
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1477 
ze dne  14.6.2021 

k návrhu na další etapy realizace rozvoje Dostupného družstevního bydlení a k návrhu úpravy 
rozpočtu vlastního hl.m. Prahy 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

další etapu realizace Dostupného družstevního bydlení dle důvodové zprávy 

I I .   s c h v a l u j e  

1.  úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2.  úpravu názvu akce a věcně příslušného odboru u akce č. 0045103 z PRI MHMP 
"Rezerva - družstevní Bydlení" na HOM MHMP "Družstevní bydlení" 

I I I .   u k l á d á  

1.  radní JUDr. Haně Kordové Marvanové 

1.  vytipování potencionálně vhodných lokalit pro výstavbu Dostupného 
družstevního bydlení ve spolupráci s MČ hl.m. Prahy 

Termín: průběžně 



2.  MHMP - HOM MHMP 

1.  koordinovat další etapy rozvoje Dostupného družstevního bydlení 

Termín: průběžně 

2.  prověřit vytipované pozemky pro Dostupné družstevní bydlení po právní stránce 
z majetkového pohledu (právní a majetkové Due Dilligence) 

Termín: průběžně 

3.  řediteli Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy 

1.  posoudit konkrétní projekty/lokality v návaznosti na strategické a územně 
plánovací dokumenty hl.m. Prahy 

Termín: průběžně 

4.  řediteli Pražské developerské společnosti 

1.  součinnost v rámci přípravy konkrétních projektů/lokalit z hlediska konzultační      
a expertní činnosti zejména z pohledu ekonomiky jednotlivých projektů a souladu 
s materiálem Zadání investora pro městskou bytovou výstavbu 

Termín: průběžně 

5.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat úpravu rozpočtu a úpravu změny názvu akce vlastního hl.m. Prahy dle 
bodu II. tohoto usnesení 

Kontrolní termín: 30.6.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  I. náměstek primátora doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, radní JUDr. Hana Kordová 

Marvanová  
Tisk: R-40466  
Provede: radní JUDr. Hana Kordová Marvanová, MHMP - HOM MHMP, ředitel Institutu 

plánování a rozvoje hl. m. Prahy, ředitel Pražské developerské společnosti, 
MHMP - ROZ MHMP  

Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



                                                           I. Úprava rozpočtu příjmů  včetně tř. 8 - financování (strana MD)

MHMP - HOM 0045103 Zapojení úspory hospodaření z minulých let 0000 8115 0135 10 000,00

C e l k e m 10 000,00

                                                            II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 

MHMP - HOM 0045103 Družstevní bydlení 0135 10 000,00

C e l k e m 10 000,00

Účel / Název akce

Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
ORJ

Úprava celkových 

nákladů  (v tis. Kč)

0

UZ ORJ
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1477 ze dne 14. 6. 2021

Účel / Název akce

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) 

Číslo akceOdbor/Organizace

Odbor/Organizace

POLODPA UZ

Číslo akce



 

 

Důvodová zpráva: 
 

K budoucí realizaci rozvoje dostupného družstevního bydlení a k návrhu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy v kap. 0135 – ROZVOJ OBCE na rok 2021 v gesci odboru HOM MHMP 

 

 

Dosavadní vývoj 

Usnesením Zastupitelstva HMP č. 8/8, ze dne 20. 6. 2019 byl schválen záměr podpory projektu 

Dostupného družstevního bydlení s participací hl. m. Prahy a Rada HMP byla pověřena realizací 

tohoto projektu. Následně Rada HMP usnesením č. 2325 ze dne 4. 11. 2019, v souladu s usnesením 

ZHMP, schválila projektový záměr a zřídila Komisi Rady hl. m. Prahy pro Dostupné družstevní 

bydlení v Praze pro úspěšný rozvoj projektu. V závislosti na uvedených usnesení převzal 

koordinaci jednotlivých aktivit Odbor projektového řízení MHMP (PRI).  

 

Výsledkem aktivit PRI bylo nastavení obecného rámce projektu, vstupní právní analýzy, a to 

včetně sestavení sady zásad a principů. Uvedené zásady a principy se dotýkají: 

- výběru partnerů a smluv s nimi,  

- založením a řízením družstva,  

- nájmů a ukončení členství v družstvu, 

- práva stavby, výstavby a správy budov. (Viz usnesení číslo 2870 ze dne 14.12.2020) 

 

Dalším výstupem aktivit byly obecné ekonomické analýzy a sestavení modelového případu, který 

vycházel z výsledků uvedených analýz. Nicméně: stanovení podrobných ekonomických 

parametrů je vázáno především na aktuální situaci trhu v místě a čase a situaci v dané městské 

části, kde se potenciálně vhodný pozemek pro výstavbu Dostupného družstevního bydlení bude 

nacházet. To znamená, že pro posun projektu do další fáze je nyní nutné se zaměřit na vytipování 

potencionálně vhodných lokalit pro výstavbu Dostupného družstevního bydlení okolo nichž se 

budou rozvíjet konkrétní projekty. Z tohoto důvodu přechází koordinace rozvoje družstevního 

bydlení na Odbor hospodaření s majetkem (HOM). 

