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Důvodová zpráva
I. PRODEJ DOMŮ SE ŠESTI A MÉNĚ BYTY NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FORMOU ELEKTRONICKÉ AUKCE
Zastupitelstvo městské části Praha 10 schválilo svým usnesením č. 6/2/2011 ze dne 7. 9. 2011
návrh formy výběrového řízení na prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty včetně změny
„Zásad pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech
svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů nebo ateliérů“ (dále „Zásady“) a
schválilo prodej těchto domů formou elektronické aukce. Dle Zásad se prodávají domy se šesti a
méně byty, ve kterých je méně než polovina bytů užívána jejich oprávněnými nájemci.
Na základě tohoto usnesení začala městská část Praha 10 od února roku 2012 realizovat výběrová
řízení na prodej domů se šesti a méně byty formou elektronické aukce.
Jedním z domů, který byl schválen k prodeji touto formou, byl i dům U Zdravotního ústavu
2261/4, Praha 10 se souvisejícími pozemky. Podrobnější specifikace tohoto domu je uvedena
v příloze č. 1 tohoto materiálu.

II. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA PRODEJ DOMU U ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU 2261/4
FORMOU ELEKTRONICKÉ AUKCE
Jak vyplývá z výše uvedeného, proběhla v souladu s platnými Zásadami na prodej domu U
Zdravotního ústavu 2261/4, Praha 10 opakovaně tři výběrová řízení formou elektronické aukce.
Ani v jednom případě nebyla doručena přihláška do elektronické aukce a výběrová řízení byla
tudíž zrušena.
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III. NABÍDKA NA ODKUP DOMU U ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU 2261/4
Následně se dne 13. 4. 2015 na městskou část Praha 10 obrátila se žádostí o odkup domu U
Zdravotního ústavu 2261/4, Praha 10 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, IČ
00216208, se sídlem Ruská 87, Praha 10 (dále jen „Uchazeč“).
Uchazeči byl postoupen znalecký posudek ze dne 27. 4. 2012, kde odhadní cena domu činí
20 808 000 Kč včetně podrobné specifikace předmětu prodeje.

Dne 3. 6. 2015 jsme obdrželi reakci od Uchazeče s tím, že fakulta nemá právní subjektivitu, a
proto se ihned obrátila na rektora University Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimu, DrSc., v jehož
pravomoci je nákup nemovitostí, aby zájem fakulty na odkup domu potvrdil. Současně byla
Uchazeči umožněna i prohlídka domu s jejich kladnou reakcí.
Následně poté proběhlo i osobní jednání s děkanem 3. lékařské fakulty UK, prof. MUDr.
Michalem Andělem, CSc., u zástupce starostky m. č. Praha 10 Doc. Ing. Petra DAVIDA, Ph.D.,
ve věci prodeje domu.
Dne 21. 9. 2015 jsme od Uchazeče obdrželi podrobnější písemné vyjádření ve věci prodeje domu.
Fakulta má eminentní zájem o koupi domu. Z administrativních důvodů však musí prodej
schválit akademický senát fakulty a dále vlastní odkup musí poté realizovat Universita Karlova
po předchozím projednání zejména akademickým senátem a dozorčí radou University Karlovy.
V současné době Uchazeč připravuje podklady pro investiční záměr a předpoklad schvalovacího
řízení je konec roku 2015. Dále koupi domu musí schválit i MŠMT, proto pravděpodobný termín
finalizace nabídky na odkup je 30. 6. 2016.
Podle Statutu UK patří nakládání s nemovitým majetkem do pravomoci rektora, vypracovala
fakulta investiční záměr, kterým požádala představitele univerzity o nákup budovy pro potřeby 3.
lékařské fakulty. Tento postup předem zkonzultoval pan děkan s panem rektorem.
Dne 27. 11. 2015 obdržela 3. lékařská fakulta dopis, kterým bylo oznámeno, že vzhledem k tomu,
že akce není zařazena v současné Dokumentaci programu 133 21E pro roky 2015 – 2017, bude
možné zařadit akci financovanou z prostředků státního rozpočtu do programu nejdříve na rok
2018.
V současné době připravuje 3. lékařská fakulta pro vedení univerzity návrh jiné formy
financování, aby k odkupu domu U Zdravotního ústavu 2261/4 mohlo dojít v původně
plánovaném čase.
Zároveň uvádíme, že m. č. Praha 10 v poslední době obdržela dvě nabídky na odkup domu U
Zdravotního ústavu 2212/2, Praha 10, viz příloha č. 3.

Stanovisko KMN ze dne 16. 12. 2015: KOMISE DOPORUČUJE NEMOVITOST DO DOBY,
NEŽ UCHAZEČ O KOUPI (3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE,
IČ 00216208, SE SÍDLEM RUSKÁ 87, PRAHA 10) BUDE MOCI KOUPI REALIZOVAT,
TUTO NEMOVITOST UCHAZEČI PRONAJMOUT ZA SNÍŽENÉ NÁJEMNÉ.

