
Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Rady hlavního města Prahy 

 
číslo 2175 

ze dne  6.9.2016 

k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na základě výsledků výběrového řízení 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  
uzavření nájemní smlouvy na pronájem objektu č.p. 3061, ul. Kutilova 2, Praha 4 o 
výměře cca 18 276 m2, který je součástí pozemku parc. č. 4137/185, včetně přilehlých 
pozemků parc. č. 4137/184 o výměře 791 m2, parc. č. 4137/183 o výměře 37 m2, parc. č. 
4137/182 o výměře 104 m2, parc. č. 4137/287 o výměře 498 m2, parc. č. 4126/5 o 
výměře 10 m2, parc. č. 4137/285 o výměře 1 039 m2 a parc. č. 4137/195 o výměře 1 605 
m2 vše v k.ú. Modřany, se společností TVM Net, s.r.o., IČO: 046 74 642, se sídlem 
Opatovská 1753/12, Praha 4 jako nájemcem, na dobu určitou 10 let s právem 
přednostního nájmu na dalších 10 let, za nájemné 6.628.260,- Kč/ročně, za účelem 
provozování krátkodobého ubytování, VŠ kolejí, zdravotnického zařízení, startovacího 
bydlení pro mladé, bydlení pro sociálně indisponované, se souvisejícími provozy jako 
např. prodej potravin, provoz restaurace, knihovna, apod. 

I I .   u k l á d á  
1.  MHMP - SVM MHMP 

1.  podepsat nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení 
Kontrolní termín: 30.9.2016 

 

 
Adriana Krnáčová v. r. 
primátorka hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek v. r. 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Grabein Procházka  
Tisk: R-22475  
Provede: MHMP - SVM MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



 
 

Důvodová zpráva 
 
Radě hl. m. Prahy je předkládáno ke schválení  vyhodnocení výběrového řízení 
zveřejněného   pod záměrem č. ev. SVM – 9755/2016 (příloha č. 1 důvodové zprávy) od 
15.4.2016 do 15.5.2016 - pronajmout formou výběrového řízení celý objekt č.p. 3061, 
ul. Kutilova 2 o výměře cca 18.276 m2, stojící na pozemku parc.č. 4137/185, včetně 
funkčně přilehlých pozemků: 
pozemek parc. č. 4137/184 o výměře 791 m2 
pozemek parc. č. 4137/183 o výměře 37 m2 
pozemek parc. č. 4137/182 o výměře 104 m2 
pozemek parc. č. 4137/287 o výměře 498 m2 
pozemek parc. č. 4126/5 o výměře 10 m2 
pozemek parc. č. 4137/285 o výměře 1 039 m2 
pozemek parc. č. 4137/195 o výměře 1 605 m2 
vše k.ú. Modřany, Praha 4.   
 
 
Historie 
Na uvedený volný objekt, včetně souvisejících pozemků bylo v minulosti opakovaně 
vypisováno výběrové řízení na úplatný převod nemovitosti či na jeho pronájem. Vždy 
s důrazem na zachování účelu nájmu jako sociálního zařízení - provozu léčebny 
dlouhodobě nemocných, domu s pečovatelskou službou a souvisejícími sociálními 
službami. V došlých nabídkách nedocházelo ze strany zájemců ke splnění podmínek 
výběrového řízení. V roce 2011 proběhlo další výběrové řízení na prodej objektu, kdy 
podmínky splnili dva zájemci. Spol. Pátá IS a.s. nabídla jako vítěz výběrového řízení 
částku 89.000.000 Kč. Následně došlo k opakovanému přezkoumávání znaleckého 
odhadu kupní ceny nemovitosti, nabídnutá částka nedosahovala výše znaleckého odhadu 
a úplatný převod nebyl realizován.  
V červnu roku 2014 proběhlo výběrové řízení na pronájem části objektu - nebytových 
prostor ve 2. až 10. NP objektu. Nabídku odevzdal jeden zájemce - spol. K.P. Servis 
Praha, s.r.o., Majetková komise Rady HMP konaná 19. 1. 2016 doporučila výběrové 
řízení zrušit a v dalším výběrovém řízení nabídnout k pronájmu objekt jako celek.  
 
