění: 
PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 - ODSOUHLASENO 
 
Na zasedání se dostavil Ing. Schmalz. 
 
Bod č. 16: Tisk: R-3697  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 
Hlasování pro tisk v předloženém znění: 
PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 - ODSOUHLASENO 
 
Na zasedání se dostavili Ing. Vašíček s Ing. Vorlíčkovou a Ing. Svoboda.  
 
Bod č. 17: Tisk: R-3904  
Ing. Richter vznesl námitku proti ceně nájmu, která je nízká s ohledem na dobu nájmu a 
předpokládanou investici do majetku HLMP. 
Následně proběhla diskuze: Ing. Svobody a Ing. Richtera 
 
Protinávrh usnesení Ing. Richtera: 
Výbor navrhuje, aby byla nájemní smlouva uzavřena na dobu neurčitou s 1letou 
výpovědní dobou.  



 

 

 
Hlasování pro protinávrh: 
PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL SE 5 - NEODSOUHLASENO 
 
Hlasování pro tisk v předloženém znění: 
PRO 3, PROTI 1, ZDRŽEL SE 5 - NEODSOUHLASENO 
 
Tisk je bez usnesení. 
 
Bod č. 18: Tisk: R-3345 
Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 
Hlasování pro tisk v předloženém znění: 
PRO 9, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 - ODSOUHLASEN 
 
Bod č. 19: Tisk: R-3750  
Dotaz Ing. Richtera na předpokládané investice ze strany nájemce, zodpověděl Ing. Svoboda. 
Hlasování pro tisk v předloženém znění: 
PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 4 – ODSOUHLASEN 
 
Bod č. 20: Tisk: R-4388  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 
Hlasování pro tisk v předloženém znění: 
PRO 9, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 – ODSOUHLASEN 
 
Předseda výboru Ing. Richter požádal o předřazení bodu č. 48, z důvodu přítomnosti 
likvidátora společnosti Pragocar, statní podnik v likvidaci 
 
Bod č. 48: Tisk: R- 4352  
Na úvod promluvil likvidátor společnosti Pragocar, státní podnik v likvidaci Ing. Kyncl. 
Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 
Hlasování pro tisk v předloženém znění: 
PRO 9, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 - ODSOUHLASENO  
 
Bod č. 21: Tisk: R-4377  
Za MČ Prahu 10 promluvil předseda výboru Ing. Richter. 
Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 
Hlasování pro tisk v předloženém znění: 
PRO 9, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 – ODSOUHLASENO 
 
Bod č. 22: Tisk: R-3224 
Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 
Hlasování pro tisk v předloženém znění: 
PRO 9, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 – ODSOUHLASENO 
 
Pí. Görnerová vznesla technickou připomínku. Předseda výboru požádal Ing. Svobodu, aby se 
ujal vyřízení této záležitosti. 
 
Bod č. 23 až 27:  
Tisk: R-3836  
Tisk: R-0717  



 

 

Tisk: R-4376  
Tisk: R-3806  
Tisk: R-4087 
Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 
Hlasování pro tisk v předloženém znění: 
PRO 9, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 – ODSOUHLASENO 
 
Bod č. 28: Tisk: R–4322  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 
Hlasování pro tisk v předloženém znění: 
PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 4 – ODSOUHLASENO 
 
Bod č. 29: Tisk: R-4127 
Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 
Hlasování pro tisk v předloženém znění: 
PRO 9, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 – ODSOUHLASENO 
 
Bod č. 30: Tisk: R-3523  
Ing. Vašíček vznesl připomínku k výši prodejní ceny pozemku, která je vzhledem k poloze 
pozemku velmi nízká. Následně diskutovali Ing. Vašíček, Ing. Svoboda, Ing. Effenberk 
Růžička a Ing. Richter. 
 
