Zápis č. 5
z jednání Komise na podporu prodeje vojenských bytů
dne 12. července 2011
Účastníci jednání:
(dle prezenční listiny, která je uložena u tajemnice komise)
Mgr. Bořek Černovský, Bc. Jitka Synková, Dr. Tomáš Finger, Pavla Janecká, Lenka Kabrhelová,
Ing. Lubomír Lampert, Ing. Šmerda Miroslav
Nepřítomen: Ing. Scholz Vladimír
Omluvena: Jarešová Martina

Předseda komise Mgr. Černovský přivítal členy komise a zahájil jednání kontrolou úkolů z předešlého
zasedání:
Úkol:
1. Mgr. Černovský bude kontaktovat Prahu 6 jako vlastníka části pozemků s dotazem ohledně
neprovedené změny zápisu o převodu pozemků v katastru nemovitostí
Plnění:
Mgr. Černovský intervenoval na Praze 6 i na Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových - duplicitní vlastnictví vyřešeno – byla předložena Informace o řízení Katastrálního
úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha ze dne 12. 7. 2011.
Úkol:
2. Pro řešení situace s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových předá Dr. Finger
kontakt na pracovníka, který se touto problematikou zabývá – úkol splněn

Dále Mgr. Černovský seznámil členy komise s výsledkem jednání, které se uskutečnilo dne 8. června
2011 – Odbor pro nakládání s nepotřebným majetkem a rovněž s výsledkem jednání dne 17. 6. 2011
u ministra obrany RNDr. Alexandra Vondry, kterého se zúčastnila také starostka MČ Praha 17 Bc. Jitka
Synková a primátor hl. m. Prahy Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

Přítomní členové komise informovali vedení MČ o aktuální situaci ohledně vzniku a působení bytových
družstev, založených pro odkup bytových celků ve vlastnictví státu. Zástupci bytových družstev již
obdrželi konkrétní nabídky a posuzují je. Již nyní je však zřejmé, že oceňovací posudky, podle kterých
je stanovena prodejní cena, vykazují hrubé chyby. Odstranění chyb bude předmětem následujících
jednání.
Závěrem Mgr. Černovský informoval o postupu prací na projektu pro Ministerstvo financí o veřejném
zájmu na bezúplatný převod pozemků kolem prodávaných bytových celků. Projekt by měl být
dokončen do měsíce.

Dle dohody bude další jednání komise svoláno během měsíce září 2011, termín bude upřesněn.

Zapsala: H. Fulínová
Ověřil: Mgr. Bořek Černovský