 

Další fáze rozvoje Dostupného družstevního bydlení v gesci HOM 

Pro další rozvoj celkové koncepce a především pro prohloubení ekonomických a právních analýz 

musí dojít k určení konkrétních lokalit pro výstavbu Dostupného družstevního bydlení.  

 

Nezbytné kroky v další fázi 

 

Krok 1) 

Vytipování vhodných lokalit a jejich zásobník 

K vytipování vhodných lokalit budou zahájena konkrétní politická jednání HMP s pražskými 

městskými částmi. Předmětem jednání bude výběr konkrétních lokalit pro výstavbu Dostupného 

družstevního bydlení. Pro ukotvení vzájemné spolupráce v předmětné oblasti bude vždy 

sestavena dohoda o partnerské spolupráci, která stanoví konkrétní společný postup rozvoje 

projektu. Tímto postupem, v rámci kontinuálních jednání, vznikne “zásobník” lokalit. 

 

 

 

 

 



 

 

Krok 2)  

 

Analýzy vybraných lokalit 

HOM  provede analýzy vybraných lokalit dle běžných standardů.  

 

HOM prověří vytipované pozemky zejména po právní stránce z majetkového pohledu (právní 

Due Dilligence) – tedy z hlediska nabývacích titulů, neexistence právních omezení a smluvních 

vztahů (břemena, služebnosti, nájmy, pachty) jež nejdou s přiměřeným úsilím a v adekvátním 

časovém horizontu odstranit nebo zhojit a mohly by tak být překážkou pro realizaci projektu.  

 

PDS je na vyžádání HOM či jiných složek města zapojených do projektu DDB připravena 

poskytnout konzultační a expertní činnosti zejména z pohledu ekonomických parametrů výstavby 

a souladu záměrů DDB s materiálem Zadání investora pro městskou bytovou výstavbu. 

 

Pro odstranění pochybností je třeba uvést, že veškeré rozvahy a výstupy ze strany PDS se budou 

týkat expertního posouzení a konzultací ke konkrétním projektům/ lokalitám výhradně z pohledu 

developerské přípravy, nikoliv ekonomicko-právní stránky spojené se zapojením subjektu 

družstva a nastavení dlouhodobých právně-ekonomických vztahů mezi družstvy, HMP a 

případnými dalšími subjekty.  

 

 

 

3) Ekonomické a právní aspekty spojené se zapojením družstva 

 

Jak bylo výše řečeno, aktivity prováděné ze strany HOM a PDS se nebudou dotýkat ekonomických 

a právních aspektů spojených se zapojením družstva. Tyto činnosti jsou předmětem VZMR.  

 

Předmět činnosti vysoutěženého subjektu se bude dotýkat například níže uvedených činností: 

- Nastavení pravidel pro výběr pozemků do programu Dostupného družstevního bydlení a jejich 

právní ukotvení. 

- Úprava a modelace projektu na základě dodaných podkladů (ekonomické a právní). 

- Otázky zápočtu příspěvku do fondu na kupní cenu za pozemek apod. 

 

V rámci kroku 3 budou zároveň vedeny jednak participační diskuse s občany dané městské části.  

 

 

 

Zároveň v tomto materiálu je navrženo zapojení úspory hospodaření z minulých let do rozpočtu 

kapitálových výdajů na rok 2021 u investiční akce č. 45103 – Rezerva – družstevní bydlení. 

 

Jedná se o záměr projektu dostupného družstevního bydlení s participací hl. m. Prahy. Základní 

parametry projektu byly schváleny usnesením RHMP č. 1179 ze dne 10.06.2019.  

 

Rozpočet na rok 2020 byl na investiční akci schválen v rámci kap. 01 na pol. 6901 – Rezervy 

kapitálových výdajů ve výši 10 000 tis. Kč. Celkové náklady na investici jsou schváleny  ve výši 

100 000 tis. Kč. V průběhu roku 2020 nebyly prostředky na investici čerpány.  

 

Na základě vzniklé potřeby je v materiálu navrhována jednak změna názvu investiční akce na 

„Družstevní bydlení“a jednak zapojení úspory z minulých let ve výši 10 000 tis. Kč do rozpočtu 



 

 

kapitálových výdajů pro rok 2021 v kap. 01 na § 3612 – Bytové hospodářství pol. 6121 – Budovy, 

haly a stavby ORJ 0135 ORG 0045103. Investice bude nadále čerpána v gesci odboru HOM 

MHMP. 

 

 

 

Příloha:  

 

1. Zadání investora pro městskou výstavbu 
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