Ing. Vašíček navrhl usnesení: 
Výbor doporučuje, aby žadatelé nabídli alespoň dvojnásobnou cenu, v opačném případě 
ať dále užívají pozemek a platí nájem.   
 
Hlasování pro navržené usnesení: 
PRO 8, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1 – ODSOUHLASENO 
 
Bod č. 31: Tisk: R-3073  
Ing. Vašíček se dotázal, zda v roce 2010 byly pozemky nabídnuty ke koupi HLMP, pokud 
ano, proč je město nevyužilo ke sjednocení majetku.  
Následně proběhla diskuze i na téma ceny prodeje Ing. Vašíčka, p. radního Dolínka a Ing. 
Svobody. 
 
p. radní Dolínek navrhl usnesení: 
Výbor nesouhlasí s prodejem za tuto cenu. 
 
Hlasování pro usnesení: 
PRO 9, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 – ODSOUHLASENO 
 
Bod č. 32 a bod č. 33: 
Tisk: R-4364  
Tisk: R-3405  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 
Hlasování pro tisk v předloženém znění: 
PRO 9, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 – ODSOUHLASENO 
 
Bod č. 34: Tisk: R-4192  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 



 

 

Hlasování pro tisk v předloženém znění: 
PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 2 – ODSOUHLASENO 
 
Bod č. 35: Tisk: R- 4253 
Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 
Hlasování pro tisk v předloženém znění: 
PRO 9, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 – ODSOUHLASENO 
 
Bod č. 36: Tisk: R-3882  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 
Hlasování pro tisk v předloženém znění: 
PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 2 – ODSOUHLASENO 

 
Bod č. 37: Tisk: R-3896  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 
Hlasování pro tisk v předloženém znění: 
PRO 8, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1 – ODSOUHLASENO 
 
Bod č. 38: Tisk: R-4346  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 
Hlasování pro tisk v předloženém znění: 
PRO 9, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 – ODSOUHLASENO 
 
Předseda výboru Ing. Richter se omluvil a předal slovo místopředsedovi Ing. Nouzovi.  
 
Bod č. 39 až 41: 
Tisk: R-3326  
Tisk: R-3375  
Tisk: R-3909  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 
Hlasování pro tisk v předloženém znění: 
PRO 8, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 – ODSOUHLASENO 
 
Bod č. 42: Návrh úplatného převodu části pozemku parc. č. 3386/2 v k.ú. Michle o výměře 
319 m2 do podílového spoluvlastnictví Ing. Pěničky, Ing. Platila a Ing. Platilové 
Ing. Vašíček vznesl námitku k výši ceny. Dále se dotázal, proč nebylo vyhlášeno výběrové 
řízení. Následně proběhla diskuze Ing. Vašíčka, Ing. Svobody a pí. radní Udženije. 
Hlasování pro tisk v předloženém znění: 
PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL SE 4 – NEODSOUHLASENO 
 
Materiál je bez usnesení. 
 
Bod č. 43: Návrh úplatného převodu části pozemku parc. č. 3663 o výměře 81 m2 v kat. území 
Břevnov 
Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 
Hlasování pro tisk v předloženém znění: 
PRO 8, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 – ODSOUHLASENO 
 
 



 

 

Bod č. 44: Návrh úplatného převodu pozemku parc. č. 2084/21 o výměře 435 m2, k.ú. 
Dejvice společnosti Manhattan Development s.r.o. za účelem sjednocení vlastnictví pozemků 
Ing. Vašíček se dotázal, zda platí nájem a vznesl námitku k ceně. Následně proběhla diskuze 
Ing. Vašíčka, Ing. Svobody a Ing. Nouzy. 
Hlasování pro tisk v předloženém znění: 
PRO 3, PROTI 2, ZDRŽEL SE 3 – NEODSOUHLASENO 
 
Materiál je bez usnesení.  
 
