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Z Á P I S  

 

7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 1 

 

dne 18.06.2019 od 16:00 hodin 

v reprezentační budově Žofín  

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

 

 

Zahájení jednání: Jednání zahájil v 16:10 hod. a řídil Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ 

Praha 1. V průběhu jednání byl řízením některých bodů jednání pověřen 

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

 

Přestávka: od 19:00 hod. do 19:07 hod. (přestávka na jednání politických klubů). 

   

Ukončení jednání: Jednání ukončil ve 20:00 hod. Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1. 

 

Přítomno: 25 členů Zastupitelstva městské části Praha 1 

 

Částečná neúčast: Martin Kotas (omluvený pozdější příchod v 16:38 hod.)    

                                Petr Burgr (omluvená částečná neúčast od 16:28 – 17:10 hod.)    

                                David Skála (omluvený dřívější odchod v 19:19 hod.). 

                                                                 

Ověření zápisu:  

 Zápis z 6. zasedání ZMČ Praha 1 ze dne 22.05.2019 (ověřovatelé: Ing. arch. Tomáš Vích 

a Mgr. Filip Kračman) - k zápisu nebyly doručeny žádné námitky ani připomínky, pro 

hlasovalo 22 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a 1 se zdržel hlasování = 

zápis byl schválen. 

 

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

 Ing. Michal Caban (náhradník: Jitka Nazarská) 

 

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 Mgr. Pavel Čižinský informoval přítomné členy ZMČ Praha 1, že jim byl 

ve čtvrtek 13.06.2019 rozdán materiál do bodu Různé „Souhlas s přijetím úvěru pro 

Společenství vlastníků na adrese Karlova 163/30, Praha 1“ - předkládá Mgr. David 

Bodeček, a který je zařazen do Programu. Dále informoval, že dne 17.06.2019 jim byl 

elektronicky zaslán materiál „Nebytový prostor v domě Valentinská 56/11 - prodejna 
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suvenýrů“, materiál byl také rozdán na stůl a předkladatel Vladimír Mařík žádá o jeho 

zařazení do Programu. 

 Předkladatel Mgr. Pavel Čižinský požádal o zařazení bodu „Dohoda o narovnání  

s paní Boženou Harmáčkovou“ do Programu, dále požádal o zařazení bodu „Poskytnutí 

finančního daru Hasičskému záchrannému sboru hlavního města Prahy“ – předkládá 

Ing. Petr Hejma na pevný čas v 16:30 hod. 

 Hlasování o zařazení bodu „Nebytový prostor v domě Valentinská 56/11 - prodejna 

suvenýrů“, do Programu = pro hlasovalo 10 přítomných členů ZMČ Praha 1, 11 bylo 

proti a 3 se zdrželi hlasování = návrh nebyl přijat.  

 

Na stůl bylo rozdáno doplnění k bodu „Návrh dalšího postupu při řešení budoucího 

fungování Nemocnice Na Františku“ – předkládá Mgr. Pavel Čižinský.  
 

 

Pro takto upravený program hlasovalo všech 16 přítomných členů ZMČ Praha 1, 2 byli 

proti a nikdo se nezdržel hlasování, program byl přijat. 

 

Program: 

 

1.  Vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1 

2.  Účetní závěrka, závěrečný účet MČ Praha 1 a výsledek hospodaření ekonomické činnosti 

včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 1 za rok 2018, změna 

rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2019 

3.  Jednací řád výborů Zastupitelstva MČ Praha 1 

4.  Poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru hlavního města Prahy 

5.  Uzavření dohody o narovnání ve věci sporu vedeného u Okresního soudu Praha - východ 

pod sp. zn. 5 C 501/2014 

6.  Odnětí části pozemku č. parc. 352/1, nově značeno dle oddělovacího geom. plánu  

č. 686-29/2019 ověřeného Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu dne 08.04.2019 jako  

č. parc. 352/7 o výměře 481 m2, k. ú. Malá Strana, Praha 1 

7.  Návrh dalšího postupu při řešení budoucího fungování Nemocnice Na Františku 

8.  Dotazy a interpelace 

9.  Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků na adrese Karlova 163/30, Praha 1 

10.  Dohoda o narovnání s paní Boženou Harmáčkovou 

 

Časově stanovené body:  

16:30 hod. – „Poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru hlavního města 

Prahy“ 

17:00 hod. – „Odnětí části pozemku č. parc. 352/1, nově značeno dle oddělovacího geom. 

plánu  č. 686-29/2019 ověřeného Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu dne 08.04.2019 jako 

