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Z Á P I S  

 

2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 1 

 

dne 10.12.2018 od 16:00 hodin 

v reprezentační budově Žofín  

Slovanský ostrov č. p.  226/2, Praha 1 

 

 

Zahájení jednání: Jednání zahájil v 16:05 hod. a řídil Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ 

Praha 1.  

 

Přestávka:  od 16:54 hod. do 16:59 hod. (přestávka na jednání politických klubů) 

                    od 17:13 hod. do 17:20 hod. (přestávka na jednání politických klubů). 

   

Ukončení jednání: Jednání ukončil v 18:30 hod. Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1. 

 

Přítomno: 23 členů Zastupitelstva městské části Praha 1 

 

Omluveni: Mgr. Eva Špačková, Ing. Oldřich Lomecký 

 

Částečná neúčast: Mgr. David Bodeček (pozdější příchod v 16:07 hod.). 

 

Ověření zápisu:  

 Zápis z 1. ustavujícího zasedání ZMČ Praha 1 ze dne 19.11.2018 (ověřovatelé: Mgr. Petr 

Kučera a Richard Bureš) - k zápisu nebyly doručeny žádné námitky ani připomínky, pro 

hlasovalo 21 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a 1 se zdržel hlasování = 

zápis byl schválen. 

 

Ověřovatelé dnešního zápisu:  
 Ing. Petr Hejma (náhradník: Mgr. et Mgr. Vladan Brož) 

 Mgr. Karel Ulm, MPA (náhradník: Ing. Tomáš Heres) 

 

Mandátový a volební výbor 
- Ing. Michal Caban, předseda   

- Jitka Nazarská  

- Mgr. Petr Scholz  

 

Návrhový výbor 
- Mgr. et Mgr. Vladan Brož, předseda 

- Mgr. Petr Kučera 

- Richard Bureš 

 

Doplnění a úpravy pořadu jednání: 

 

Pan starosta informoval přítomné členy ZMČ Praha 1, že na stůl jim byly rozdány materiály, 

do bodu „Různé“: 

„Volba předsedy a členů Kontrolního výboru“ - předkládá Mgr. Pavel Čižinský, starosta  

MČ P1 
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„Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se omezuje provozní doba hostinských zařízení“ 

 – předkládá Ing. Petr Hejma, 1. místostarosta MČ Praha 1 

 

Dále bylo rozdáno: Doplnění k bodu „Volba členů Finančního výboru“ – předkládá  

Mgr. Amália Počarovská, předsedkyně FV ZMČ P1 
 

  

Pro takto navržený program hlasovalo všech 23 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo 

nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování, program byl přijat. 

 

Program: 

 

1.  Vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1 

2.  Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 

3.  Rozpočtové provizorium MČ Praha 1 na rok 2019 

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

problematiku 

5.  Revokace části usnesení č. UZ18_0003 ze dne 19.11.2018 - oprava stanovení funkce, 

která bude vykonávána dlouhodobě uvolněným členem Zastupitelstva MČ Praha 1 

6.  Oprava písařské chyby v usnesení č. UZ18_0644 ze dne 11.09.2018 - prodej bytové 

jednotky č. 1604/10 v domě Bolzanova 7 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich 

oprávněným nájemcům - I. nabídky 

7.  Volba členů Finančního výboru 

8.  Volba předsedy a členů Kontrolního výboru 

9.  Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se omezuje provozní doba hostinských zařízení 

 

Pořad jednání: 

 

1.  Vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1 

Materiál předložil Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ Praha 1.  

Dne 12.09.2018 byl tajemníku ÚMČ Praha 1 doručen dopis paní Olgy Smělé, nar. 

27.12.1945, bytem U Staré školy 6, Praha 1. V dopise jmenovaná sděluje, že se ze 

zdravotních důvodů vzdává funkce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 1, kterou 

zastávala od 15.12.2015.  

