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Úkol: 

Komise Rady hl. m. Prahy pro bytovou politiku pověřuje Mgr. Portlíka a Mgr. Trejtnara 

vypracováním nových pravidel pro pronájem bytů v majetku hl. m. Prahy. Návrh nových 

pravidel bude členům komise přeložen na příštím zasedání.  

 

Usnesení: 

Komise Rady hl. m. Prahy pro bytovou politiku doporučuje Radě hl. m. Prahy dále nezvyšovat 

kvóty bytů určených pro profese. 

Hlasování: PRO – PROTI – ZDRŽEL: 4 – 0 – 0 

 

Komise Rady hl. m. Prahy pro bytovou politiku doporučuje Radě hl. m. Prahy schválit úpravu 

stávajících pravidel pronájmu bytů v majetku hl. m. Prahy s ohledem na výše uvedená 

doporučení. 

Hlasování: PRO – PROTI – ZDRŽEL: 4 – 0 – 0 

 

Ad 2) Mgr. Portlík seznámil členy komise s materiálem připravovaným na jednání Rady hl. m. 

Prahy R-07187 – k návrhu na jednostranné zvyšování nájemného podle zák. č. 159/2009 Sb., 

objasnil důvody vedoucí k předkladu tohoto materiálu, požádal komisi o stanovisko. 

 

Komise Rady hl. m. Prahy pro bytovou politiku žádá odbor SVM MHMP, prostřednictvím 

náměstka primátora Ivana Kabického, 1) o vypracování právního posudku ve věci možného 

zvyšování nájemného dle ustanovení nového Občanského zákoníku; 2) zpracování studie vývoje 

tržního nájemného v jednotlivých lokalitách hl. m. Prahy z období 2006 – 1. pol. 2012 

 

Usnesení: 

Komise Rady hl. m. Prahy pro bytovou politiku bere na vědomí tisk R-07187 a doporučuje 

náměstkovi primátora Ivanu Kabickému uvedený materiál předložit ke schválení Radě hl. m. 

Prahy.  

Hlasování: PRO – PROTI – ZDRŽEL: 4 – 0 – 0 

 

Ad 3) D. Urban požádal o zpracování studie, která by aktualizovala data uvedená v Koncepci 

bytové politiky hl. m. Prahy pro rok 2004 a navazující období schválenou usnesením ZHMP č. 

19/12 ze dne 24. 6. 2004. 

 

Mgr. Tomáš Portlík, v. r.  

předseda komise  

 


