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Zápis č. 5 

 
ze 5. jednání komise RMČ pro bytová družstva a SVJ konaného  

dne 12. prosince 2019 v 16:00, v kanceláři č. 305 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 

 

Přítomni: p. Mgr. Michal Janovský,   pí Ilona Tůmová, p. Karel Ptáček, DiS.,  pí Ing. Zuzana 

Tuščáková,  pí Eva Hrudová, p. Jiří Vítek, p. Ondřej Gros, Mgr. Pavel Schnirch 
(přišel v 16:20) 

 

       dle prezenční listiny                                         

 

Omluveni:   p. Bc. Josef Slobodník, p. Tomáš Slabihoudek, p. PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA, 

p. Michal Fišer, MBA 

   
Zapisovatel: L.Víšková, OSM 

 

Pořad jednání:  

 
I. Družstevní bydlení 

II. Informace o programu Panel 2013+ 

III. Individuální dotace zaměřené na komunitní život v městských částech 

IV. Různé 

 

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Mgr. Michal Janovský. 

Program jednání byl schválen 7 přítomnými členy. 

 

 

I. Družstevní bydlení - seznámení z průběhu jednání p. Vítka s radní 

Marvanovou 

p. Vítek informoval o jednání s radní HMP paní Marvanovou, ve věci možnosti 

družstevní výstavby na území hlavního města; podpora hlavního města by spočívala 

například v bezplatném poskytnutí pozemku pro tuto výstavbu na dobu 99 let; MČ 

Praha 8 zaslala na MHMP seznam vytipovaných pozemků na území MČ, které by 

byly pro tuto formu výstavby vhodné;  

 

II. Informace o programu panel 2013+   

       (SFRB přijímá žádosti na revitalizace bytového fondu: www.sfrb.cz/programy-a-

podpory/program-panel-2013/  informace tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu; 

  

III. Individuální účelové dotace zaměřené na komunitní život v městských částech  

       (Odbor kultury a cest. ruchu přijímá žádosti o účelové dotace - komunitní akce)     

 

http://kultura.praha.eu/jnp/cz/aktuality/informace_z_odboru_kultury/informace_z_

odboru_kultury-upozorneni_zadosti_o_individualni.html 

 

členové komise byli seznámeni s možností využití každoročních grantů, které 

vypisuje hlavní město Praha na obnovu a rekonstrukce domů nacházejících se 

v památkové zóně, které vlastnictví bytová družstva a SVJ; 
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IV. Různé 

dotaz na pořádání Karlínských trhů – v současné době není rozhodnuto o termínu 

obnovení pořádání  Karlínských trhů; 

 

 

 

 

Jednání komise bylo ukončeno v 16:30 hod. 

 

Příští jednání komise se uskuteční dne 20.2.2020 od 16:00 hod. 

 

 

 

 

 

 
Zapsala: L. Víšková  


