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Z Á P I S  
 

2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 1 
 

dne 16.12.2014 od 10:00 hodin 
v reprezentační budově Žofín  

Slovanský ostrov č. p.  226/2, Praha 1 
 
 
Zahájení jednání: jednání zahájil v 10:02 hod. a řídil Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ 

Praha 1. V průběhu jednání byl řízením některých bodů jednání pověřen 
Daniel Hodek, 1. zástupce starosty. 

 
 
Přestávka:  od 10:21 hod. do 10:30 hod. (přestávka na jednání politických klubů) 
                    od 10:40 hod. do 10:45 hod. (přestávka na jednání politických klubů) 
                    od 10:54 hod. do 11:00 hod. (přestávka na jednání politických klubů)  
         od 11:09 hod. do 11:12 hod. (přestávka na jednání politických klubů)   
         od 13:04 hod. do 14:00 hod. (přestávka na oběd)   
         od 14:46 hod. do 14:47 hod. (přestávka na jednání politických klubů)   
         od 15:57 hod. do 16:02 hod. (přestávka na jednání politických klubů)   
          od 16:43 hod. do 16:47 hod. (přestávka na jednání politických klubů) 
 
 
Ukončení jednání: Jednání ukončil v 16:53 hod. starosta MČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký. 
 
Přítomno: 24 členů Zastupitelstva městské části Praha 1 
 
Omluvena: ThDr. Kateřina Klasnová 
 
Částečná neúčast: Ing. Petr Hejma (částečná neúčast v 11:53 – 13:00 hod) 
          Jan Václav Čep (částečná neúčast v 14:00 – 14:18 hod) 
                                PhDr. Pavel Král (částečná neúčast v 14:00 – 15:45 hod) 
                                JUDr. Ivan Solil (omluvený dřívější odchod v 16:08 hod) 
           Mgr. Martin Skála (omluvený dřívější odchod v 16:10 hod)  
                  Ing. Jiří Janoušek (omluvený dřívější odchod v 16:28 hod).  
  
Ověření zápisu:  

 Zápis z 1. ustavujícího zasedání ZMČ Praha 1 ze dne 25.11.2014 (ověřovatelé: Mgr. Eva 
Špačková a Petr Burgr) - k zápisu nebyly doručeny žádné námitky ani připomínky, zápis 
je proto tímto považován za schválený.              

 
Ověřovatelé zápisu:  

 Jan Krejčí, MBA (náhradník: Tomáš Macháček)  
 Mgr. Miroslava Vlašánková (náhradník: Jan Václav Čep) 

Mandátový a volební výbor 
- Ing. Igor Kocmánek, předseda   
- Mgr. Miroslava Vlašánková  
- Mgr. Martin Skála  
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Návrhový výbor 
- Mgr. Šárka Chládková Táborská, předsedkyně 
- ThDr. Kateřina Klasnová - omluvena 
- Zdeněk Barták  
 
Doplnění a úpravy pořadu jednání:  

 Mgr. Filip Pospíšil, Ph.D. požádal o zařazení bodu „Kroky vedoucí k zákazu provozování 

loterií a sázkových her, zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních 

videoloterijních terminálů a jiných obdobných přístrojů na celém území MČ Praha 1“na 
pevný čas v 11:00 hod. – Ing. Oldřich Lomecký se s tímto návrhem neztotožnil = pro 
hlasovalo 10 přítomných členů ZMČ Praha 1, proti bylo 11 a 2 se zdrželi hlasování – 
návrh nebyl přijat. 

 Ing. Petr Hejma požádal o zařazení bodu „Zrušení usnesení č. UZ11_0180 ze dne 

20.12.2011 - Výstavba půdních bytových jednotek v domě č. p. 1604, k. ú. Nové Město, 

Bolzanova 7, Praha 1“ na pevný čas v 16:00 hod. – Ing. Oldřich Lomecký se s tímto 
návrhem ztotožnil. 

 
Program: 
1.  Volba předsedy a členů Kontrolního výboru 
2.  Volba členů Finančního výboru 
3.  Volba členů Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou 

problematiku 
4.  Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 
5.  Dodatek č. 1 k Zřizovací listině Nemocnice Na Františku 
6.  Vyhodnocení III. Výběrového řízení na převod vlastnictví jednotek v souladu  

s usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ14_0659 ze dne 24. 6. 2014 
7.  Dotazy a interpelace 
8.  Přijaté dotace rozpočtu MČ Praha 1 v roce 2014 
9.  Rozpočtové provizorium MČ Praha 1 na rok 2015 ve znění 3. návrhu rozpočtu MČ  

Praha 1 na rok 2015 
10.  Rozpočet Sociálního fondu MČ Praha 1 na rok 2015 
11.  Rozpočet Bezpečnostního fondu MČ Praha 1 na rok 2015 
12.  Rozpočet Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 na rok 2015 
13.  Stanovisko ke směně pozemků parc. č. 3124/10 o výměře 1669 m2, parc. č. 3124/128 o 

výměře 1260 m2, parc. č. 3124/129 o výměře 935 m2 vše v k. ú. Braník, obec Praha 4 a 
pozemků parc. č. 504 o výměře 156 m2, parc. č. 507 o výměře 300 m2, parc. č. 508 o 
výměře 273 m2, parc. č. 509 o výměře 305 m2 a parc. č. 510 o výměře 645, vše v k. ú. 
Malá Strana, obec Praha 1 

14.  Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 86, Spálená 9, k. ú. Nové Město, Praha 1 
15.  Záměr prodeje části společných prostor v domě č. p. 175, Sněmovní 5, k. ú. Malá Strana, 

Praha 1 
16.  Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, 

svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídky 
17.  Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, 

svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - II. nabídky 
18.  Prodej části společných prostor v domě č. p. 511, Havelská 3 a odpovídajícího 

spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. 435, obojí v k. ú. Staré Město, Praha 1 a  
s tím související změna prohlášení vlastníka smlouvou o výstavbě 

19.  Zrušení usnesení č. UZ11_0180 ze dne 20.12.2011 - Výstavba půdních bytových 
jednotek v domě č. p. 1604, k. ú. Nové Město, Bolzanova 7, Praha 1 
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20.  Kroky vedoucí k zákazu provozování loterií a sázkových her, zejména výherních hracích 
přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů a jiných obdobných přístrojů na 
celém území MČ Praha 1 

 
Časově stanovené body: 
Bod č. 19 od 16:00 hod. 
 
Pro takto navržený program hlasovalo 23 přítomných členů ZMČ Praha 1, proti nebyl nikdo 

a nikdo se nezdržel hlasování, program byl přijat. 
 
Písemně předložená informace: 
- Informace o průběhu privatizace bytů – stav ke dni 30.11.2014 

Dále byl členům zastupitelstva předložen k podepsání Etický kodex člena zastupitelstva, resp. 
Čestné prohlášení, že se ztotožňují s principy Etického kodexu pro toto volební období. Pan 
Burgr upozornil na tiskovou chybu (nejedná se o prohlášení člena zastupitelstva hl. m. Prahy, 
ale MČ Praha 1) – bude opraveno. 

Pořad jednání: 
 
1.    Volba předsedy a členů Kontrolního výboru 
Materiál předložil Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1. 
Zastupitelstvo MČ Praha 1 svým usnesením č. UZ14_0007 ze dne 25.11.2014 zřídilo 
Kontrolní výbor a stanovilo počet jeho členů na 5, ve složení předseda, místopředseda a 3 
členové. S ohledem na skutečnost, že na ustavujícím zastupitelstvu nebyl zvolen předseda 
tohoto výboru, je jeho volba předložena znovu zastupitelstvu. Dále je nutné zvolit 
místopředsedu, 3 členy a tajemníka. Místopředsedou je navržen Ing. Jiří Veselý, členy  
Mgr. Šárka Chládková Táborská a Bc. Michal Valenta. Tajemnicí je navržena Bc. Vladimíra 
Valíčková.  
Diskuse: 

 Ing. Petr Hejma za klub Trojkoalice navrhl pana Petra Burgra na pozici předsedy. Dále 
vznesl procedurální návrh, aby si členové ZMČ Praha 1 odsouhlasili, že v případě, že 
nedojde ke zvolení pozice předsedy, bude se volba opakovat ještě jednou - předkladatel 
Ing. Oldřich Lomecký se s tímto návrhem ztotožnil. 

Tajné hlasování: 
- předseda Kontrolního výboru: Petr Burgr – pro bylo 23 přítomných členů ZMČ  

Praha 1, proti nebyl nikdo a 1 se zdržel hlasování – zvolen.  
 

 Předsedou Kontrolního výboru byl zvolen pan Petr Burgr.  
 
pan Vojtěch Jonáš požádal o přestávku na jednání politických klubů. 

 
Přestávka od 10:21 hod. do 10:30 hod. na jednání politických klubů 

 
 
Návrhy složení Kontrolního výboru: 

 Ing. Petr Hejma za klub Trojkoalice: 
Vojtěch Jonáš – člen  
 

o pan Vojtěch Jonáš potvrdil přijetí této kandidatury. 