Pokud se přísedící funkce vzdá, pak podle ustanovení § 98 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb.,  

o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 

(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, jeho funkce zanikne dnem 

následujícím po dni, v němž bylo oznámení přísedícího o vzdání se funkce doručeno 

zastupitelstvu, které ho do funkce zvolilo. V případě paní Olgy Smělé, se tak stane následující 

den po dni, kdy vezme vzdání se funkce na vědomí Zastupitelstvo městské části Praha 1, tedy 

11.12.2018. 

Bez diskuse. 

 

 Pro navržené usnesení hlasovalo 23 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a 

nikdo se nezdržel hlasování.  

 V 16:17 hod. bylo přijato usnesení č. UZ18_0011. 
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2.  Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 

Materiál předložil Mgr. Pavel Čižinský, 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 předsedy Obvodního soudu pro 

Prahu 1 a s ohledem na splnění všech zákonných předpokladů uchazečů, byly předloženy 

ZMČ Praha 1, podle § 64 zákona č. 6/2002 Sb., návrhy na volbu paní Karly Novákové, paní 

Jiřiny Poppové, Mgr. Dagmar Junkové, Mgr. Hany Svobodové a paní Michaely Votápkové 

přísedícími Obvodního soudu pro Prahu 1. 

Diskuse: 

 Ing. Michal Caban, předseda Mandátového a volebního výboru, vysvětlil způsob tajné 

volby na elektronickém hlasovacím zařízení, a to zmáčknutím tlačítka „pro“ nebo „proti“.   

Tajné hlasování:  

- pro paní Karlu Novákovou hlasovalo 22 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl 

proti a nikdo se nezdržel hlasování – byla zvolena 

- pro Mgr. Dagmar Junkovou hlasovalo 17 přítomných členů ZMČ Praha 1, 2 byli proti a 

1 se zdržel hlasování – byla zvolena 

- pro Mgr. Hanu Svobodovou hlasovalo 22 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl 

proti a nikdo se nezdržel hlasování – byla zvolena 

- pro paní Michaelu Votápkovou hlasovalo 21 přítomných členů ZMČ Praha 1, 1 byl proti 

a nikdo se nezdržel hlasování – byla zvolena 

- pro paní Jiřinu Poppovou hlasovalo 22 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl 

proti a nikdo se nezdržel hlasování – byla zvolena 

 

 Pro upravené usnesení ve variantě „volí“ hlasovalo 23 přítomných členů ZMČ Praha 1, 

nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.  

 V 16:31 hod. bylo přijato usnesení č. UZ18_0012. 

 

 

3.  Rozpočtové provizorium MČ Praha 1 na rok 2019 

Materiál předložil Mgr. et Mgr. Vladan Brož, člen RMČ Praha 1, okomentoval ho  

Ing. Zdeněk Kovářík, zástupce tajemníka v oblasti finanční a majetkové.  

Z důvodu rozpočtové bezpečnosti byl Zastupitelstvu MČ Praha 1 předložen návrh 

rozpočtového provizoria MČ Praha 1 na rok 2019. Tento návrh byl předkládán ve standardní 

podobě metodiky hl. m. Prahy. To znamená, že měsíční výdaje budou čerpány maximálně do 

výše 1/12 schváleného rozpočtu roku 2019. Rada MČ Praha 1 usnesením č. UR18_1367 

souhlasí s rozpočtovým provizoriem MČ Praha 1 na rok 2019. Dále bylo předloženo ke 

schválení, že z předpokládaného výsledku ekonomické činnosti roku 2018 se do hlavního 

rozpočtu zapojuje ve tř. 4 položkou 4131 částka ve výši 360 000 tis. Kč. Z nerozdělených 

výsledků let minulých se zapojuje částka 73 050 tis. Kč. 

Zastupitelstvu MČ Praha 1 bude předložen rozpočet MČ Praha 1 na rok 2018 po schválení 

rozpočtu Hlavního města Prahy na rok 2019. 

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

 Pro navržené usnesení hlasovalo 22 přítomných členů ZMČ Praha 1, 1 byl proti a nikdo 

se nezdržel hlasování.  

