Prim. Krnáčová:
Slučujeme rozpravu. Hlasujeme.
Kdo je pro? Proti?
Zdržel se?
Pro: 42 Proti: 2 Zdr.: 1. Sloučena rozprava.
Prosím.
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P. Grabein Procházka:
Děkuji. U těchto pěti tisků se ve všech případech jedná o
prodej pozemků z vlastnictví hl. m. Prahy. Rád bych se zde zmínil o dvou
převodech. První je pod pořadovým číslem 34/3. Je to úplatný převod
pozemků v k. ú. Kamýk. Účelem této transakce je sloučení v jeden funkční
celek, kdy došlo ke shodě mezi společností Rezidence Kamýk s. r. o.,
městskou částí, a zároveň sdruženími, která se v okolí nacházejí. Jedná se o
to, že by na tomto pozemku do budoucna byl vystavěn bytový komplex, a
v rámci té shody byly vyřešeny veškeré připomínky, které zde byly i od
jednotlivých iniciativ.
Tento tisk byl projednán ve výboru pro správu majetku a majetkové podíly
13. 6. 2017, a byl tímto výborem schválen.
Zároveň součástí toho návrhu bylo i to, že bude sjednána pro hl. m. Praha
…
Prim. Krnáčová:
Děkuji. Otevírám rozpravu. Pan Mahrik.
P. Mahrik:
Děkuji za slovo. Jenom bych rád uvedl, že mi byl zaslán email, že občané
nesouhlasí s prodejem parkoviště v
k. ú. Kamýk, je to Tisk Z – 5953. A zároveň v té důvodové zprávě bylo
nesouhlasné stanovisko IPR, takže já se v tomto bodě zdržím.
Prim. Krnáčová:
Děkuji. Pan kolega Prchal.
P. Prchal:
Dobrý den, pokud vím, tak se občané nějak dohodli, ale nevím, jak jsou
spokojeni. Ale vím, že uzavírali smlouvu s developerem. Já jsem se spíš
chtěl orientovat na jinu věc, že na Kamýku, kde bude perspektivně končit
metro, a všichni žijeme v takovém pocitu, že v dohledné době by možná
cena pozemků měla zohledňovat i tuto budoucí lukrativnost, protože
developeři si to velmi výrazně uvědomují, a požadavků na odprodej

pozemků v této lokalitě je velmi, velmi mnoho. A ta lokalita navazuje
vlastně na katastr
Libuše, kde se vytváří, pokud vím, studie o tom, co by tam všechno mohlo
být, nebo nemohlo být. A podobná studie by určitě neuškodila ani druhé
straně Novodvorské silnice. Ale má otázka, můj podnět je, že tam bude
konečná metra, a cena pozemků bude za chvíli úplně jiná,
než je třeba v tuto chvíli. Děkuji.
Prim. Krnáčová:
Děkuji. Uzavírám rozpravu. Závěrečné slovo,
prosím.
P. Grabein Procházka:
Děkuji. Jenom bych zareagoval na Kamýk, dvě poznámky.
První, dostal jsem kopii memoranda, které tam bylo podepsáno právě mezi
některými společnostmi a společností Kamýk o tom, že se skutečně
dohodly na podmínkách, které na tom území ta společnost naplní.
A pokud se jedná o cenu, měli jsme to na výboru s tím, že potom ještě
společnost apelovala na snížení ceny, předkládala nějaké důvody. Nakonec
jsme se dohodli na tom, že bude souhlasit právě s nejvyšší cenou
znaleckého posudku, která byla. Tzn., že v tomto případě jsme skutečně
měli víc znaleckých posudků, a oni nakonec souhlasili s tím, že budou
respektovat nejvyšší cenu.
Prim. Krnáčová:
Děkuji. Budeme hlasovat o těchto tiscích. Hlasujeme

34/3
Tisk Z -5953
úplatný převod pozemků parc. č. 873/238, části parc. č. 873/265 a části
parc. č. 873/1 v k. ú. Kamýk
Prim. Krnáčová:
Kdo je pro? Proti? Zdržel se?
Pro: 33 Proti: 5 Zdr.: 11. Tisk byl přijat.
Nyní hlasujeme 34/5. (Námitky v sále.)
Kdo je pro? Proti? Zdržel se?
Pro: 31 Proti: 4 Zdr.: 12.
Možná že to byla moje chyba, omlouvám se. Můžeme nechat hlasovat ještě
jednou? Já jsem říkala 34/5 a hlasujeme přitom 34/4.
Hlasujeme tisk