Příloha č. 1

U Zdravotního ústavu 2261/4
pozemky parc. č. 3980, 3982, 3983/10, 3981/1
k. ú. Vinohrady

Volně stojící dvoupodlažní podsklepená stavba zděné nosné konstrukce s vysokou valbovou
střechou s vikýři krytou taškovou krytinou a částečně stavebně využitým půdním prostorem.
Dům je stavebně rozdělen na dvě samostatné části se dvěma vchody. Z každé části je samostatný
vstup k jednotlivým bytům, do 1. PP a půdního prostoru, vhodného k vestavbě. Vzhledem
k tomu, že původní stavební dokumentace se dochovala jen v omezeném rozsahu, je možné
pouze předpokládat, že objekt byl postaven jako dvojdům, čemuž i dispozičně odpovídá.
Z bočních štítových stran je provedena přístavba schodišť. Vodorovné konstrukce jsou dřevěné
trámkové s omítnutým podhledem, na úrovni podlahy 1.NP monolitické železobetonové. Výplně
otvorů tvoří okna dřevěná dvojitá, dveře převážně náplňové a hladké do dřevěných zárubní a
dvoukřídlé dřevěné prosklené vchodové dveře. Povlaky podlah vlýskové, s povrchem PVC a
keramické dlažby, v 1. PP z betonové mazaniny. Vnitřní omítky jsou hladké štukové
s keramickým obkladem soc. zařízení, fasádní hladké bez zdobení. Nadzemní část 1. PP je
provedena z řezaného páleného zdiva. Vytápění etážové plynové a lokální s plynovým topidlem,
ohřev TUV el. bojlery a průtokovými ohřívači. Vybavení zařizovacími předměty zdravotechniky
standardní. 1. PP je užíváno jako technické se skaldovým zázemím k bytům. Dům pocházející
z roku 1932 je v dobrém stavebně-technickém stavu a udržovaný. Kompletně byla provedena
oprava fasády, vyměněna střešní krytina, klempířské prvky z pozinkovaného plechu, výměna
rozvodů vody, kanalizace, plynu, elektro, opravy dveří a oken.
V domě je 6 bytových jednotek o celkové užitné ploše 437,65 m2, počet oprávněných
nájemců je 1. V domě se nenachází žádný nebytový prostor.
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Odhadní cena domu dle Znaleckého posudku ze dne 27. 4. 2012 činila 20 808 000 Kč.
Znalecký posudek byl vyhotoven Vladimírem Pauerem, ACONTA s.r.o.
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Příloha č. 4

ZÁPIS č. 12/2015
KMN – komise majetková a nebytových prostor
jednání komise KMN konané dne 16.12.2015
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, v zasedačce 411a)
Přítomni: JUDr. Magdaléna Lukovičová – předsedkyně KMN
PhDr. Olga Richterová, JUDr. PhDr. Oldřich Choděra, pan Lukáš Rázl, Ing. Michal Narovec a
Mgr. Tereza Hauffenová - členové komise KMN
Omluvili se: Mgr. Bohumil Zoufalík
Hosté: JUDr. Olga Doudová, Romana Šímová, Ing.Helena Nováková CSc., pan Josef Klogner a
pan František Vlach
Zapsal: Petr Stejskal
Návrh na Program jednání:
1. Zahájení komise
2. Schválení zápisu č. 11/2015 ze dne 30.11.2015
3. Schválení programu
4. Projednání předložených materiálů oddělení činnosti
vlastníka a prodeje nemovitého majetku
5. Projednání předložených materiálů oddělení
nájemních vztahů a pohledávek
6. Různé
7. Závěr

K projednávaným bodům jednání:

Zasedání KMN zahájila a vedla od 17:00 hod. předsedkyně KMN pí. JUDr. Magdaléna
Lukovičová. Komise se sešla v počtu 4 členů (od bodu 4/1 již v počtu 6-ti členů). Komise po
celou dobu jednání byla usnášeníschopná.

1. Zahájení komise
2.Schválení zápisu č. 11/2015 ze dne 30.11.2015
PŘÍTOMNO: 4
PRO: 4
PROTI: ZDRŽEL SE: Výsledek hlasování: KOMISE ZÁPIS SCHVÁLILA

3. Schválení programu
PŘÍTOMNO: 4
PRO: 4
PROTI: ZDRŽEL SE: Výsledek hlasování: KOMISE PROGRAM SCHVÁLILA

Poř. č. 5/1
Informace o průběhu prodeje domu U Zdravotního ústavu 2212/2
Komise doporučuje nemovitost do doby, než uchazeč o koupi (3. lékařská fakulta Univerzity
Karlovy v Praze, IČ 00216208, se sídlem Ruská 87, Praha 10) bude moci koupi realizovat, tuto
nemovitost uchazeči pronajmout za snížené nájemné.
PŘÍTOMNO: 6
PRO: 6
PROTI: ZDRŽEL SE: -

Výsledek hlasování: KOMISE DOPORUČUJE NEMOVITOST DO DOBY, NEŽ UCHAZEČ O
KOUPI (3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE, IČ 00216208, SE
SÍDLEM RUSKÁ 87, PRAHA 10) BUDE MOCI KOUPI REALIZOVAT, TUTO NEMOVITOST
UCHAZEČI PRONAJMOUT ZA SNÍŽENÉ NÁJEMNÉ.