 
Předmět výběrového řízení: 
Objekt č.p. 3061, ulice  Kutilova 2, k.ú. Modřany, Praha 4 o výměře cca 18.275,70 m2 
včetně přilehlých pozemků je v současné době z převážné části prázdný a nevyužívaný. 
Pronajatých je několik nebytových a technologických prostor v různých částech objektu, 
v přízemí a suterénu tzv. sekce A je pronajímám za účelem provozu zdravotnického 
zařízení a rehabilitace. V 6. patře objektu slouží čtyři, dříve hotelové pokoje, jako 
sociální ubytování pro čtyři seniory. Na střeše objektu je umístěno technologické 
zařízení spol. Dial Telecom, a.s., strojovna MV ČR a záchranný systém hl. m. Prahy. 
Předchozí nájemce využíval prostory pro provoz hotelu, zdravotnického zařízení a 
restaurace. 
 
Výběrové řízení: 
Podmínky soutěže si vyzvedlo na základě zveřejnění na úřední desce celkem 10 
zájemců. Do 16.5.2016 obdržel odbor evidence, správy a využití majetku MHMP, přes 
hlavní podatelnu celkem 5 nabídek.  
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1. Nabídka:   
MUPE Invest s.r.o.      IČO: 033 48 741, se sídlem Josefa Kočího, 1556/8, Praha 5                   

zastoupená JUDr. Ondřejem Opletalem, jednatelem 
Nabídka obsahovala všechny požadované údaje a splnila podmínky výběrového řízení. 
cenová nabídka:       171,- Kč/m2/rok  
 tj. 3.125.144,70 Kč/rok, 260.428,70 Kč/měsíc 
záměr na využití: provoz hotelu, byty  
návrh doby nájmu:  doba určitá 10 let, právo přednostního  nájmu dalších 10 let  
jistota:                      zájemce složil jistotu ve výši 1.000.000,- Kč 
 
 
2. Nabídka:     
MANGA Trading s.r.o    IČO: 248 19 026, se sídlem K obecním hájovnám 1399/24,
 Praha 10 
                                    zastoupená Ing. Georgesem Mangou, jednatelem 
Nabídka obsahovala všechny požadované údaje a splnila podmínky výběrového řízení. 
cenová nabídka:       65,-  Kč/m2/rok,  
 tj. 1.187.920,50  Kč/rok, 98.993,50 Kč/měsíc 
záměr na využití: hotel 
návrh doby nájmu:  doba určitá 30 let, právo přednostního nájmu dalších 10 let 
jistota:                      zájemce složil jistotu ve výši 1.000.000,- Kč 
 
 
3. Nabídka:     
AKOBI systém s.r.o        IČO: 047 88 851, se sídlem Hybešova 167/18, Karlovy Vary -
 Rybáře  
                                    zastoupená Josefem Kollárem, jednatelem 
Nabídka obsahovala všechny požadované údaje a splnila podmínky výběrového řízení. 
cenová nabídka:       65,70  Kč/m2/rok,  
 tj. 1.200.713,40  Kč/rok, 100.059,45 Kč/měsíc 
záměr na využití: pronájem bytů, nebytových prostor  
návrh doby nájmu:  doba určitá 30 let 
jistota:                      zájemce složil jistotu ve výši 1.000.000,- Kč 
 
 
4. Nabídka:     
Elim oasa s.r.o               IČO: 047 88 818, se sídlem Hybešova 167/18, Karlovy Vary -
 Rybáře 
                                    zastoupená Jiřím Kalousem, jednatelem 
Nabídka obsahovala všechny požadované údaje a splnila podmínky výběrového řízení. 
cenová nabídka:       340,-  Kč/m2/rok,  
 tj. 6.213.738  Kč/rok, 517.811,50 Kč/měsíc 
záměr na využití: polyfunkční dům: šest nezávislých celků - hotel, restaurace, 

ubyt pro VŠ studenty, vzdělávací centrum, knihovna, 
kancelářské prostory, apod.  