  



Zápis je zveřejněn anonymizovaný v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

 

4 
 

Tajné hlasování: 
- člen Kontrolního výboru: Vojtěch Jonáš - pro bylo 23 přítomných členů ZMČ Praha 1, 

proti nebyl nikdo a 1 se zdržel hlasování – zvolen. 
- místopředseda Kontrolního výboru: Ing. Jiří Veselý - pro bylo 17 přítomných členů 

ZMČ Praha 1, proti byl 1 a 6 se zdrželo hlasování – zvolen. 
- člen Kontrolního výboru: Bc. Michal Valenta - pro bylo 14 přítomných členů ZMČ 

Praha 1, proti bylo 5 a 5 se zdrželo hlasování – zvolen. 
- členka Kontrolního výboru: Mgr. Šárka Chládková Táborská - pro bylo 18 

přítomných členů ZMČ Praha 1, proti nebyl nikdo a 6 se zdrželo hlasování – zvolena. 
  

 Pro doplněné usnesení hlasovalo 23 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a 
nikdo se nezdržel hlasování.  

 V 10:38 hod. bylo přijato usnesení č. UZ14_0010. 
 
2.  Volba členů Finančního výboru 
Materiál předložil Mgr. Martin Skála, předseda Finančního výboru ZMČ Praha 1. 
Zastupitelstvo MČ Praha 1 svým usnesením č. UZ14_0007 ze dne 25.11.2014 zřídilo 
Finanční výbor ZMČ Praha 1 a stanovilo počet jeho členů na 5, ve složení předseda, 
místopředseda a 3 členové. Usnesením č. UZ14_0008 byl zvolen Mgr. Martin Skála jeho 
předsedou. Tímto usnesením bylo také uloženo Radě MČ Praha 1 projednat s předsedy 
politických klubů ZMČ Praha 1 návrh na personální obsazení výboru a tento předložit ZMČ 
Praha 1 ke schválení. Místopředsedou je navržen Ing. Igor Kocmánek a členem  
Mgr. Bc. Pavel Hodek. Tajemnicí je navržena paní Jolana Braunová. Návrhy na další dva 
členy očekává předkladatel od opozice. 
Diskuse: 
JUDr. Ivan Solil za kluby ČSSD, TOP 09 a ODS požádal o vyřazení Mgr. Jana Nováka 
z návrhu usnesení členů Finančního výboru.    
 
Návrhy složení Finančního výboru: 

 Ing. Petr Hejma za klub Trojkoalice: 
Mgr. Filip Pospíšil, Ph.D. – člen  
 
Vojtěch Jonáš požádal o přestávku na jednání politických klubů. 

 
Přestávka od 10:40 hod. do 10:45 hod. na jednání politických klubů 

 
 Ing. Petr Hejma za klub Trojkoalice požádal o procedurální návrh, v případě, že by nebyl 
nikdo zvolen, aby se opakovala volba s novými nominacemi za opozici - pro hlasovalo 24 
přítomných členů ZMČ Praha 1, proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel hlasování – návrh 
byl přijat. 

 Mgr. Alena Ježková, Ph.D. požádala, aby nominovaní členové, kteří nejsou členové  
ZMČ Praha 1, byli podrobněji představeni.  

 Vojtěch Jonáš za klub ANO 2011 navrhl: 
Mgr. Jiří Janoušek – člen   
 

Tajné hlasování: 
- člen Finančního výboru: Mgr. Jiří Janoušek - pro bylo 9 přítomných členů ZMČ  

Praha 1, proti bylo 9 a 6 se zdrželo hlasování – nezvolen. 
- člen Finančního výboru: Mgr. Filip Pospíšil, Ph.D. - pro bylo 11 přítomných členů 

ZMČ Praha 1, proti bylo 11 a 2 se zdrželi hlasování – nezvolen. 
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- člen Finančního výboru: Mgr. Bc. Pavel Hodek - pro bylo 16 přítomných členů ZMČ 
Praha 1, proti byli 2 a 6 se zdrželo hlasování – zvolen. 

- místopředseda Finančního výboru: Ing. Igor Kocmánek - pro bylo 17 přítomných členů 
ZMČ Praha 1, proti byli 2 a 5 se zdrželo hlasování – zvolen. 

 
Ing. Petr Hejma požádal o přestávku na jednání politických klubů. 

 
Přestávka od 10:54 hod. do 11:00 hod. na jednání politických klubů 

 
 Ing. Petr Hejma za klub Trojkoalice požádal o opakování nominace: 
Mgr. Filip Pospíšil, Ph.D. - člen 

 Vojtěch Jonáš za klub ANO 2011 navrhl: 
Mgr. Miroslava Vlašánková - členka 
 

Tajné hlasování: 
- člen Finančního výboru: Mgr. Filip Pospíšil Ph.D. - pro bylo 11 přítomných členů ZMČ 

Praha 1, proti bylo 11 a 2 se zdrželi hlasování – nezvolen. 
- členka Finančního výboru: Mgr. Miroslava Vlašánková - pro bylo 24 přítomných členů 

ZMČ Praha 1, proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel hlasování – zvolena. 
 

Starosta Ing. Oldřich Lomecký oznámil, že pátý člen Finančního výboru bude volen na 
lednovém zasedání ZMČ Praha 1.  
 

 Pro doplněné usnesení hlasovalo 18 přítomných členů ZMČ Praha 1, 2 byli proti a 1 se 
zdržel hlasování.  

 
Vojtěch Jonáš požádal o nové hlasování z důvodu technické závady hlasovacího zařízení. 
Hlasování se opakovalo. 

 
 Pro doplněné usnesení hlasovalo 19 přítomných členů ZMČ Praha 1, 2 byli proti a 1 se 

zdržel hlasování.  
 V 11:06 hod. bylo přijato usnesení č. UZ14_0011. 

 
3.  Volba členů Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou 

problematiku 
Materiál předložila Mgr. Šárka Chládková Táborská, předsedkyně Výboru pro sociální a 
bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku. 
Zastupitelstvo MČ Praha 1 svým usnesením č. UZ14_0007 ze dne 25.11.2014 zřídilo Výbor 
pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku (dále VSBPP) a 
stanovilo počet jeho členů na 5, ve složení předseda, místopředseda a 3 členové. Usnesením  
č. UZ14_0008 byla zvolena Mgr. Šárka Chládková Táborská jeho předsedkyní. Tímto 
usnesením bylo také uloženo Radě MČ Praha 1 projednat s předsedy politických klubů ZMČ 
návrh na personální obsazení výboru a tento předložit ZMČ Praha 1 ke schválení.  
Diskuse: 
Předkladatelka Mgr. Šárka Chládková Táborská požádala o vyřazení JUDr. Dany 
Maršálkové z návrhu usnesení. Nominovaní paní Martina Bauerová a Mgr. Karel Ulm byli 
členům ZMČ Praha 1 předkladatelkou Mgr. Šárkou Chládkovou Táborskou a panem starostou 
Ing. Oldřichem Lomecký představeni. Tajemnicí je navržena Markéta Hájková. 

 MUDr. Jan Votoček a Mgr. Filip Pospíšil, Ph.D. navrhli: 
ThDr. Kateřina Klasnová – členka 
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Vojtěch Jonáš požádal o přestávku na jednání politických klubů. 
 

Přestávka od 11:09 hod. do 11:12 hod. na jednání politických klubů 
 

 Vojtěch Jonáš za klub ANO 2011 navrhl: 
Mgr. Jiří Janoušek – člen 
 
Mgr. Filip Kračman požádal o přestávku na jednání politických klubů. 

 
Přestávka od 11:15 hod. do 11:17 hod. na jednání politických klubů 

 
Tajné hlasování: 
- člen VSBPP: Mgr. Jiří Janoušek - pro bylo 10 přítomných členů ZMČ Praha 1, proti 

bylo 11 a 3 se zdrželi hlasování – nezvolen. 
- členka VSBPP: ThDr. Kateřina Klasnová - pro bylo 24 přítomných členů ZMČ Praha 1, 

proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel hlasování – zvolena. 
- člen VSBPP:  Mgr. Karel Ulm - pro bylo 16 přítomných členů ZMČ Praha 1, proti byl 1 a 

7 se zdrželo hlasování – zvolen. 
- místopředsedkyně VSBPP: Martina Bauerová - pro bylo 21 přítomných členů ZMČ 

Praha 1, proti nebyl nikdo a 3 se zdrželi hlasování – zvolena. 
 

Starosta Ing. Oldřich Lomecký oznámil, že pátý člen Výboru pro sociální a bytovou 
politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku bude volen na lednovém 
zasedání ZMČ Praha 1.  
     

 Pro doplněné usnesení hlasovalo 21 přítomných členů ZMČ Praha 1, 1 byl proti a 2 se 
zdrželi hlasování.  

 V 11:22 hod. bylo přijato usnesení č. UZ14_0012. 
 
4.  Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 
Materiál předložil Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1. K jednání byl přizván a 
předložený materiál okomentoval Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ Praha 1. 
V návaznosti na žádosti uchazečů, doporučující stanovisko předsedkyně Obvodního soudu 
pro Prahu 1 a s ohledem na splnění všech zákonných předpokladů uchazečů, byl předložen 
ZMČ Praha 1 podle § 64 zákona č. 6/2002 Sb., návrh na zvolení Mgr. Dagmar Junkové, paní 
Karly Novákové a Mgr. Pavla Švásty, přísedícími Obvodního soudu pro Prahu 1. 
Diskuse: 

 Ing. Igor Kocmánek, předseda Mandátového a Volebního výboru, vysvětlil způsob tajné 
volby na elektronickém hlasovacím zařízení, a to zmáčknutím tlačítka „pro“ nebo „proti“.   