 V 16:35 hod. bylo přijato usnesení č. UZ18_0013. 
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4.  Volba členů Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou 

problematiku 

Materiál předložil Bc. Martin Špaček, předseda Výboru pro sociální a bytovou politiku, 

bezdomovectví a protidrogovou problematiku. 

Zastupitelstvo MČ Praha 1 usnesením č. UZ18_0007 ze dne 19.11.2018 zřídilo Výbor pro 

sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku (dále jen VSBBP), 

jako svůj stálý poradní orgán, který by měl mít nadhled nad všemi aspekty sociální péče na 

Praze 1 včetně těch, které souvisí s bezdomovectvím a protidrogovou problematikou. 

Současně byl stanoven počet jeho členů na 7, ve složení předseda, místopředseda a 5 členů.  

Usnesením č. UZ18_0008 byl zvolen Bc. Martin Špaček 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 Zastupitelstvu MČ  

Praha 1 ke schválení. Na základě výše uvedeného usnesení byl předložen návrh na obsazení 

tajemníka, místopředsedy a třech členů s tím, že je nutné doplnit ještě dva kandidáty na pozici 

člena VSBBP.  

Diskuse: 

 Předkladatel Bc. Martin Špaček představil navržené kandidáty a požádal o změnu 

v pozici místopředsedy, z navrhované Jitky Nazarské na Mgr. Evu Špačkovou. Jitka 

Nazarská byla navržena členkou VSBBP a dalším členem Ing. Tomáš Böhm.  

Navrženými kandidáty VSBBP jsou: 

Místopředseda - Mgr. Eva Špačková 

Členové - Andrea Seelich, Michaela Svobodová, Jakob Hurrle, Jitka Nazarská  

a Ing. Tomáš Böhm.  

Tajemník - Markéta Hájková. 

 Ing. Michal Caban, předseda Mandátového a volebního výboru, vysvětlil způsob tajné 

volby na elektronickém hlasovacím zařízení, a to zmáčknutím tlačítka „pro“ nebo „proti“.   

Tajné hlasování:  

- pro Mgr. Evu Špačkovou hlasovalo 23 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl 

proti a nikdo se nezdržel hlasování – byla zvolena místopředsedou 

- pro paní Andreu Seelich hlasovalo 23 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti 

a nikdo se nezdržel hlasování – byla zvolena členem 

- pro paní Michaelu Svobodovou hlasovalo 23 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo 

nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování – byla zvolena členem 

- pro pana Jakoba Hurrleho hlasovalo 23 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl 

proti a nikdo se nezdržel hlasování – byl zvolen členem 

- pro paní Jitku Nazarskou hlasovalo 23 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl 

proti a nikdo se nezdržel hlasování – byla zvolena členem 

- pro Ing. Tomáše Böhma hlasovalo 23 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti 

a nikdo se nezdržel hlasování – byl zvolen členem 

 

 Pro upravené usnesení ve variantě „volí“ hlasovalo 23 přítomných členů ZMČ Praha 1, 

nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.  

 V 16:47 hod. bylo přijato usnesení č. UZ18_0014. 

 
 

Do  diskuse se přihlásil a vystoupil prof. RNDr. Václav Hampl, Dr.Sc, senátor a předseda 

senátního Výboru pro záležitosti EU.   
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5.  Revokace části usnesení č. UZ18_0003 ze dne 19.11.2018 - oprava stanovení funkce, 

která bude vykonávána dlouhodobě uvolněným členem Zastupitelstva MČ Praha 1 

Materiál předložil Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1. 

Zastupitelstvu MČ Praha 1 byla předložena ke schválení oprava usnesení č. UZ18_0003 ze 

dne 19.11.2018, kdy byla chybně interpretována funkce, která bude vykonávána dlouhodobě 

uvolněným členem Zastupitelstva MČ Praha 1, a to předsedou Komise pro územní rozvoj 

Rady MČ Praha 1. Ing. arch. Tomáš Vích, bude též předsedou Komise pro životní prostředí, 

ale tato funkce bude neuvolněná. Tudíž z usnesení je nutné vypustit slova "a životní 

prostředí". 