návrh doby nájmu:  doba určitá 20 let, s přednostním právem na další pronájem 
jistota:                      zájemce složil jistotu ve výši 1.000.000,- Kč 
 
 
 



3 
 

5. Nabídka:     
TVM Net s.r.o               IČO: 046 74 642, se sídlem Opatovská 1753/12, Praha 4 
                                    zastoupená Rostislavem Ištokem, jednatelem 
Nabídka obsahovala všechny požadované údaje a splnila podmínky výběrového řízení. 
cenová nabídka:       360,-  Kč/m2/rok, 
 tj. 6.579.252,-  Kč/rok, 548.271,- Kč/měsíc,  
                                           (+ 12,-Kč/ m2/rok za přilehlé pozemky – s objektem celkem  
                                           6.628.260,-) 
záměr na využití: krátkodobé ubytování, VŠ koleje, zdravotnické zařízení, 

startovací bydlení pro mladé, bydlení pro sociálně 
indisponované, a související provozy jako např. prodej 
potravin, provoz restaurace, knihovna, apod. 

návrh doby nájmu:  doba určitá 10 let, zájem o prolongaci 
jistota:                      zájemce složil jistotu ve výši 1.000.000,- Kč 
 
 
Vyhodnocení nabídek schválila na svém jednání dne 21.6.2016 Majetková komise 
RHMP (příloha č. 2 důvodové zprávy) a souhlasila s pronájmem  na dobu určitou 10 let 
s právem přednostního nájmu na dalších 10 let pro společnost TVM Net, s.r.o., jejíž 
nabídka byla nejvyšší. Radě HMP je proto předloženo ke schválení uzavření nájemní 
smlouvy. 
 
 
 
 
Přílohy: 

1. Záměr č. SVM-9755/2016 
2. Zápis Majetková komise RHMP ze dne 21.6.2016 
3. Dispoziční řešení jednotlivých místností  
4. Katastrální mapa 
5. Fotodokumentace 

 





 
 

M A J E T K O V Á    K O M I S E    Rady H M P 
 
 

Zápis ze zasedání Majetkové komise Rady HMP konané v úterý  21.6.2016 v 14.30 hod. 
 v místnosti č. 430, 4. patro budovy Mariánské nám. 2, Praha 1 

 
PŘÍTOMNI: 
dle prezenční listiny (Ing. Michal Hašek, , Ph.D., Ing. Alena Špitálská, Ing. Petr Hlubuček, 
JUDr. Monika Krobová Hášová, Ing. arch. Lukáš Vacek, Radomír Nepil, Petr Dolínek) 
OMLUVENI:  Doc. Ing. Petr David, Daniel Hodek,  Ing. Radek Svoboda 
HOST: radní Procházka 
Program: 

1. schválení programu Majetkové komise Rady hl. m. Prahy  
2. schválení zápisu Majetkové komise Rady hl. m. Prahy ze dne 17. 5. 2016 
3. Staré Město, vyhodnocení nabídek VŘ na nebyt. prostor Staroměstské nám. 18/550 
4. Braník, úplatný převod pozemků parc. č. 2019/10-11, 2046 
5. Braník, úplatný převod pozemku parc. č. 2936/1 
6. Bubeneč, směna STRUGIS s.r.o. 
7. Dubeč, úplatný převod pozemku parc. č. 1202/2 
8. Holešovice, další využití haly č. 40 v Holešovické tržnici 
9. Hostivař, úplatný převod části parc.č. 1873/1 
10. Hostivař, směna id.1/2 pozemku parc. č. 2342 za část pozemku parc. č. 265 v k.ú. 

Kunratice 
11. Chodov, posouzení nabídek k pronájmu objektu č.p. 1998, Holušická 2 
12. Kamýk, úplatný převod pozemku parc. č. 873/102 
13. Komořany, úplatné nabytí pozemku parc. č. 678/2 
14. Libeň, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě nájemní na pozemky v k.ú. 