Bod č. 45 a bod č. 46: 
Tisk: R-3521  
Tisk: R- 3642  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 
Hlasování pro tisk v předloženém znění: 
PRO 9, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 – ODSOUHLASENO 
 
Bod č. 47: Tisk: R-3951  
K tomuto tisku na úvod promluvil Ing. Vimr. 
Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 
Hlasování pro tisk v předloženém znění: 
PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 3 – ODSOUHLASENO 
 
Pí radní Udženija pořádala o projednání tisku R -3025. Tisk byl zařazen pod bod č.57-Různé. 
 
Bod č. 49: Návrh nového znění Pravidel  pro převod nemovitostí ve vlastnictvím hl.m.Prahy 
a návrh Podmínek výběrového řízení na prodej nemovitostí hl.m.Prahy 
Úvodem předseda výboru členům sdělil, že tento materiál byl předem projednán podle plánu 
se členy zastupující ČSSD, ODS a TOP 09. Stručně k obsahu materiálu promluvila i pí. radní 
Udženija. 
 
Hlasování pro materiál v předloženém znění: 
PRO 9, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 - ODSOUHLASENO  
 
Bod č. 50: Stanovy Dopravního podniku hl. města Prahy, a.s. 
Členové výboru za TOP 09 opětovně zažádali o zaslání stanov, které doposud neobdrželi.  
p. radní Dolínek navrhl odložení projednávání stanov na příští zasedání v září. Zároveň by se 
přizval předseda dozorčí rady, aby členům podal informaci, zda byly za půl roku fungování 
tohoto modelu nalezeny nějaké nedostatky.   
Ing. Mgr. Poche podal protinávrh, aby se stanovy z projednávání výboru vyřadily, protože 
jsou již historicky schváleny Radou HLMP.  
Ing. Nouza upozornil na přítomnost kolegů z Dopravního podniku. Bylo uděleno slovo pí. 
Daniele Pětníkové, vedoucí kanceláře GŘ DP, aby podala krátkou informaci o stanovách 
dopravního podniku.  
Následně proběhla diskuze Ing. Schmalze a pí. Pětníkové na téma zapracování připomínek 
ODS do stanov. 
Ing. Nouza navrhl stanovení termínu, do kterého se stanovy zašlou členům výboru. Dále 
podpořil návrh projednání funkčnosti stanov na zářijovém zasedání.  
Ing. Schmalz navrhl rozšíření materiálu o stanovisko legislativního odboru Dopravního 
podniku, jakým způsobem bylo nakládáno s připomínkami, které vzešly od zastupitelů.   
 



 

 

Projednávání stanov Dopravního podniku, a.s. bylo odloženo na zasedání, které se bude 
konat v září. Stanovy budou neprodleně zaslány členům výboru.  
 
Bod č. 51: Struktura analýzy současného stavu IT a e-governmentu 
Ing. Vimr krátce promluvil k předloženému materiálu. 
Následně proběhla diskuze Ing. Vašíčka, Ing. Richtera, Ing. Klega a Ing. Vimra na téma 
zpracování analýzy. 
Ing. Klega navrhl, aby do struktury analýzy byl zařazen segment na téma zefektivnění využití 
používaných informačních technologií. 
 
Úkol: Analýza současného stavu IT a e-governmentu bude zpracován odborem IT do 
příštího zasedání výboru, který se bude konat 6. 9. 2011 
          
 Bod č. 52: Informace IT - Business case a hodnocení akčního plánu realizace IS HMP (od 
firmy Deloitte) 
Ing. Vimr uvedl, že tato informace je zde na žádost Ing. Vašíčka. 
Následně proběhla diskuze Ing. Vašíčka, Ing. Richtera, Ing. Vorlíčkové a Ing. Vimera na téma 
současného stavu IT. 
 
Výbor bere informaci na vědomí.   
 
Bod č. 53: Informace ke konceptu návrhu dalšího postupu oddlužení KCP 
Na úvod bylo předáno slovo Ing. Kárníkovi z KCP. Dále k informaci promluvil Ing. Richter. 
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.  
 