Tajné hlasování:  
- pro Mgr. Dagmar Junkovou hlasovalo 22 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl 

proti a 1se zdržel hlasování – byla zvolena 
- pro paní Karlu Novákovou hlasovalo 22 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl 

proti a 1 se zdržel hlasování – byla zvolena 
- pro Mgr. Pavla Švástu hlasovalo 22 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a 

1 se zdržel hlasování – byl zvolen 
   
   

 Pro navržené usnesení ve variantě „volí“ hlasovalo 23 přítomných členů ZMČ Praha 1, 
nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.  

 V 11:22 hod. bylo přijato usnesení č. UZ14_0013. 



Zápis je zveřejněn anonymizovaný v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

 

7 
 

 
5.  Dodatek č. 1 k Zřizovací listině Nemocnice Na Františku 
Materiál předložil pan Daniel Hodek, 1. zástupce starosty MČ Praha 1.  
Tento materiál je předkládán na základě dlouhodobého záměru MČ Praha 1 svěřit majetek 
příspěvkové organizaci Nemocnici Na Františku, který byl předložen Radě Městské části 
Praha 1 dne 02.12.2014 a ta přijala usnesení UR14_1648. Jedná se o další díl movitého 
hmotného a nehmotného majetku, který je navrhován k svěření od 01.01.2015 (třída 1300 - 

dlouhodobý nehmotný majetek, třída 2240 - pracovní stroje a nářadí, třída 2250 - ostatní 

stoje a přístroje a třída 2270 – inventář. Celková hodnota majetku je 116.023.240,26 Kč). 

Diskuse: 
V rámci diskuse vystoupil a na dotazy členů zastupitelstva odpovídal Ing. Zdeněk Kovářík, 
zástupce tajemníka v oblasti finanční a majetkové.  
Předkladatel upozornil na tiskovou chybu (překlep) v příloze usnesení - v seznamu majetku 
na zadní straně, ve třetím odstavci, v prvním řádku má být napsáno „náhradní zdroj“.  
 

 Pro navržené usnesení s upravenou přílohou hlasovalo 22 přítomných členů ZMČ  
Praha 1, nikdo nebyl proti a 2 se zdrželi hlasování.  

 V 11:32 hod. bylo přijato usnesení č. UZ14_0014. 
 
6.  Vyhodnocení III. Výběrového řízení na převod vlastnictví jednotek v souladu  

s usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ14_0659 ze dne 24. 6. 2014 
Materiál předložil pan Tomáš Macháček, člen RMČ Praha 1. K jednání byla přizvána  
Mgr. Dubská, vedoucí oddělení správy nemovitostí a privatizace OTMS.  
Městská část Praha 1 vyhlásila v návaznosti na usnesení Zastupitelstva MČ P1 č. UZ14_0659 
ze dne 24.06.2014 III. výběrové řízení na převod vlastnictví jednotek podle Podmínek 
přijatých citovaným rozhodnutím. Do výběrového řízení si vyzvedlo soutěžní dokumentaci 
378 zájemců, následně podalo přihlášku 306 zájemců. Po projednání ve všech komisích, které 
byly v této věci příslušné dle Podmínek, bylo přistoupeno k závěrečnému soupisu úspěšných 
uchazečů. Návrh na vyhodnocení výběrového řízení uvedený ve výrokové části 
předkládaného materiálu je pak výstupem z jednání všech těchto komisí. Pro rozhodnutí ZMČ 
je návrh připraven variantně:  
a) vyhodnotit podle dosažené nabídkové ceny  
b) pro tu kterou konkrétní jednotku výběrové řízení zrušit. Vedle toho je v bodě 2) návrhu 
usnesení doporučeno navrhnout Zastupitelstvu MČ Praha 1: 
- vyhodnotit a ukončit výběrové řízení.   
- považovat s odkazem na část G) odst. 5 Podmínek nabídku paní xxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha 8, s nabídnutou cenou ve výši 672.000.000 Kč za nevhodnou s 
odkazem na § 36 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., z tohoto důvodu ji dále nehodnotit a 
vyřadit z výběrového řízení se souhlasem paní xxxxxxxxxx, který je uveden v příloze č. 1 
tohoto usnesení uložené v OVO (paní xxxxxxxxxx sama zaslala MČ vyjádření, kde souhlasí 
s tím, aby pro chybu v psaní a místo původně zamýšlené ceny 672.000 Kč, kde byla napsána 
cena 672.000.000 Kč, chybná nabídka byla považována za nevhodnou na základě bodu G, 
odst. 5) ustanovení „Podmínek pro zájemce".  
- vyloučit z výběrového řízení dále uvedené zájemce, kteří nerespektovali podmínku 
uvedenou v části B) odst. 2) písm. e) Podmínek: 
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha 5, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, 
Praha 1, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Praha 1 (jedná se o osoby, které buď privatizovaly 
nebo uzavřely s MČ Praha 1 smlouvu o výstavbě).  
- schválit vítězné zájemce  
- stanovit pořadí dalších zájemců tam, kde je to možné  
- uložit uzavření smluv s vybranými zájemci dle podmínek tohoto výběrového řízení 
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Pořadí uchazečů je stanoveno podle základního kritéria  - nabídkové ceny. Vzhledem k tomu, 
že podle Podmínek může zájemce vyhrát pouze jedno výběrové řízení, je zapotřebí věnovat 
zvláštní pozornost při rozhodování v případě bytových jednotek v Karlově 30, na Novém 
Světě 6 a Ve Smečkách 8 a 10, kde pan xxxxxxxxxxxxxxxx nabídl nejvyšší cenu.  
Předkladatel navrhuje, aby pan xxxxxxxxx byl prohlášen za vítěze v ul. Karlova 30, ač by 
bylo podle jím podaných nabídek možné jej jako vítěze uvažovat i na dalších dvou adresách. 
Nejvýhodnější podle těchto nabídek se jeví bytová jednotka Ve Smečkách, kde ale tam s 
ohledem na výši nabídky u druhé bytové jednotky pro tuto adresu (BJ č. 10 - p. xxxxxxxxx 
25.949 Kč/m2 a  BJ č. 11 - pí xxxxxxxá 56.776 Kč/m2) může zastupitelstvo uvážit i tento 
neodůvodnitelný rozdíl a rozhodnout o tom, že nebude vyhodnocovat vítěze pro BJ č. 10. Pak 
by ale pan xxxxxxxxx vypadl úplně a to by bylo nevhodné a nesprávné. Proto se navrhuje 
vyhodnotit je jako vítěze v ul. Karlova 30. Vedle toho jde o druhý nejvýhodnější výsledek a 
také pro to, že kdyby zvítězil Ve Smečkách, tak na Novém Světe a v Karlově vyhrají 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kteří mají stejnou adresu bydliště. Dále předkladatel navrhuje, aby 
bylo Zastupitelstvem schváleno ukončení výběrového řízení a jeho vyhodnocení pro každou 
bytovou jednotku samostatně. Pro výběrové řízení bylo vytipováno 26 bytů, MČ P1 obdržela 
nabídky pro každý z nich. 204 nabídek bylo posuzováno všemi komisemi a jsou předmětem 
vyhodnocení v rámci předkládaného návrhu usnesení. Po rozhodnutí zastupitelstvem budou 
následně zpracovány jednotlivé smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky s tím, že se 
uzavření smluv předpokládá tak, aby byly finanční prostředky za převod poukázány na účet 
MČ Praha 1 v r. 2015 a všechny smlouvy byly realizovány včetně návrhu na vklad do katastru 
nemovitostí.  
Doporučení a informace pro členy ZMČ P1 pro rozhodnutí o jednotlivých bytových 
jednotkách: 
1. BJ 868/2, Bílkova 10 – po projednání v RMČ dne 4. 11. 2014 bylo doporučeno prodej 

této jednotky NESCHVÁLIT 38.633 Kč/m2
 

2. BJ 1491/6, Dlážděná 3 – navrhuje se s odůvodněním na dostatečný počet nabídek 
vyhodnotit vítězného uchazeče a stanovit další pořadí, vítězná nabídka: 43.850 Kč/m2 

3. BJ 796/3, Haštalská 3 – navrhuje se s odůvodněním na dostatečný počet nabídek 
vyhodnotit vítězného uchazeče a stanovit další pořadí, vítězná nabídka: 52.409 Kč/m2 

4. BJ 749/1, Haštalská 4 – navrhuje se s odůvodněním na dostatečný počet nabídek 
vyhodnotit vítězného uchazeče a stanovit další pořadí, vítězná nabídka: 86.667 Kč/m2 

5. BJ 769/8, Jungmannovo nám. 7 – navrhuje se s odůvodněním na dostatečný počet 
nabídek vyhodnotit vítězného uchazeče a stanovit další pořadí, vítězná nabídka:  
71.429 Kč/m2 

6. BJ 146/7, Karlova 23 – navrhuje se s odůvodněním na dostatečný počet nabídek 
vyhodnotit vítězného uchazeče a stanovit další pořadí, vítězná nabídka: 65.726 Kč/m2 

7. BJ 163/5, Karlova 30 – navrhuje se s odůvodněním na dostatečný počet nabídek 
vyhodnotit vítězného uchazeče a stanovit další pořadí, vítězná nabídka: 47.671 Kč/m2 

8. BJ 584/3, Krakovská 1 – v minulém VŘ nebyla v r. 2013 hodnocena žádná nabídka,  
v r. 2014 byly hodnoceny dvě ze tří nabídek a navrhuje se vyhodnotit vítězného 
uchazeče a stanovit další pořadí, vítězná nabídka: 34.209 Kč/m2  