Libeň 
15. Libeň, záměr na prodej pozemků parc. č. 3869/4 a 3869/1 - doplnění 
16. Libeň, úplatné nabytí pozemků v k.ú. Libeň 
17. Modřany, úplatný převod parc. č. 4400/734, 4400/740 
18. Modřany, úplatný převod části poz. parc. č. 3956/2 a částí poz. parc. č. 3958/1 
19. Modřany, vyhodnocení nabídek VŘ na pronájem objektu č.p. 3061, Kutilova 2 
20. Nové Město, pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 1574, Žitná 51 
21. Nové Město, uzavření dodatku č. 1 k NS na pronájem nebytového prostoru v objektu 

č.p. 1038, Na Poříčí 6 - V Celnici 3 
22. Nové Město, směna pozemků mezi ČD a.s. a HMP 
23. Podolí, úplatný převod spoluvlastnických podílů na pozemcích 
24. Prosek, úplatný převod pozemku parc. č. 917 
25. Staré Město, prodloužení doby nájmu nebytových prostor v objektu č.p. 549, 

Staroměstské nám. 19 a části nebytových prostor v objektu č.p. 548, Staroměstské 
nám. 20  

26. Staré Město, návrh na mimosoudní ukončení soudního řízení na vyklizení nebyt. 
prostor v objektu č.p. 551, Staroměstské nám 17 

27. Záběhlice, úplatný převod části pozemku parc. č. 2716 



28. Žižkov, úplatný převod části pozemku parc .č. 2799/15 
 
Bod č. 11: Chodov, posouzení nabídek k pronájmu objektu č.p. 1998, Holušická 2 
MK doporučuje projednat s vlastníkem pohledávky možnost uzavřít smlouvu na dobu 
neurčitou 
Hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE:  0 
Bod č. 11 – byl schválen ve výše uvedeném znění 
 
Bod č. 12: Kamýk, úplatný převod pozemku parc. č. 873/102 
Hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE:  0 
Bod č. 12 – byl schválen  
 
Bod č. 13: Komořany, úplatné nabytí pozemku parc. č. 678/2 
Hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE:  0 
Bod č. 13 – byl schválen 
 
Bod č. 14: Libeň, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě nájemní na pozemky v k.ú. 
Libeň 
MK souhlasí s tímto záměrem s podmínkou, že bude s MČ Troja a odborem RFD prověřena 
potřeba využít část těchto pozemků jako prostor pro P+R parkoviště 
Hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE:  0 
Bod č. 14 – byl schválen ve výše uvedeném znění 
 
Bod č. 15: Libeň, záměr na prodej pozemků parc. č. 3869/4 a 3869/1 - doplnění 
MK souhlasí se záměre prodeje všech pozemků panu Smetanovi s tím, že všem kdo reagovali 
na výzvu, bude písemně oznámeno zveřejnění záměru o úplatném převodu na úřední desce 
Hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE:  0 
Bod č. 15 – byl schválen ve výše uvedeném znění 
 
Bod č. 16: Libeň, úplatné nabytí pozemků v k.ú. Libeň 
Hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE:  0 
Bod č. 16 – byl schválen 
 
Bod č. 17: Modřany, úplatný převod parc. č. 4400/734, 4400/740 
Hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE:  0 
Bod č. 17 – byl schválen 
 
Bod č. 18: Modřany, úplatný převod části poz. parc. č. 3956/2 a částí poz. parc. č. 3958/1 
Hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE:  0 
Bod č. 18 – byl schválen 
 
Bod č. 19: Modřany, vyhodnocení nabídek VŘ na pronájem objektu č.p. 3061, Kutilova 2 
MK doporučuje předložit Radě hl.m. Prahy ke schválení uzavření nájemní smlouvy na dobu 
10 let + opce10 let se společností, která podala nabídku č. 5 
Hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE:  0 
Bod č. 19 – byl schválen ve výše uvedeném znění 
 
Bod č. 20: Nové Město, pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 1574, Žitná 51 
MK doporučuje uzavřít se zájemcem smlouvu o výpůjčce na 1 rok s tím, že bude odbor 
sociálních služeb požádán o monitorování a vyhodnocení této činnosti 
Hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE:  0 
Bod č. 20 – byl schválen ve výše uvedeném znění 



 



 





Fotodokumentace 
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