Zápis č. 5/2019
z jednání Komise majetkové Rady MČ Praha 4 ze dne 23. 9. 2019
Pozvánka s programem a přílohami byly rozeslány elektronicky.
Přítomni:

Omluveni:

Jana Svatá, Pavla Niessnerová, Ing. Daniel Kunc, JUDr. Matěj Šandor, Ph.D.,
Tomáš Chaloupka, Ing. František Nikl, RNDr. Dušan Brabec, Martin
Innemann, Ivana Kozáková (tajemnice komise), Radovan Vašek (vedoucí
OOM), Bc. Michal Hroza (místostarosta)
Mgr. Jakub Schejbal

Program jednání:
1. Schválení programu jednání.
2. Představení členů komise.
3. Projednání organizačních záležitostí.
4. Projednání a doporučení zveřejňování obsahu a rozsahu dat (seznamu majetku městské
části Praha 4) na celoměstském portálu pro otevřená data hl. m. Prahy.
5. Různé.
Jednání komise bylo zahájeno v 17:00 hodin.
Ad 1) Usnesení 5/1: Program jednání byl jednomyslně schválen (8-0-0).
Ad 2) Proběhlo přestavení jednotlivých členů komise.
Ad 3) Bylo dohodnuto, že zasedání komise bude probíhat zpravidla 1x měsíčně, vždy
v pondělí od 17.00 hodin. V případě potřeby bude jednání komise svoláno operativně. Termín
jednání bude oznámen všem členům komise a zároveň bude zveřejněn na internetových
stránkách městské části Praha 4 minimálně týden předem. Nyní budou stanoveny termíny na
tři měsíce dopředu a budou zveřejněny na internetových stránkách městské části Praha 4
(projednáno bez usnesení).
Ad 4) Rada městské části Praha 4 schválila usnesením č. 8R-321/2019 ze dne 17. 4. 2019
záměr zveřejnit seznam majetku městské části Praha 4 na celoměstském portálu otevřených
dat „opendata“ hl. m. Prahy. Proběhla diskuze k záměru na zveřejňování dat na celoměstském
portálu pro otevřená data hl. m. Prahy. Jedná se o zveřejnění přehledu nemovitého majetku ve
svěřené správě městské části Praha 4, tj. seznam bytových domů, bytových a nebytových
jednotek, nebytových objektů, garáží a pozemků. Realizace tohoto návrhu je jeden z dalších
kroků „otevřené radnice“. V současné době na celoměstském portálu pro otevřená data hl. m.
Prahy poskytuje informace 16 organizací, např. městské části Praha 3, 5, 6, 7, 8, 15, 21,
Dopravní podnik hl. m. Prahy, Městská policie hl. m. Prahy, Technická správa komunikací,
atd.
Usnesení 5/2: Komise souhlasí se zveřejňováním obsahu a rozsahu dat na celoměstském
portálu pro otevřená data hl. m. Prahy v takovém rozsahu, jak bylo komisi předloženo,
s aktualizací 1x ročně (3-1-4, návrh nebyl přijat).
Usnesení 5/3: Komise souhlasí se zveřejňováním obsahu a rozsahu dat na celoměstském
portálu pro otevřená data hl. m. Prahy v takovém rozsahu, jak bylo komisi předloženo,
s aktualizací minimálně 1x ročně (3-2-3, návrh nebyl přijat).
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Ad 5) Proběhla diskuse k prodeji akcií společnosti 4-Energetická, a.s., působnosti komise
a novelizaci závazného postupu pro pronájem bytů.
a) Místostarosta p. Bc. Michal Hroza informoval komisi o veřejné soutěži na prodej akcií
emitovaných společností 4-Energetická, a.s. (záměr byl zveřejněn na úřední desce městské
části Praha 4, na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 7R-274/2019 ze dne
3. 4. 2019, v termínu od 10. 4. 2019 do 25. 6. 2019).
b) K obsahu působnosti komise bylo konstatováno, že komise se bude zabývat konkrétními
případy předloženými k projednání odborem obecního majetku, podněty od občanů městské
části Praha 4, netypickými prodeji a pronájmy nemovitého majetku a podněty od jednotlivých
členů komise.
c) Vedoucí odboru obecního majetku p. Radovan Vašek informoval na dotazy členů komise
o připravované novelizaci stávajícího „Závazného postupu při pronájmu bytů v domech ve
vlastnictví (spoluvlastnictví) hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 4“. Návrh nového
předpisu bude předložen komisi k projednání.
Usnesení 5/4: Komise bere na vědomí (6-0-2).
Poté nevznesl žádný člen komise požadavek k projednání dalších záležitostí.
Jednání Komise majetkové Rady městské části Praha 4 konané dne 23. 9. 2019 bylo ukončeno
v 18:15 hodin.

Jana Svatá
předsedkyně Komise majetkové
Rady městské části Praha 4

Ivana Kozáková
tajemnice komise
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Prezenční

listina

5. zasedání Komise majetkové Rady městské
dne 23. 9. 2019
Podpis

Jméno
Jana Svatá
předsedkyně

komise

Pavlína Niessnerová
členka komise
Ing. Daniel Kunc
komise

člen

JUDr. Matěj Sandor, Ph.D.
člen komise
Tomáš Chaloupka
člen komise
Ing. František Nikl
člen komise
RNDr. Dušan Brabec
komise

člen

Mgr. Jakub Schejbal
člen komise

..

Martin Inneman
člen komise

Ivana Kozáková
tajemnice komise
Radovan Vašek
host
Bc. Michal Hroza
host

v

části

Praha 4