Diskuse: 

 Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1, předložil návrh, aby  funkce předsedy 

Kontrolního výboru (KV), který nebyl dosud jmenován, byla uvolněná (v minulém 

volebním období byla funkce předsedy KV neuvolněná). 

 Mgr. et Mgr. Vladan Brož přednesl doplnění bodu 1) usnesení o nový podbod 1.2. ve 

znění:  

 ZMČ P1 schvaluje doplnění bodu 1. 2. usnesení č. UZ18_0003 ze dne 19.11.2018 o další 

funkci, která bude vykonávána dlouhodobě uvolněným členem Zastupitelstva MČ Praha 1, a 

to předseda Kontrolního výboru 

 

Mgr. Amália Počarovská požádala o přestávku na jednání politických klubů. 

 

Přestávka od 16:54 hod. do 16:59 hod. na jednání politických klubů 

 
 

 Pro doplněné usnesení hlasovalo 23 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a 

nikdo se nezdržel hlasování.  

 V 17:05 hod. bylo přijato usnesení č. UZ18_0015. 

 

 

6.  Oprava písařské chyby v usnesení č. UZ18_0644 ze dne 11.09.2018 - prodej bytové 

jednotky č. 1604/10 v domě Bolzanova 7 v souladu se Zásadami pro prodej bytů 

jejich oprávněným nájemcům - I. Nabídky 

Materiál předložil Mgr. David Bodeček, člen RMČ Praha 1. K jednání byl přizván Mgr. Petr 

Bulla, vedoucí oddělení privatizace a SVJ. 

Členům ZMČ P1 byla předložena k projednání oprava písařské chyby v  usnesení č. 

UZ18_0644 ze dne 11.09.2018. Tímto usnesením byl mimo jiné v odstavci 8 bodu 1) 

schválen prodej bytové jednotky č. 1604/10 v objektu Bolzanova 7, manželům xxxxxxxxxxx 

za cenu 5.049.920 Kč. Tato částka se skládá z ceny pozemku /867.381,40 Kč/, ceny bytové 

jednotky /1.960.857,50 Kč/, ceny za podíl na opravách /474.274 Kč/  a ceny za podíl půdního 

prostoru /1.727.407 Kč/. Součet uvedených částí kupní ceny činí 5.029.920 Kč. V návrhu 

usnesení byla chybně zapsána částka 5.049.920 Kč a usnesení s touto písařskou chybou bylo 

přijato. Manželé xxxxxxxxxx uzavřeli kupní smlouvu dne 08.10.2018, následně uhradili 

kupní cenu vyplývající z kupní smlouvy. Návrh na vklad tak byl postoupen Magistrátu hl. m. 

Prahy, kde bylo vystaveno potvrzení správnosti. Při kompletaci podkladů pro provedení 

vkladu do katastru nemovitostí, byla zjištěna chyba, kterou je nutné opravit. Po přijetí tohoto 

usnesení bude s manželi xxxxxxxxxxxx uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě CES 2018/1206 a 

bude jim vrácen rozdíl v kupní ceně. 

Diskuse: 

 Mgr. et Mgr. Vladan Brož upřesnil název usnesení tak, aby korespondoval s textem 

uvedeným v Programu.  
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 Pro navržené usnesení s upraveným názvem hlasovalo 22 přítomných členů ZMČ Praha 

1, nikdo nebyl proti a 1 se zdržel hlasování.  

 V 17:09 hod. bylo přijato usnesení č. UZ18_0016. 

 

 

7.  Volba členů Finančního výboru 

Materiál předložila Mgr. Amália Počarovská, předsedkyně Finančního výboru.  

Zastupitelstvo MČ Praha 1 usnesením č. UZ18_0007  ze dne 19.11.2018 zřídilo Finanční 

výbor (FV) a stanovilo počet jeho členů na 7 ve složení předseda, místopředseda a 5 členů. 