9. BJ 1206/3, Lodecká 2 – navrhuje se s odůvodněním na dostatečný počet nabídek 
vyhodnotit vítězného uchazeče a stanovit další pořadí, vítězná nabídka: 63.005 Kč/m2 

10. BJ 4/7, Malostranské nám. 27 – navrhuje se s odůvodněním na dostatečný počet nabídek 
vyhodnotit vítězného uchazeče a stanovit další pořadí, vítězná nabídka: 103.003 Kč/m2  

11. BJ  577/4, Mezibranská 19 – bylo doručeno 6 nabídek, tři byly posuzovány, navrhuje se 
proto vyhodnotit vítězného uchazeče a stanovit další pořadí, vítězná nabídka:  
39.951 Kč/m2 

12. BJ 1053/4, Na Poříčí 44 – navrhuje se s odůvodněním na dostatečný počet nabídek 
vyhodnotit vítězného uchazeče a stanovit další pořadí, vítězná nabídka: 43.007 Kč/m2  
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13. BJ 191/1, Nový Svět 6 – bylo doručeno 5 nabídek, dvě byly posuzovány. Nejvýhodnější 
je nabídka pana xxxxxxxxxx (54.162 Kč/m2), kterému se navrhuje odsouhlasit vítězství 
na adrese Karlova 30, druhá nabídka je v částce 50.665 Kč/m2. Upozorňuje se na 
skutečnost, že pověřený vlastník SVJ informoval, že „byt má vadu – skrytou příčinu 
vlhkosti, která dosud nebyla objasněna a konstatuje, že SVJ v žádném případě nebude 
souhlasit s úhradou nákladů za sanace…“, i přes to se navrhuje vyhodnotit vítězného 
uchazeče a stanovit další pořadí, vítězná nabídka: 50.665 Kč/m2 

14. BJ 129/10, Pařížská 24 – navrhuje se s odůvodněním na dostatečný počet nabídek 
vyhodnotit vítězného uchazeče a stanovit další pořadí, vítězná nabídka: 211.000 Kč/m2 

15. BJ 1097/2, Petrské nám. 7 – navrhuje se s odůvodněním na dostatečný počet nabídek 
vyhodnotit vítězného uchazeče a stanovit další pořadí, vítězná nabídka: 65.646 Kč/m2 

16. BJ 1709/3, Pštrossova 32 – bylo doručeno 5 nabídek, tři byly posuzovány, navrhuje se 
vyhodnotit vítězného uchazeče a stanovit další pořadí, vítězná nabídka: 36.608 Kč/m2 

17. BJ 86/13, Spálená 9 – navrhuje se s odůvodněním na dostatečný počet nabídek 
vyhodnotit vítězného uchazeče a stanovit další pořadí, vítězná nabídka: 42.450  Kč/m2 

18. BJ 1655/4, U Bulhara 5 – bylo doručeno 5 nabídek, všechny byly posuzovány, navrhuje 
se zvážit a případně vyhodnotit vítězného uchazeče a stanovit další pořadí, vítězná 
nabídka: 30.005 Kč/m2 

19. BJ 1655/7, U Bulhara 5 – byly doručeny 4 nabídky, tři byly posuzovány, navrhuje se 
zvážit a případně vyhodnotit vítězného uchazeče a stanovit další pořadí, vítězná 
nabídka: 33.099 Kč/m2 

20. BJ 799/16, U Obecního dvora 7 – navrhuje se s odůvodněním na dostatečný počet 
nabídek vyhodnotit vítězného uchazeče a stanovit další pořadí, vítězná nabídka:  
68.441 Kč/m2 

21. BJ 152/13, V Jirchářích 14 – navrhuje se s odůvodněním na dostatečný počet nabídek 
vyhodnotit vítězného uchazeče a stanovit další pořadí, vítězná nabídka: 80.826 Kč/m2 

22. BJ 586/10, Ve Smečkách 8,10 – navrhuje se uvážit, zda by nebylo vhodné s ohledem na 
nabídnutou cenu ve druhé jednotce na stejné adrese toto výběrové řízení zrušit 
s odůvodněním, kdy nejvýhodnější je nabídka pana xxxxxxxxxx (25.949 Kč/m2), 
kterému se navrhuje odsouhlasit vítězství na adrese Nový Svět 6, druhá nabídka je 
v částce 19.095 Kč/m2 a ve druhé jednotce na téže adrese je nabídka v částce  
56.776 Kč/m2  

23. BJ 586/11, Ve Smečkách 8,10 – navrhuje se s odůvodněním na dostatečný počet 
nabídek vyhodnotit vítězného uchazeče a stanovit další pořadí, vítězná nabídka:  
56.776 Kč/m2 

24. BJ 44/11, Vladislavova 10 – navrhuje se s odůvodněním na dostatečný počet nabídek 
vyhodnotit vítězného uchazeče a stanovit další pořadí, vítězná nabídka: 54.603 Kč/m2 

25. BJ 700/1, Vodičkova 32 – navrhuje se s odůvodněním na dostatečný počet nabídek 
vyhodnotit vítězného uchazeče a stanovit další pořadí, vítězná nabídka: 59.167 Kč/m2 

26. BJ 493/2, Železná 20 – navrhuje se s odůvodněním na dostatečný počet nabídek 
vyhodnotit vítězného uchazeče a stanovit další pořadí, vítězná nabídka: 70.917 Kč/m2 

Aktuální informace pro jednání ZMČ P1:  
konstatuje se, že po přijetí usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR14_1561 ze dne 04.11.2014, 
kterým byl zveřejněn návrh na rozhodnutí pro Zastupitelstvo MČ Praha 1 o výběrovém řízení, 
se na OSNP/OTMS začali obracet ti zájemci, kteří dovodili, že jejich pořadí není tak dobré, 
aby mohli uvažovat o vítězství ve výběrovém řízení. Tito uchazeči písemně prohlašují, že 
odstupují z výběrového řízení a žádají o vrácení kaucí. Podpis na žádostech je vždy úředně 
ověřen. OSNP tyto žádosti průběžně vyřizuje a monitoruje. Ke dni konání zastupitelstva bude 
k dispozici seznam žádostí o odstoupení a vrácení kaucí přijatých do 15.12.2014 tak, aby bylo 
vyloučeno, že bude jako vítěz vyhodnocen uchazeč, kterému byla vrácena kauce.  
Diskuse: 
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 Mgr. Filip Pospíšil, Ph.D., požádal o položkách Mezibranská 19, Pštrossova 32 a  
U Bulhara 5, hlasovat per partes – předkladatel Tomáš Macháček se s tímto návrhem 
ztotožnil. 
Hlasování: 
Mezibranská 19  = pro hlasovalo 18 přítomných členů ZMČ Praha 1, proti nebyl nikdo a 5 
se zdrželo hlasování – návrh byl přijat. 
Pštrossova 32  = pro hlasovalo 15 přítomných členů ZMČ Praha 1, proti nebyl nikdo a 8 se 
zdrželo hlasování – návrh byl přijat. 
U Bulhara 5 = pro hlasovalo 17 přítomných členů ZMČ Praha 1, proti byl 1 a 4 se zdrželi 
hlasování – návrh byl přijat.  

 
 Pro navržené usnesení hlasovalo 16 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a 7 

se zdrželo hlasování.  
 V 11:59 hod. bylo přijato usnesení č. UZ14_0015. 

 
7.  Dotazy a interpelace 

 Ing. Marta Pakostová, občanka Prahy 1, vystoupila ve věci řešení problémů s 
restaurací v Rybné 1065/23, dále s námitkami, že její e-mailová korespondence není 
vyřizována a s výhradami k celkové činnosti Stavebního úřadu Prahy 1.  

 Štěpán Kuchta, občan Prahy 1, interpeloval ve věci povolební situace a se žádostí - 
především k zástupcům opozičních stran - o možnost zapojení se jako občana Prahy 1 do 
diskusí a informačních setkání určených pro občany.  

 JUDr. Jan Urban, občan Prahy 1, a místopředseda občanského sdružení Vlastní 
bydlení v Praze 1, vystoupil ve věci správy domu Na Poříčí 38.  

 Pavel Vandas, občan Prahy 1, a předseda občanského sdružení Vlastní bydlení  
v Praze 1, interpeloval ve věci analýzy firmy Deloitte advisory.  

 MUDr. Antonín Pařízek, CSc., občan Prahy 1, interpeloval ve věci týkající se záměru 
pronájmu prostor pro podnikatelskou činnost společnosti MAUDÍ s.r.o. v domě  
Na Poříčí 36 a 38 za účelem provozování Centra Seňorina se zaměřením na aktivity 
podporující udržení a zlepšení kvality života seniorů a poradenskou činnosti v oblasti 
problematiky stárnutí.  

 Mgr. Filip Pospíšil, Ph.D., člen ZMČ Praha 1, ve své interpelaci požádal o zajištění 
účasti opozice v Redakční radě měsíčníku PRAHA 1 a o zajištění přiměřeného prostoru 
pro uveřejnění sdělení a názorů opozičních členů zastupitelstva v dalších vydáních 
měsíčníku PRAHA 1. 

 
Na všechny písemně předložené interpelace bude dle JŘ odpovězeno písemně. 
 