Výbor bere informaci na vědomí. 
 
Bod č. 54: Informace – tisk R- 4254 – k návrhu na uzavření smlouvy o partnerství 
s Nadačním fondem pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením při realizaci 
projektu Ochranná známka “Práce postižených v Praze 2011“ 
Na úvod promluvil p. radní Dolínek.  
 
Výbor bere informaci na vědomí. 
 
Bod č.55: Informace – připravované objekty k prodeji - červen 2011 
Pí. radní Udženija rozdala členům výboru zpracovaný přehled: Možné prodeje pozemků 
v roce 2011. Výše uvedený materiál je přiložen k zápisu.  
Následně proběhla diskuze Ing. Vašíčka, pí. radní Udženije, Ing. Svobody a Ing. Vorlíčkové, 
k prodeji objektů, uvedených v materiálu. 
 
Výbor bere informaci na vědomí. 
 
Bod č. 56: Informace o vývoji situace zimního stadionu Štvanice a vývoji smluvního vztahu 
s firmou MeridianSpa, s.r.o. 
Úvodem stručně promluvila pí. radní Udženija. 
Dále proběhla diskuze Ing. Richtera, pí radní Udženije, Ing. Klegy a p. radního Dolínka. 
 
Usnesení: 
Výbor navrhuje ukončit nájemní smlouvu s MeridianSpa, s.r.o., udělat veškeré nezbytné 
kroky, které povedou k tomu, aby majetek hlavního města Prahy na Štvanici nebyl 



 

 

předán této společnosti, a aby se v konečném důsledku mohl realizovat záměr, který 
představila radní Udženija resp. Rada HLMP. 
 
Hlasování pro usnesení: 
PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 – ODSOUHLASENO 
 
Bod č. 57) Různé 

1. Tisk: R- 3025 – k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 470/1 o výměře 
1 429 m2 v k. ú. Veleslavín z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví pana Richarda 
Vojíře 

Na úvod promluvil p. radní Dolínek, aby vysvětil, z jakého důvodu nebyl tento materiál na 
minulém zasedání odsouhlasen. Dále uvedl, že již nemá k tomuto tisku výhrady. 
 
Hlasování pro tisk v předloženém znění: 
PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0  - ODSOUHLASENO 
 

2. Pí radní Udženija navrhla projednání tisků: 
Tisk: R-4460 – k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 3386/2 v k.ú. 
Michle o výměře 658 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti Metis 
Property, s.r.o. 
Tisk: R-4079 – k žádosti městské části Praha-Březiněves o souhlas s nabytím 
pozemků parc. č. 258 a 427/251 v k.ú. Březiněves z vlastnictví České republiky, 
správa nemovitostí ve vlastnictví státu Pozemkový fond České republiky, do 
vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy městské části Praha – Březiněves, 
předložené podle § 13 odst. 4 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, 
kterou se vydává statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 
12/2004 Sb. hl. m. Prahy 
 

Projednávání výše uvedených materiálu bylo odloženo na příští zasedání výboru, které 
se bude konat v září. 

Jednání Výboru bylo ukončeno v 17:00 hodin a trvalo 2 hod. 
Další jednání výboru se uskuteční dne 6. 9. od 15,00. Místo bude upřesněno pozvánkou. 
Harmonogram zasedání výboru na II. pololetí roku 2011 bude schválen na příštím 
zasedání výboru.  
 
Pořízený zvukový záznamu zasedání bude členům výboru doručen společně se zápisem.  
 
Ověřovatel: Ing. Nouza……………………………….  
 
Ověřovatel: p. Dolínek ……………………………….. 
 
Zapsala B. Ondrušová………………………………… 
 
 
 

Ing. Milan Richter 
předseda Výboru pro hospodářskou politiku a informatiku ZHMP 

 
 