Usnesením č. UZ18_0008 byla zvolena Mgr. Amálie Počarovská jeho předsedkyní. Tímto 

usnesením bylo také uloženo Radě MČ Praha 1 projednat s předsedy politických klubů ZMČ 

Praha 1 návrh na personální obsazení Finančního výboru a tento předložit ZMČ P1 ke 

schválení. Po dohodě s předsedy klubů byli navrženi dva nominanti za koalici. Ostatní 

nominanti, tj. dvě nominace za opozici a dvě nominace odborníků budou předloženi během 

diskuse na zasedání ZMČ P1.  

Diskuse: 

 Předkladatelka Mgr. Amália Počarovská upozornila na rozdané životopisy všech 

kandidátů FV.  

Navrženými kandidáty FV jsou: 

Místopředseda - Ing. Jakub Stránský PhD. a MUDr. Jan Votoček 

Členové – Mgr. Patricia Cipro M.A, Mgr. Michal Vostřez, Mgr. Martina Smetanová,               

Ing. Tomáš Heres.  

Tajemník – Jolana Braunová.  

 Předseda Návrhového výboru Mgr. et Mgr. Vladan Brož upozornil, že předložené 

složení výboru (2 místopředsedové a 4 členové) je v rozporu s usnesením  

č. UZ18_0007 ze dne 19.11.2018, kterým bylo stanoveno složení: 1 předseda, 1 

místopředseda a 5 členů. Usnesení musí být v tomto duchu upraveno.  

 

Ing. Petr Hejma požádal o přestávku na jednání politických klubů  

(a také na precizaci usnesení). 

 

Přestávka od 17:13 hod. do 17:20 hod. na jednání politických klubů 

 

 Mgr. et Mgr. Vladan Brož, předseda Návrhového výboru, přednesl znění bodu 1) 

usnesení:  

1) ZMČ P1 stanovuje nad rámec usnesení č. UZ18_0007 ze dne 19.11.2018 počet členů 

Finančního výboru na 7, ve složení: předseda, 2 místopředsedové a 4 členové = pro 

hlasovalo 23 členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování – návrh 

byl přijat.    

 

 Ing. Michal Caban, předseda Mandátového a volebního výboru, vysvětlil způsob tajné 

volby na elektronickém hlasovacím zařízení, a to zmáčknutím tlačítka „pro“ nebo „proti“.   

Tajné hlasování:  

- pro Ing. Jakuba Stránského, PhD., hlasovalo 23 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo 

nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování – byl zvolen místopředsedou 

- pro MUDr. Jana Votočka hlasovalo 21 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl 

proti a 1 se zdržel hlasování – byl zvolen místopředsedou 

- pro Mgr. Patricii Cipro hlasovalo 22 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a 

nikdo se nezdržel hlasování – byla zvolena členem 
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- pro Mgr. Michala Vostřeze hlasovalo 23 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl 

proti a nikdo se nezdržel hlasování – byl zvolen členem 

- pro Mgr. Martinu Smetanovou hlasovalo 23 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo 

nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování – byla zvolena členem 

- pro Ing. Tomáš Herese hlasovalo 23 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a 

nikdo se nezdržel hlasování – byl zvolen členem 

 

 Pro upravené usnesení  hlasovalo 23 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a 

nikdo se nezdržel hlasování.  

 V 17:31 hod. bylo přijato usnesení č. UZ18_0017. 
 

8.  Volba předsedy a členů Kontrolního výboru 

Materiál předložil Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1. 

Zastupitelstvo MČ Praha 1 svým usnesením č. UZ18_0007 ze dne 19.11.2018 zřídilo 

Kontrolní výbor (KV) a stanovilo počet jeho členů na 7, ve složení předseda, místopředseda a 

5 členů.  

S ohledem na skutečnost, že na ustavujícím ZMČ P1 nebyl zvolen předseda tohoto výboru, je 

jeho volba předložena znovu na dnešní zasedání ZMČ P1. Dále je předložen návrh na 

obsazení (zvolení) místopředsedy, pěti členů a tajemníka tohoto výboru. 