8.  Přijaté dotace rozpočtu MČ Praha 1 v roce 2014 
Materiál předložil Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1, okomentoval ho Ing. Zdeněk 
Kovářík, zástupce tajemníka v oblasti finanční a majetkové.  
Usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ14_0674 ze dne 16.09.2014 byly projednány 
výsledky hospodaření MČ Praha 1 za 1. pololetí 2014. Od 01.07.2014 obdržela MČ Praha 1 
celou řadu dotací jak ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu, tak z resortních 
ministerstev a dále z rozpočtu HMP. Ve sledovaném období byla příjmová i výdajová část 
rozpočtu r. 2014 navýšena celkem o 24.825 tis. Kč. Přijatá rozpočtová opatření jsou převážně 
neinvestiční povahy. Zastupitelstvo HMP schválilo svým usnesením č. 41/82 ze dne 
11.09.2014 poskytnutí neinvestiční a investiční dotace MČ Praha 1 – spolupodíl z EU a HMP 
v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost na projekt Pořízení 
interaktivních desek. O tuto dotaci byl upraven rozpočet, ale ve skutečnosti MČ Praha 1 tyto 
finanční prostředky zatím neobdržela. V tomto období přijala MČ Praha 1 dotaci ve výši 50 % 
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z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za  
1. čtvrtletí 2014 ve výši 19.235 tis. Kč. Jedná se o účelovou neinvestiční a investiční dotaci 
určenou na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území MČ, 
které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované 
v jednotlivých nestátních neziskových organizacích, na kulturu, školství, zdravotnictví a 
sociální oblast a dále pak na sport. Ve 2. pololetí 2014 proběhlo uzavření finančního 
vypořádání za r. 2013, na jehož základě byl proveden odvod finančních prostředků – 
nespotřebovaných dotací do rozpočtu HMP ve výši 126 tis. Kč.  
Bez diskuse. 
 

 Pro navržené usnesení hlasovalo 19 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a 2 
se zdrželi hlasování.  

 V 12:46 hod. bylo přijato usnesení č. UZ14_0016. 
 
9.  Rozpočtové provizorium MČ Praha 1 na rok 2015 ve znění 3. návrhu rozpočtu MČ 

Praha 1 na rok 2015 
Materiál předložil Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1. 
Hlavní město Praha bude projednávat rozpočtové provizorium na rok 2015 dne 18.12.2014 a 
vzhledem k tomuto postupu je vhodné se maximálně držet platného Statutu hl. m. Prahy a 
schválit Zastupitelstvem MČ Praha 1 pro příští rok zatím pouze rozpočtové provizorium. 
Vlastní konečný rozpočet bude zastupitelstvu předložen po schválení rozpočtu HMP a bude 
obsahovat dopad finálních vztahů HMP vůči MČ Praha 1. 
Zastupitelstvu MČ Praha 1 je předloženo ke schválení rozpočtové provizorium MČ Praha 1 
na rok 2015 ve znění 3. návrhu rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2015 tím, že prostředky dle 
schváleného rozpočtového provizoria budou měsíčně čerpány maximálně do 1/12, návrh 
plánu ekonomické činnosti MČ Praha 1 na rok 2015 s celkovými výnosy 781 500 tis. Kč a  
s celkovými náklady 409 800 tis. Kč a dále pak návrh na převody nevyčerpaných 
neinvestičních a investičních finančních prostředků z rozpočtu roku 2014 do rozpočtu roku 
2015.  
Předkladatel navrhuje také zastupitelstvu schválit, že z výsledků ekonomické činnosti roku 
2014 se do hlavního rozpočtu zapojuje ve tř. 4 položkou 4131 částka ve výši 323 000 tis. Kč. 
Z nerozdělených výsledků let minulých se zapojuje částka 279 000 tis. Kč s tím, že po přijetí 
očekávané dotace z hlavního města Prahy z odvodu z výherních hracích přístrojů bude  
15 000 tis. Kč převedeno zpět do nerozdělených výsledků hospodaření let minulých.  
Z nerozdělených výsledků let minulých budou v hlavním rozpočtu ve tř. 4 na položce 4131 
nahrazeny budoucí státní dotace ve výši 15 000 tis. Kč a budoucí finanční vztah k MČ Praha 1 
z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 87 564 tis. Kč. Po schválení zákona o státním rozpočtu a 
rozpočtu hl. m. Prahy bude těchto 15 000 tis. Kč a 87 564 tis. Kč převedeno zpět do 
nerozdělených výsledků let minulých. 
Diskuse: 
V rámci diskuse vystoupil a na dotazy členů zastupitelstva odpovídal Ing. Zdeněk Kovářík, 
zástupce tajemníka v oblasti finanční a majetkové.  
 

Přestávka na oběd od 13:04 hod. do 14:00 hod.  
 
Pokračování bodu č. 9 „Rozpočtové provizorium MČ Praha 1 na rok 2015 ve znění  
3. návrhu rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2015“ 
 

Ing. Petr Hejma požádal o přestávku na jednání politických klubů. 
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Přestávka od 14:46 hod. do 14:47 hod. na jednání politických klubů 
 

 Ing. Petr Hejma předložil protinávrh usnesení: 
1) bere na vědomí, že hlavní město Praha bude schvalovat rozpočet na rok 2015 až v r. 2015 
2) schvaluje rozpočtové provizorium MČ Praha 1 na rok 2015 s tím, že objem finančních 
prostředků čerpaných v období rozpočtového provizoria správci jednotlivých ORJ nepřesáhne 
1/12 schváleného rozpočtu a plánu ekonomické činnosti na rok 2014 měsíčně 
3) ukládá zorganizovat pracovní zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 1 k projednání 
návrhu rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2015, zodpovídá Rada MČ Praha 1, termín 27.02.2015 
4) ukládá předložit Zastupitelstvu MČ Praha 1 neprodleně po schválení rozpočtu hl. 
m. Prahy na rok 2015 konečný návrh rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2015, zodpovídá Rada MČ 
Praha 1, termín 27.02.2015 -  předkladatel Ing. Oldřich Lomecký se s tímto protinávrhem 
neztotožnil = pro hlasovalo 10 přítomných členů ZMČ Praha 1, proti bylo 9 a 4 se zdrželi 
hlasování – protinávrh nebyl přijat. 

 Mgr. Filip Pospíšil Ph.D. předložil dva pozměňovací návrhy: 
- v kapitole 0751, rozpočtová položka 6122 – kamery, bezpečné přechody, konkrétně 
stroje, přístroje a zařízení, částku 40 mil. Kč snížit na nulu - předkladatel Ing. Oldřich 
Lomecký se s tímto návrhem neztotožnil = pro hlasovali 2 přítomní členové ZMČ  
Praha 1, proti bylo 13 a 8 se zdrželo hlasování – návrh nebyl přijat. 
- v kapitole 0818, konkrétně dům s malometrážními byty Samcova - Lodecká, ze  
110.500 Kč snížit na nulu - předkladatel Ing. Oldřich Lomecký se s tímto návrhem 
neztotožnil = pro hlasovali 2 přítomní členové ZMČ Praha 1, proti bylo 16 a 5 se zdrželo 
hlasování – návrh nebyl přijat. 

 
 Pro navržené usnesení hlasovalo 13 přítomných členů ZMČ Praha 1, 5 bylo proti a 5 se 

zdrželo hlasování.  
 V 14:53 hod. bylo přijato usnesení č. UZ14_0017. 

 
10.  Rozpočet Sociálního fondu MČ Praha 1 na rok 2015 
Materiál předložil Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1. 
Sociální fond MČ Praha 1 má svůj rozpočet jak v oblasti příjmů, tak v oblasti výdajů a 
účtování je vedeno odděleně od hlavního rozpočtu. Jeho konečný zůstatek je převeden jako 
počáteční stav do následujícího roku. Návrh rozpočtu pro rok 2015 je sestaven na základě 
výsledku čerpání v roce 2014. Skládá se ze dvou částí:  
Příjmy – zůstatek na účtu k 01.01.2015 + převod z FRR MČ Praha 1  
Výdaje – příspěvek na vánoční dárkové poukázky pro seniory a zdravotně postižené občany 
z Prahy 1 (nákup poukázek v hodně 400 Kč v počtu dle seznamů, sestavených  
Ing. Banzetovou, ved. OSZ, a pí Čelišovou, ředitelkou Střediska sociálních služeb), příspěvek 
na vánoční balíčky pro děti z MČ Praha 1, které jsou umístěny v dětských domovech (balíčky 
s potřebnými věcmi sestavuje a distribuuje oddělení péče o rodinu a děti OSZ), příležitostná 
čerpání vždy po projednání ve VSBPP a po schválení Radou MČ Praha 1(týká se rychlé 

finanční pomoci jednotlivcům z MČ Praha 1, kteří se ocitli v akutní sociální nouzi). 

Diskuse: 
V průběhu diskuse vystoupili a na dotazy členů zastupitelstva odpovídali Ing. Zdeněk 
Kovářík, zástupce tajemníka v oblasti finanční a majetkové a Ing. Renata Banzetová, 
vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. 
V rámci diskuse k tomuto bodu nezazněly žádné návrhy nebo změny textu usnesení. 
 

 Pro navržené usnesení hlasovalo 20 přítomných členů ZMČ Praha 1, 1 byl proti a 2 se 
zdrželi hlasování.  

