ZÁPIS č. 3/2015
z jednání Výboru majetku obce
ze dne 18.5.2015
(16:35-17:30hod.)

Přítomní:
Robert Mařík – předseda výboru
Josef Stříhavka – člen výboru
Zdeněk Vlasák – člen výboru
Karel Novotný – člen výboru
Ing. Lenka Svobodová – tajemnice výboru
Omluven:
Tomáš Benčat – člen výboru
1. Na základě žádosti spol. Prostor a.s., která odkoupila část závodu spol. ECO-SUN od

insolvenčního správce, o nájem obecních pozemků parc.č.152 a 154 v k.ú. Malá
Chuchle vč. dvou provozních hal doporučuje majetkový výbor ZMČ vyvěsit záměr
pronájmu těchto nemovitostí na dobu určitou. Členové výboru doporučují, aby před
uzavřením nájemní smlouvy byla ze strany MČ provedena revize platnosti všech
podkladů dle platných předpisů a zákonů.
2. Vzhledem k tomu, že k vyvěšenému záměru nebyly ze strany občanů připomínky,
řešil majetkový výbor prodej pozemku parc.č. 969/50 v k.ú. Velká Chuchle o výměře
25m2 manž. K. Členové výboru doporučují ZMČ schválit uzavření kupní smlouvy, a
to za cenu stanovenou znaleckým posudkem, tj. 23.500,-Kč + DPH.
3. Na základě žádosti odboru evidence, správy a využití majetku MHMP o stanovisko ke
směně pozemku parc.č. 187/8 o výměře 3246m2 v k.ú. Malá Chuchle (vlastník spol.
C.O.P services, s.r.o.) za část pozemku parc.č. 184 o výměře 851m2 v k.ú. Malá
Chuchle (vlastník hl. m. Praha) z důvodu vypořádání majetkoprávních vztahů
z minulosti (pozemky HMP v oploceném areálu spol. C.O.P services, s.r.o. – prostor
bývalého hliniště, nyní Farma „Na Samotě“) doporučuje majetkový výbor ZMČ vydat
ke směně těchto pozemků kladné stanovisko.
4. Dále se majetkový výbor zabýval e-mailovým dotazem pí Formanové, předsedkyně
Rodinného centra Chuchle, o možnost užívání prostor po restauraci v Klubovém domě
pro akce tohoto spolku, a to nyní zejména pro letní příměstské tábory. Vzhledem k
nedostatku informací ohledně stavebních úprav, změny užívání tohoto prostoru a
pochybnostem o vhodnosti prostoru pro aktivity dětí (zodpovědnost za případné úrazy,
hygienické požadavky) vzal majetkový výbor tuto žádost a informace technického
charakteru od Ing. Schůrka na vědomí. Po vyjasnění situace ohledně možností užívání
tohoto prostoru se bude majetkový výbor touto záležitosti dále zabývat na svém
příštím jednání.
Zapsala: Ing. Lenka Svobodová

Robert Mařík
předseda výboru