Diskuse: 

Navrženými kandidáty KV jsou: 

Místopředseda - Jan Hřebíček 

Členové - Mgr. Eva Holá, Ph.D., Mgr. Štefan Kabátek, JUDr. Zuzana Chlupáčová,        

JUDr. Jaroslava Janderová, MUDr. Jan Votoček.  

Tajemník - Michaela Kočí 

 Ing. Michal Caban, předseda Mandátového a volebního výboru, vysvětlil způsob tajné 

volby na elektronickém hlasovacím zařízení, a to zmáčknutím tlačítka „pro“ nebo „proti“.   

Tajné hlasování:  

- pro Ing. Karla Grabeina Procházku hlasovalo 23 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo 

nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování – byl zvolen předsedou 

- pro pana Jana Hřebíčka hlasovalo 23 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti 

a nikdo se nezdržel hlasování – byl zvolen místopředsedou 

- pro Mgr. Evu Holou hlasovalo 23 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a 

nikdo se nezdržel hlasování – byla zvolena členem 

- pro Mgr. Štefana Kabátka hlasovalo 23 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl 

proti a nikdo se nezdržel hlasování – byl zvolen členem 

- pro paní Zuzanu Chlupáčovou hlasovalo 23 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo 

nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování – byla zvolena členem 

- pro JUDr. Jaroslavu Janderovou hlasovalo 22 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo 

nebyl proti a 1 se zdržel hlasování – byla zvolena členem 

- pro MUDr. Jana Votočka hlasovalo 21 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl 

proti a 2 se zdrželi hlasování – byl zvolen členem 

 

 Mgr. et Mgr. Vladan Brož, předseda Návrhového výboru, požádal o doplnění 

usnesení ve smyslu přijatého rozhodnutí, že tato funkce bude dlouhodobě uvolněná, tzn.  

ZMČ P1 volí Ing. Karla Grabeina Procházku předsedou Kontrolního výboru, který bude 

pro tuto funkci dlouhodobě uvolněn 

 

 Pro upravené usnesení  hlasovalo 23 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a 

nikdo se nezdržel hlasování.  

 V 17:38 hod. bylo přijato usnesení č. UZ18_0018. 
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9.  Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se omezuje provozní doba hostinských 

zařízení 

Materiál předložil Ing. Petr Hejma, 1. místostarosta MČ Praha 1. 

Hl. m. Praha ve svém dopise ze dne 24.10.2018 požaduje podání připomínek k návrhu obecně 

závazné vyhlášky o omezení provozní doby hostinských zařízení, a to nejpozději do 

31.12.2018. Ustavující zastupitelstvo MČ Praha 1 se konalo dne 19.11.2018 a Rada MČ  

Praha 1 působí teprve třetí týden. Výbory a komise, které by se měly k předkládanému návrhu 

též vyjádřit, ještě fakticky nezahájily svou činnost. Z výše uvedeného důvodu předkladatel 

žádá o posun termínu předložení připomínek  v souladu s usnesením Rady hl. města Prahy č. 

2506 ze dne 25.09.2018 tak, aby bylo možné připomínkové řízení v orgánech městské části 

zodpovědně zvládnout. Usnesení RMČ P1 č. UR18_1385 ze dne 04.12.2018, kterým Rada 

MČ Praha 1 žádá o posun termínu pro podání připomínek do 30.3.2019, bylo na Hlavní město 

Praha, spolu s doprovodným dopisem č. j. ÚMČP1 299405/2018, odesláno dne 07.12.2018.  

Diskuse: 

 MUDr. Jan Votoček doporučil do usnesení doplnit text, že ZMČ Praha 1 žádá 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy, aby posunulo termín zaslání připomínek do 30.03.2018 (dle 

jeho názoru by tuto žádost měl předložit vyšší orgán, protože připomínky k této OZV bude 

schvalovat Zastupitelstvo MČ Praha 1).  