 V 15:02 hod. bylo přijato usnesení č. UZ14_0018. 
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11.  Rozpočet Bezpečnostního fondu MČ Praha 1 na rok 2015 
Materiál předložil JUDr. Ivan Solil, člen RMČ Praha 1. 
Bezpečnostní fond je jedním z fondů MČ Praha 1, jehož účtování je vedeno odděleně od 
hlavního rozpočtu. Má svůj rozpočet jak v oblasti příjmů, tak v oblasti výdajů. Je schvalován 
samostatně vždy v RMČ P1 a posléze v ZMČ P1. Konečný zůstatek je převeden jako 
počáteční stav následujícího roku. Čerpání prostředků projednává Komise pro bezpečnost a 
prevenci kriminality před jejich realizací, a to na materiální vybavení Obvodního ředitelství 
Městské policie Praha 1, Obvodního ředitelství Policie ČR Praha I. a na akce pořádané MČ 
Praha 1 v rámci prevence kriminality.   
Diskuse: 
V průběhu diskuse vystoupil a na dotazy členů zastupitelstva odpovídal Ing. Zdeněk 
Kovářík, zástupce tajemníka v oblasti finanční a majetkové.  
 
V rámci diskuse k tomuto bodu nezazněly žádné návrhy nebo změny textu usnesení. 
 

 Pro navržené usnesení hlasovalo 20 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a 3 
se zdrželi hlasování.  

 V 15:06 hod. bylo přijato usnesení č. UZ14_0019. 
 
12.  Rozpočet Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 na rok 2015 
Materiál předložil Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1. 
Členům ZMČ P1 byl předložen návrh rozpočtu Zaměstnaneckého fondu MČ P1 (dále jen ZF) 
na rok 2015, který projednala Komise pro hospodaření se ZF dne 18.11.2014. Rozpočet ZF na 
rok 2015 je navržen s celkovým objemem příjmů a výdajů ve výši 5.620 tis. Kč a je tedy 
vyrovnaný.  
Příjmovou část tvoří předpokládaný počáteční zůstatek na účtu ZF k 01.01.2015 a dále pak 
splátky půjček a sociálních výpomocí ve výši 10 tis. Kč. Výše příjmů ze splátek je závislá na 
počtu poskytnutých půjček a sociálních výpomocí zaměstnancům ÚMČ P1 v průběhu roku. 
Hlavním zdrojem příjmů ZF je převod finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje, který 
v r. 2015 činí 5.570 tis. Kč. 
Ve výdajové části rozpočtu jsou naplánovány finanční prostředky na jednotlivé příspěvky. 
Jejich výše byla propočítána na základě podkladů z PER s přihlédnutím ke skutečnému 
čerpání rozpočtu roku 2014 Nejvýznamnější položkou výdajové části je příspěvek na 
stravování zaměstnanců se stejným objemem jako v r. 2014, tj. 4.800 tis. Kč. Pro rok 2015 se 
hodnota stravenky nemění a činí 80 Kč za odpracovaný den. V rozpočtu fondu je jako 
v minulém roce naplánována rezerva na mimořádné nepředvídané výdaje ZF, pro rok 2015 
činí 40 tis. Kč. O jejím čerpání bude dle pravidel rozhodovat komise a TAJ. 
Diskuse: 
V průběhu diskuse vystoupil a na dotazy členů zastupitelstva odpovídal Mgr. Ing. František 
Dvořák, tajemník ÚMČ Praha 1.  
 
V rámci diskuse k tomuto bodu nezazněly žádné návrhy nebo změny textu usnesení. 
 
 

 Pro navržené usnesení hlasovalo 19 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a 3 
se zdrželi hlasování.  

 V 15:12 hod. bylo přijato usnesení č. UZ14_0020. 
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13.  Stanovisko ke směně pozemků parc. č. 3124/10 o výměře 1669 m2, parc. č. 3124/128 

o výměře 1260 m2, parc. č. 3124/129 o výměře 935 m2 vše v k. ú. Braník, obec  
Praha 4 a pozemků parc. č. 504 o výměře 156 m2, parc. č. 507 o výměře 300 m2, 
parc. č. 508 o výměře 273 m2, parc. č. 509 o výměře 305 m2 a parc. č. 510 o výměře 
645, vše v k. ú. Malá Strana, obec Praha 1 

Materiál předložil Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1. K jednání byla přizvána  
Mgr. Dubská, vedoucí oddělení správy nemovitostí a privatizace OTMS. 
MČ Praha 1 obdržela žádost Odboru evidence, správy a využití majetku Magistrátu hlavního 
města Prahy o stanovisko ke směně pozemků parc. č. 3124/10 o výměře 1669 m2, parc. č. 
3124/128 o výměře 1260 m2, parc. č. 3124/129 o výměře 935 m2 vše v k. ú. Bráník, které jsou 
ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, a pozemků par. č. 504 o výměře  
156 m2, parc. č. 507 o výměře 300 m2, parc. č. 508 o výměře 273 m2, parc. č. 509 o výměře 
305 m2 a parc. č. 510 o výměře 510 m2, vše v k. ú. Malá Strana, které jsou ve vlastnictví 
Hlavního města Prahy a ve svěřené správě Městské části Praha 1. O stanovisko MČ P1 
zažádal MHMP na podnět žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, který se obrátil na MHMP ve 
věci sporu o vydání bezdůvodného obohacení (spis je uveden u Obvodního soudu pro Prahu 1 
pod č.j. 64C 8/2011), spočívajícího v užívání pozemků parc. č. 3124/10, 3124/128, 3124/129 
vše v k. ú. Bráník. Pozemky, jejichž směna se navrhuje parc. č. 504, parc. č. 507, parc. č. 508, 
parc. č. 509, parc. č. 510 v k. ú. Malá Strana jsou přístupné přes nemovitost ve vlastnictví  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to pozemek parc. č. 506 a na něm postavené kaple, pozemek parc.  
č. 505 a na něm postavené terásky, zapsané na listu vlastnictví č. 1713 v k. ú. Malá Strana, 
tzv. Kajetánka.  
Odbor dopravy vydal souhlasné stanovisko s navrženou změnou z hlediska dopravní 
problematiky za těchto podmínek: 1) V souladu s předloženou dokumentací se uvažuje o 
směně pozemků parc. č. 504, 507, 508, 509 a 510 v k. ú. Malá Strana, nacházející se mimo 
veřejné komunikace. Pozemky mají být směněny za pozemky parc. č. 3124/10, parc. č. 
3124/128, parc. č. 3124/129 v k. ú. Bráník. Vzhledem k tomu, že na uvedených pozemcích se 
nachází komunikace Jižní spojky a Barrandovského mostu, je nezbytné stanovisko 
příslušného SSÚ, kterým je Odbor dopravních agend MHMP.  
Odbor životního prostředí vydal nesouhlasné stanovisko k uvedené směně pozemků, a to 
z důvodu, že hodnota pozemků v lokalitě památkové rezervace poblíž Pražského hradu 
nemůže být srovnatelná s hodnotou pozemků v k. ú. Bráník. 
Oddělení územního rozvoje vydalo rovněž nesouhlasné stanovisko k uvedené směně 
pozemků, neboť považuje za vhodnější využití pozemků, jichž se směna týká, 
k dlouhodobému pronájmu. 
Oddělení investiční se k výše uvedené směně nevyjádřilo. 
Předkladatel navrhuje zastupitelstva předmětnou směnu neschválit, což doporučila i Rada MČ 
Praha 1 svým usnesením č. UR14_1637 ze dne 24.11.2014. 
V rámci diskuse k tomuto bodu nezazněly žádné návrhy nebo změny textu usnesení. 
 

 Pro navržené usnesení hlasovalo 22 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a 
nikdo se nezdržel hlasování.  

 V 15:15 hod. bylo přijato usnesení č. UZ14_0021. 
 
14.  Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 86, Spálená 9, k. ú. Nové Město, Praha 1 
Materiál předložil pan Tomáš Macháček, člen RMČ Praha 1. K jednání byla přizvána  
Mgr. Dubská, vedoucí oddělení správy nemovitostí a privatizace OTMS. 
Členům ZMČ P1 byla předložena žádost manželů xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
vlastníků bytové jednotky č. 86/16 v domě Spálená 86/9, zastoupených na základě plné moci  
JUDr. Hanou Kundratovou, o souhlas se změnou prohlášení vlastníka domu Spálená 86/9. 
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Manželé xxxxxxxx vlastní společně s vlastníky bytové jednotky č. 86/15, resp. 86/17 WC ve  
3. nadzemním podlaží, ve kterém se zároveň všechny tři bytové jednotky nachází. Každý 
z vlastníků těchto tří jednotek vlastní 1/3 WC, tzn. 0,5 m2.  
Manželé xxxxxxxx chtějí od vlastníků bytových jednotek č. 86/15 a 86/17 odkoupit jejich 
spoluvlastnické podíly k WC (čili zbylé 2/3), tím pádem se změní spoluvlastnické podíly mezi 
těmito třemi vlastníky, celkový součet spoluvlastnických podílů v domě zůstane nezměněný. 
Spoluvlastnický podíl vlastníka bytové jednotky č. 86/15 se ze stávajícího podílu 418/11007 
změní na 413/11007, spoluvlastnický podíl vlastníka bytové jednotky č. 86/16 se ze 
stávajícího podílu 514/11007 změní na 524/11007 a spoluvlastnický podíl vlastníka bytové 
jednotky č. 86/17 se ze stávajícího podílu 417/11007 změní na 412/11007. SVJ domu č. p. 86, 
Spálená 9, k. ú. Nové Město, Praha 1 na shromáždění dne 20.11.2014 s touto změnou 
souhlasilo. Rada MČ Praha 1 na jednání dne 02.12.2014 doporučila Zastupitelstvu MČ  
Praha 1 souhlasit se žádostí a změnit prohlášení vlastníka.  
Bez diskuse. 
 

 Pro navržené usnesení hlasovalo 22 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a 
nikdo se nezdržel hlasování.  