 Richard Bureš navrhl doplnit do  bodu 3.1) ZMČ P1 ukládá příslušnému radnímu 

…..připravit návrh řešení problematiky zajištění veřejného pořádku a eliminace nočního 

hluku = s oběma návrhy se předkladatel Ing. Petr Hejma ztotožnil, po diskusi a ve 

spolupráci s Návrhovým výborem předložil modifikaci znění bodů 1) a 3.1) usnesení takto:  

1) ZMČ P1 bere na vědomí usnesení Rady městské části Praha 1 č. UR18_1385 ze dne 

04.12.2018 a podporuje žádost Rady MČ Praha 1 o posun termínu pro podání připomínek 

do 30.03.2019 

3) ZMČ P1 ukládá  

1. zpracovat připomínky k věcnému záměru na přijetí obecně závazné vyhlášky o omezení 

provozní doby hostinských zařízení, a to ve spolupráci s příslušnými výbory a komisemi  

a připravit komplexní návrh řešení problematiky zajištění veřejného pořádku v době 

nočního klidu a eliminaci nočního hluku 

 

 Pro upravené usnesení hlasovalo 23 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a 

nikdo se nezdržel hlasování.  

 V 18:07 hod. bylo přijato usnesení č. UZ18_0019. 
 

 

10.  Dotazy a interpelace 

 

 Ing. Pavel Mánek, občan Prahy 1, přednesl interpelaci ve věci nesouhlasu opětovného 

zprovoznění nebytového prostoru v domě v xxxxxxxxx firmou Blue Fjord, a to i přes 

jejich stížnosti na průběh rekonstrukce směřované na Odbor technické a majetkové 

správy a Odbor výstavby 

 Štěpán Kuchta, občan Prahy 1, interpeloval ve věci chybějícího sběrného dvora, 

vetešnictví a trvajícího hluku na Praze 1- interpelace nebyla předána v písemné podobě, 

tudíž na ni podle JŘ nebude odpovídáno písemně 

 Václav Röschl, Dr.h.c., občan Prahy 1, předal písemnou interpelaci ve věci údajného 

přestupku a s návrhem na prodloužení termínu osazení dopravní značky „Zákaz 

zastavení“ ze 7 na min. 16 dnů před počátkem záboru veřejného prostranství (např. pro 

filmování)  
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 Mgr. David Bodeček, člen RMČ Praha 1, interpeloval mimo jiné ve věci nebytového 

prostoru na adrese Vodičkova 32, o rozloze 186 m2, jak byly zohledněny výdaje MČ 

Praha 1 na rekonstrukci těchto prostor při uzavírání dodatku k nájemní smlouvě se 

stávajícím nájemcem (interpelace byla směřována na bývalého starostu – interpelující byl 

upozorněn, že tato interpelace je v rozporu s Jednacím řádem, neboť dle něho nemůže 

člen Rady interpelovat člena zastupitelstva). 

 MUDr. Jan Votoček, člen ZMČ Praha 1, interpeloval ve věci návrhu na zjednodušení 

postupu při úhradě platby za parkovací povolení občany 

 MUDr. Jan Votoček, člen ZMČ Praha 1, vystoupil s interpelací, týkající se svozu 

velkoobjemového odpadu 

 

Na všechny písemně předložené interpelace a dotazy bude dle Jednacího řádu ZMČ P1 

odpovězeno písemně. 

 

 

 

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 8 : 3 0  h o d .    

p a n e m  s t a r o s t o u  M g r .  P a v l e m  Č i ž i n s k ý m  

 

 

 

Ověřovatelé dnešního zápisu: 
 

 

 

 

                   v.r.                                                                                                 v.r. 

       Ing. Petr Hejma                                                                     Mgr. Karel Ulm, MPA   

      člen RMČ Praha 1                                                                 člen ZMČ Praha 1 

                      

 

         

 

 

v.r. 

                                 Mgr. Pavel Čižinský 

                                                        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.     
      