 V 15:16 hod. bylo přijato usnesení č. UZ14_0022. 
 
15.  Záměr prodeje části společných prostor v domě č. p. 175, Sněmovní 5, k. ú. Malá 

Strana, Praha 1 
Materiál předložil pan Tomáš Macháček, člen RMČ Praha 1. K jednání byla přizvána  
Mgr. Dubská, vedoucí oddělení správy nemovitostí a privatizace OTMS. 
Majitel bytové jednotky č. 175/10 v domě Sněmovní 175/5, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, žádá MČ 
Praha 1 o souhlas s odkoupením části společných prostor o výměře 75,1 m2, které tvoří část 
půdních prostor a provizorní schodiště vedoucí k těmto prostorám. Tyto prostory chce 
přisloučit ke své jednotce č. 175/10. Žadatel nabízí rekonstrukci střešního pláště domu, na 
čemž se dohodl s ostatními vlastníky v domě a na základě této dohody nechalo SVJ 
vypracovat znalecký posudek, který tyto stavební práce finančně ocenil. Prodej půdních 
prostor za účelem vestavby bytových jednotek je v souladu s dlouhodobou koncepcí bytové 
politiky Městské části Praha 1, proto Odbor technické a majetkové správy doporučuje 
orgánům MČ Praha 1 se žádostí xxxxxxxxxxxxx souhlasit. Rada MČ Praha 1 na schůzi dne 
2.12.2014 doporučila Zastupitelstvu MČ Praha 1 souhlasit se žádostí a změnit prohlášení 
vlastníka.  
V rámci diskuse k tomuto bodu nezazněly žádné návrhy nebo změny textu usnesení. 
 

 Pro navržené usnesení hlasovalo 21 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a 
nikdo se nezdržel hlasování.  

 V 15:20 hod. bylo přijato usnesení č. UZ14_0023. 
 
16.  Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, 

svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídky 
Materiál předložil pan Tomáš Macháček, člen RMČ Praha 1. K jednání byla přizvána  
Mgr. Dubská, vedoucí oddělení správy nemovitostí a privatizace OTMS. 
Navrhovaným usnesením se předkládá Zastupitelstvu MČ Praha 1 k projednání schválení 
prodeje 4 bytových jednotek, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na pozemku, jejich 
oprávněným nájemcům tak, aby bylo vyhověno „Zásadám pro prodej bytů v domech ve 
vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům“.  
V souladu se Zásadami a s přihlédnutím k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník učinilo 
Oddělení správy nemovitostí a privatizace Odboru technické a majetkové správy jménem 
Městské části Praha 1 oprávněným nájemcům nabídku na odkoupení bytů do vlastnictví.  
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V případech, předkládaných Zastupitelstvu MČ Praha 1 k projednání a odsouhlasení, byly 
nabídky oprávněnými nájemci akceptovány a to včetně složení zálohy na kupní cenu ve výši 
10.000 Kč.  Orgány MČ Praha 1 usneseními č. UR14_0789  ze dne 03.06.2014, UR14_1098  
ze dne 05.08.2014, UR14_1390 ze dne 30.09.2014 schválila záměry prodeje bytových 
jednotek do vlastnictví jejich oprávněných nájemců a tyto byly zveřejněny na úřední desce 
v souladu s ust. zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění. Platnost 
každé nabídky je dále podmíněna schválením prodeje bytové jednotky v Zastupitelstvu MČ 
Praha 1. 
Jedná se o tyto bytové jednotky: 
Karlova 146/23 (byt. j. 146/4 – xxxxxxxxxxxx), Nebovidská 461/4 (byt. j. 461/2 – 
xxxxxxxxxxxxxxxx), Nebovidská 461/4 (byt. j. 461/3 xxxxxxxxxxxxxxxx), Žitná 657/13 
(byt. j. 657/12 – xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx). 
Diskuse: 
Předkladatel požádal o vypuštění položky 1 z odstavce 2 usnesení - bytová jednotka 146/4 
v domě Karlova 146/23 z důvodu ověření oprávněnost této privatizace.  
 

 Pro upravené usnesení hlasovalo 19 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a 
1 se zdržel hlasování.  

 V 15:24 hod. bylo přijato usnesení č. UZ14_0024. 
 
17.  Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, 

svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - II. nabídky 
Materiál předložil pan Tomáš Macháček, člen RMČ Praha 1. K jednání byla přizvána  
Mgr. Dubská, vedoucí oddělení správy nemovitostí a privatizace OTMS. 
Navrhovaným usnesením se předkládá Zastupitelstvu MČ Praha 1 k projednání schválení 
prodeje 3 bytových jednotek včetně příslušného spoluvlastnického podílu na pozemku jejich 
oprávněným nájemcům tak, aby bylo vyhověno „Zásadám pro prodej bytů v domech ve 
vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům“. V souladu 
se Zásadami a s přihlédnutím k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník učinilo OTMS 
jménem Městské části Praha 1 oprávněným nájemcům nabídku na odkoupení bytů do 
vlastnictví. Oprávnění nájemci původní (tzv. I. nabídku) z různých důvodů na jejich straně 
neakceptovali, proto byli osloveni opakovaně v rámci tzv. II. nabídek. Tyto II. nabídky 
umožnilo usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ13_0491, které schválilo příslušné zásady 
pro prodej bytů v rámci tzv. „II. nabídky“. Zásady stanoví, že kupní cena je stanovena jako 
dvojnásobek ceny stanovené znaleckým posudkem. V případech, předkládaných nyní 
Zastupitelstvu MČ Praha 1 k projednání a odsouhlasení byly tyto nabídky oprávněnými 
nájemci akceptovány a to včetně složení zálohy na kupní cenu ve výši 10.000 Kč.  Orgány 
MČ Praha 1 usneseními UR14_0135  ze dne 28.01.2014, UR14_0596 ze dne 28.04.2014, 
UZ14_0665 ze dne 24.06.2014 schválily záměry prodeje bytových jednotek do vlastnictví 
jejich oprávněných nájemců a tyto byly zveřejněny na úřední desce v souladu s ust. zákona  
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění. Platnost každé nabídky je dále 
podmíněna schválením prodeje bytové jednotky v Zastupitelstvu MČ Praha 1. 
Jedná se o tyto bytové jednotky: 
Anenská 220/13 (byt. j. 220/2 – xxxxxxxxxxxx), Haštalská 754/13 (byt. j. 754/6 – 
xxxxxxxxx), Na Poříčí 1045/22 (byt. j. 1045/10 – xxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx). 
Diskuse: 

 Mgr. Jiří Janoušek a Jan Václav Čep požádali o sjednocení pravidel a nové zpracování 
podmínek „Prodeje bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví 

HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům -  

II. nabídky“ a o předložení na lednovém ZMČ Praha 1. 
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V rámci diskuse k tomuto bodu nezazněly žádné návrhy nebo změny textu usnesení.
  

 Pro navržené usnesení hlasovalo 20 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a 3 
se zdrželi hlasování.  

 V 15:33 hod. bylo přijato usnesení č. UZ14_0025. 
 
18.  Prodej části společných prostor v domě č. p. 511, Havelská 3 a odpovídajícího 

spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. 435, obojí v k. ú. Staré Město, Praha 1 
a s tím související změna prohlášení vlastníka smlouvou o výstavbě 

Materiál předložil pan Tomáš Macháček, člen RMČ Praha 1. K jednání byla přizvána  
Mgr. Dubská, vedoucí oddělení správy nemovitostí a privatizace OTMS. 
Zastupitelstvo MČ Praha 1 schválilo usnesením č. UZ14_0625 dne 27.05.2014 záměr prodeje 
části společných prostor v domě Havelská 511/3 a odpovídajícího spoluvlastnického podílu 
na pozemku parc. č. 435, k. ú. Staré Město, Praha 1. Výše uvedený záměr prodeje byl 
zveřejněn na úřední desce ÚMČ P1 po dobu povinné lhůty 15 dnů stanovené zákonem  
č. 131/2000 Sb. Nyní je Zastupitelstvu MČ Praha 1 předkládán návrh prodeje části 
společných prostor o výměře 58,4 m2 ve výše uvedeném domě vlastníkovi půdní bytové 
jednotky č. 511/17 panu xxxxxxxxxxxxxxxxx. Celková výměra části společných prostor, 
které chce pan xxxxxx odkoupit je 58,4 m2. Vzhledem k tomu, že se zvýší vlastníkovi BJ 
511/17 spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o 58,4 m2, které byly 
součástí společných prostor a nebyly tudíž předtím započítány do celkového součtu všech 
podílů, změní se tedy nově i celkový součet všech spoluvlastnických podílů z 22176 na 
22760. Z výše uvedeného vyplývá, že je nezbytné změnit prohlášení vlastníka. Změna 
prohlášení vlastníka bude realizována smlouvou o výstavbě, ve které je zároveň v části čtvrté, 
čl. VII podrobně vyjádřeno, jakým způsobem a jakou částku zaplatí žadatel xxxxxxxxxxxxxx 
ostatním vlastníkům za odkoupení 58,4 m2 ze společných prostor. Rada MČ Praha 1 
usnesením č. UR14_1504 ze dne 21.10.2014 doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 1 souhlasit 
s prodejem části spol. prostor v domě Havelská 3 a odpovídajícího spoluvlastnického podílu 
na pozemku parc. č. 435, obojí v k. ú. Staré Město, Praha 1 a se změnou prohlášení vlastníka 
výše uvedeného domu. 
Diskuse: 
Na základě dotazu Mgr. Pospíšila, Ph.D., na výši prodejní ceny, požádala Mgr. Kateřina 
Dubská, vedoucí oddělení správy nemovitostí a privatizace OTMS, přítomné členy ZMČ 
Praha 1 o doplnění  odstavce č. 6 usnesení o tento text: ve znění uvedeném v příloze tohoto 

usnesení uložené v OVO (pozn. přílohou je smlouva o výstavbě, kde budou uvedeny všechny 
podmínky, včetně ceny). 
 

 Pro doplněné usnesení hlasovalo 20 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a 
3 se zdrželi hlasování.  

 V 15:36 hod. bylo přijato usnesení č. UZ14_0026. 
 
19.  Zrušení usnesení č. UZ11_0180 ze dne 20.12.2011 - Výstavba půdních bytových 

jednotek v domě č. p. 1604, k. ú. Nové Město, Bolzanova 7, Praha 1 
Materiál předložil pan Tomáš Macháček, člen RMČ Praha 1. K jednání byla přizvána  
Mgr. Dubská, vedoucí oddělení správy nemovitostí a privatizace OTMS. 
Zastupitelstvu MČ Praha 1 je předkládán materiál týkající se zrušení usnesení ZMČ Praha 1  
č. UZ11_180 ze dne 20.12.2011, které v bodě 2. ukládalo zajistit výstavbu půdních bytových 

jednotek č. 1604/15, 1604/16 a 1604/17 v domě č. p. 1604, k. ú. Nové Město, Bolzanova 7, 

Praha 1. Původní návrh tedy zahrnoval výstavbu tří bytových jednotek ve výše uvedeném 
domě. Na základě pozdějšího šetření vyšlo najevo, že z hlediska dispozičního uspořádání tří 
půdních bytových jednotek (okna směřující na magistrálu, předpokládaná snížená poptávka 
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atd.) se jeví jako výhodnější zpracovat novou projektovou dokumentaci, která bude zahrnovat 
výstavbu 4 půdních bytových jednotek s efektivnějším dispozičním uspořádáním, jenž bude 
lépe reflektovat předpokládanou poptávku. Rada MČ Praha 1 dne 26.02.2013 vzala na vědomí 
usnesením č. UR13_0279 výše uvedené šetření a uložila zajistit změnu statického a 
dispozičního řešení půdního prostoru. V dubnu 2013 byl vypracován projekt zahrnující 
výstavbu 4 půdních bytových jednotek včetně řešení stropní konstrukce, dne 06.06.2014 
vydal Stavební úřad MČ Praha 1 stavební povolení k úpravě stropní konstrukce v domě 
Bolzanova 7, Praha 1. Rada MČ Praha 1 posléze usnesením č. UR14_0877 dne 17.06.2014 
souhlasila s přidělením veřejné zakázky – realizace půdní vestavby – 1. etapa stropní 
konstrukce firmě KOHOS, a.s. Z výše uvedených doporučuje Rada MČ Praha 1 
Zastupitelstvu MČ Praha 1 zrušit usnesení č. UZ11_0180. 
Diskuse: 
V rámci diskuse vystoupil xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, občan Prahy 1.   

 Mgr. Filip Pospíšil, Ph.D., požádal o hlasování per partes o jednotlivých bodech usnesení 
– předkladatel Tomáš Macháček s tímto návrhem souhlasil. 

 
Vojtěch Jonáš požádal o přestávku na jednání politických klubů. 

 
Přestávka od 15:57 hod. do 16:02 hod. na jednání politických klubů 

 
 předkladatel Tomáš Macháček požádal o změnu usnesení v bodu č. 2 na znění: bere na 

vědomí, že oproti původně zamýšlenému záměru výstavby tří bytových jednotek bude 

přistoupeno k záměru výstavby čtyř bytových jednotek. 

 
Hlasování na základě návrhu Mgr. Filipa Pospíšila, Ph.D. o bodech usnesení per partes: 
1) bere na vědomí usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR14_1535 ze dne 29.10.2014 - pro 
hlasovalo 21 přítomných členů ZMČ Praha 1, proti nebyl nikdo a 3 se zdrželi hlasování – 
návrh byl přijat. 
2) bere na vědomí, že oproti původně zamýšlenému záměru výstavby tří bytových jednotek 
bude přistoupeno k záměru výstavby čtyř bytových jednotek - pro hlasovalo 20 přítomných 
členů ZMČ Praha 1, proti byl 1 a 3 se zdrželi hlasování – návrh byl přijat.  
3) ruší usnesení č. UZ11_0180 ze dne 20.12.2011 - pro hlasovalo 19 přítomných členů ZMČ 
Praha 1, proti nebyl nikdo a 4 se zdrželi hlasování – návrh byl přijat.  

 
 Pro upravené usnesení hlasovalo 20 přítomných členů ZMČ Praha 1, 1 byl proti a 3 se 

zdrželi hlasování.  
 V 16:10 hod. bylo přijato usnesení č. UZ14_0027. 

 
20.  Kroky vedoucí k zákazu provozování loterií a sázkových her, zejména výherních 

hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů a jiných obdobných 
přístrojů na celém území MČ Praha 1 

Materiál předložil Mgr. Filip Pospíšil, Ph.D., člen ZMČ Praha 1.  
V souladu s předvolebními stanovisky předkladatel předložil návrh, který podle něho 
umožňuje zástupcům politických stran stvrdit svůj vyjádřený názor i hlasováním. 
Dne 07.11.2014 proběhlo na Praze 1 referendum, v němž se 97% hlasujících vyslovilo PRO 
požadovanou regulaci hazardu na Praze 1. K radnicí utajovanému referendu, jehož ⅓ 
hlasovacích místností byla navíc na jiném místě, než v obvyklých volebních místnostech, a o 
němž z radnice nepřišla do schránek občanů ani čárka informací, nakonec přišlo zhruba 6,5% 
oprávněných voličů. Referendum bylo vypsáno na základě sesbírání rekordního počtu podpisů 
občanů Prahy 1. V den, kdy byly na radnici odevzdány potřebné petiční podpisy, se dle 
předkladatele, starosta MČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký rozhodl posunout bez souhlasu 
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Rady již schválený termín zářijového zasedání zastupitelstva o týden. Tedy tak, aby se na 
zastupitelstvu schválené referendum kvůli zákonným lhůtám jen o den nemohlo uskutečnit 
spolu s komunálními volbami. Měsíčník Praha 1, tiskovina placená z veřejných prostředků 
Prahy 1, která by měla sloužit jako hlavní informační prostor pro občany s vysvětlením všech 
aspektů tak významné události jako historicky prvního referenda v městské části, v říjnu, 
poté, co bylo konečně jasné, kdy se referendum bude konat, pro jistotu vůbec nevyšly.  
V jiných civilizovaných obcích, když už se tak velká věc jako (občany pracně vyvolané) 
referendum koná, je to radnice, která (pro své občany) organizuje informační kampaň.  
Dále předkladatel konstatuje, že listopadové číslo měsíčníku, které se údajně dostalo do 
schránek teprve v den referenda samého, pak pro jistotu o referendu skoro nic nenapsalo a 
neposkytlo ani v rozporu se zákonem žádný prostor politickým subjektům zastoupeným  
v zastupitelstvu. Týden před volbami se organizátorům podpisové akce za konání referenda 
podařilo ve spolupráci s více subjekty uspořádat předvolební debatu na témata kvality života 
na Praze 1. Během této akce se podařilo získat vyjádření všech subjektů, které mají po 
volbách zastoupení v zastupitelstvu, v němž jejich zástupci tvrdí, že budou respektovat 
výsledky referenda, ať u něj bude účast jakákoliv a že se i oni zasadí o maximální regulaci 
výherních automatů a VLT přístrojů v souladu s požadavkem referenda.  
 
V průběhu diskuse požádal Jan Václav Čep o přestávku na jednání politických klubů. 

 
Přestávka od 16:43 hod. do 16:47 hod. na jednání politických klubů 

 
V rámci diskuse k tomuto bodu nezazněly žádné návrhy nebo změny textu usnesení. 
 

 
 Pro navržené usnesení hlasovalo 9 přítomných členů ZMČ Praha 1, 5 bylo proti a 7 se 

zdrželo hlasování.  
 Usnesení nebylo přijato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 .  z a s e d á n í  Z a s t u p i t e l s t v a  m ě s t s k é  č á s t i  P r a h a  1  
b y l o  u k o n č e n o  v  1 6 : 5 3  h o d .    

p a n e m  s t a r o s t o u  I n g .  O l d ř i c h e m  L o m e c k ý m  
 
 
 
 
 
 
 



Zápis je zveřejněn anonymizovaný v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

 

20 
 

 
 
 
 
 
Ověřovatelé dnešního zápisu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………                                                 …………………………….. 
        Jan Krejčí, MBA                                                      Mgr. Miroslava Vlašánková 
      člen RMČ Praha 1                                                       členka ZMČ Praha 1 
                      
 
            
 
 
 
 

……………………………….. 
                               Ing. Oldřich Lomecký 

                                                        starosta MČ Praha 1  
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Růžena Nejedlá  
 
 
 
 
 
 

 Součástí zápisu jsou přehled usnesení a stenografický záznam, včetně protokolů o 
výsledku každého hlasování, které jsou uloženy v kanceláři oddělení volených orgánů 
(OVO), Odboru Kancelář starosty, Úřad MČ Praha 1 – Vodičkova 18, 6. patro, 
číslo dveří 609.           
 