č. parc. 352/7 o výměře 481 m2, k. ú. Malá Strana, Praha 1“ 

 

Pořad jednání: 

 

1.  Vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1 

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

Dne 14.05.2019 byl tajemníkovi ÚMČ Praha 1 doručen dopis paní Jaroslavy Bendové, nar. 

xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx. V dopise jmenovaná sděluje, že se z důvodu 

ukončení pracovního poměru na MČ Praha 1 vzdává funkce přísedícího Obvodního soudu pro 

Prahu 1, kterou zastávala od 29.01.2019.  
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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 Jaroslavy Bendové, se tak stane 

následující den po dni, kdy vezme vzdání se funkce na vědomí Zastupitelstvo městské části 

Praha 1, tedy 19.06.2019. 

Bez diskuse. 

 

 Pro navržené usnesení hlasovalo 18 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a 

nikdo se nezdržel hlasování.  

 V 16:16 hod. bylo přijato usnesení č. UZ19_0074. 

 

2.  Účetní závěrka, závěrečný účet MČ Praha 1 a výsledek hospodaření ekonomické 

činnosti včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 1 za rok 

2018, změna rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2019 

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

Ing. Zdeněk Kovářík, 1. zástupce tajemníka v oblasti finanční a majetkové.  

Zákonem č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů a některými dalšími zákony, byl zaveden institut schvalování účetních 

závěrek pro vybrané účetní jednotky. K těmto účetním jednotkám patří i MČ Praha 1 – její 

hlavní i ekonomická činnost. Dnem 01.08.2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 220/2013 o 

požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. 

V souladu s těmito předpisy a Pravidly pro schvalování účetních závěrek MČ Praha 1 a 

příspěvkových organizací MČ Praha 1 schválenými RMČ Praha 1 byla sestavena účetní 

závěrka MČ Praha 1 za rok 2018, která je Zastupitelstvu MČ Praha 1 předložena ke schválení. 

Závěrečný účet MČ Praha 1 a výsledek hospodaření ekonomické činnosti za rok 2018 spolu 

s výsledky hospodaření Bezpečnostního, Sociálního a Zaměstnaneckého fondu za rok 2018 

jsou předkládány k projednání a schválení po splnění všech zákonných předpisů a náležitostí. 

Hospodaření rozpočtu v roce 2018 skončilo celkovým přebytkem 14.388 tis. Kč. Hospodaření 

ekonomické činnosti za rok 2018 skončilo s výsledkem po zdanění ve výši 4.184 tis. Kč. 

Z výsledku ekonomické činnosti bylo do hlavního rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2019 zapojeno 

při schvalování rozpočtu usnesením č. UZ19_0032 ze dne 06.03.2019 – 360.000 tis. Kč. 

Hospodaření všech fondů lze hodnotit kladně, protože ani u jednoho z nich nebyly překročeny 

plánované náklady a zůstatek těchto fondů bude zapojen do hospodaření fondů v roce 2019. 

Z výsledku přezkumu hospodaření MČ Praha 1, provedeného společností Deloitte Audit s.r.o. 

vyplývá, že se podařilo prakticky všechny nedostatky vytýkané ještě za rok 2018 odstranit. 

Zbývají tedy 2 množiny nedostatků. První z nich se stále ještě týká účetnictví, kdy po 

odstranění všech dříve zjišťovaných nedostatků je zřejmé, že některé podúčty na straně 

pohledávek vykazují záporné zůstatky z důvodu dříve zaplacených částek (zejména nájmy a 

platby za předzahrádky placené před obdobím, ke kterému se vztahují) a na straně závazků 

některé podúčty vykazují záporné zůstatky z důvodu poskytnutí prostředků našim správcům, 

které však budou zúčtovány až do následujícího období. Druhá z nich (metodika účtování 

výsledků, způsob účtování výsledků ZPS, dary pedagogickým pracovníkům) je dána nutností 

dodržet metodiku města. Mimo výše uvedené a nedostatky, které vyplývají z metodiky 

postupů HMP a MF ČR byly zjištěny nedostatky v oblasti veřejných zakázek. Tyto 

nedostatky jsou dvojího druhu. Jedním je pozdní předávání dokladů k veřejným zakázkám do 

evidence veřejných zakázek, vedeném oddělením právním a s tím spojená nedostatečná 

kontrola úplností těchto dokumentů. Druhým nedostatkem je chyba lidského faktoru, která 

v některých případech vede k prodlevě při uzavírání smluv s vybranými dodavateli po 
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uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu. Opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve 

Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 1 za rok 2018 je přílohou č. 21 

usnesení. Zdůvodnění navrhovaných změn: 

Neinvestiční výdaje: 

ORJ 0515 – Zdravotnictví    7.036 tis. Kč 

Navýšení rozpočtu roku 2019 na částečné pokrytí ztrátového hospodářského výsledku roku 

2018 příspěvkové organizace Nemocnice Na Františku, Praha 1, jejímž zřizovatelem je MČ 

Praha 1 s tím, že zbylá část ztráty Nemocnice Na Františku, Praha 1 za r. 2018 ve výši 14.570 

tis. Kč vyplývající z mimořádného zaúčtování opravných položek bude navedena na účet 

nerozdělených ztrát let minulých. 

ORJ 0417 – Školství 1.200 tis. Kč 

Navýšení položky Dary obyvatelstvu - nastavení správné metodiky v poskytování darů 

pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům z důvodu opakovaných vytýkaných chyb ve 

zprávách kontrolních orgánů. 

ORJ 0417 – Školství 550 tis. Kč 

Navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci ŠvP a ŠJ Čestice na mzdy 

z důvodu zákonného zvýšení tarifů platů zaměstnanců a s tím spojených výdajů na sociální a 

zdravotní odvody. 

ORJ 0514 – Sociální oblast 1.100 tis. Kč 

Navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Středisku sociálních služeb, 

Praha 1 na mzdy z důvodu zákonného zvýšení tarifů platů zaměstnanců a s tím spojených 

výdajů na sociální a zdravotní odvody. 

ORJ 0904 – Mzdové prostředky 4.502 tis. Kč 

Loňská akce ministerstev spočívající v navýšení mezd i zaměstnanců jiných organizačních 

útvarů veřejné správy vede k nezbytnosti navýšit rozpočet na mzdy, sociální a zdravotní 

odvody i MČ Praha 1xNavýšení příjmové a výdajové části rozpočtu roku 2019 

Příjmy: 

ORJ 0903 – HOS  

Navýšení položky 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů  3.600 tis. Kč 

Navýšení položky 5161 – Poštovní služby  3.600 tis. Kč 

Na základě zjištěných skutečnosti, souvisejících s převzatou agendou HMP v oblasti dopravy, 

je nezbytné navýšit příjmy a výdaje související s touto agendou. 

Změny rozpočtu v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2019 

ORJ 0417 – Školství 

Z důvodu opakovaných vytýkaných chyb ve zprávách kontrolních orgánů a nastavení správné 

metodiky v poskytování darů pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům bude celkový 

objem finančních prostředků na položce 5492 – Dary obyvatelstvu ve výši 4.700 tis. Kč 

rozdělen jako účelový neinvestiční příspěvek na mzdy na jednotlivé školské příspěvkové 

organizace. 

ORJ 0418 – Školství - investice 

Akce „Truhlářská 8 - centrum pro děti“ 

Jedná se o rekonstrukci barokního domu, kde část stavebních prací není investičního 

charakteru. Z toho důvodu je nutné provést úpravu rozpočtu a část finančních prostředků na 

práce charakteru oprav převést na 5171 – Opravy a udržování. 

ORJ 0218 – Životní prostředí - investice 

Akce „Opěrná zeď Kampa“ 

V průběhu přípravy stavby bylo shledáno, že převážná část stavby není investičního 

charakteru. Z toho důvodu je potřeba provést úpravu rozpočtu a finanční prostředky převést 

na 5171 – Opravy a udržování na stavební práce a 5169 – Nákup ostatních služeb na služby 

spojené s realizací opravy zdi. 



Zápis je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů v souladu s 

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou 

 

5 

 

Diskuse: 

 Mgr. Amália Počarovská přednesla stanovisko Finančního výboru, které doporučuje 

ZMČ Praha 1 Účetní závěrku, závěrečný účet MČ Praha 1 a výsledek hospodaření 

ekonomické činnosti včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 1 za 

rok 2018, a změnu rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2019 schválit. 

 Ing. Tomáš Heres oznámil, že se zdrží hlasování k tomuto materiálu z důvodu 

nesouhlasu s navýšením mzdových prostředků o 4,5 mil Kč. 

 

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

2 se zdrželi hlasování.  

 V 16:25 hod. bylo přijato usnesení č. UZ19_0075. 

 

3.  Jednací řád výborů Zastupitelstva MČ Praha 1 

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

Zastupitelstvu MČ Praha 1 byl předložen, po projednání se všemi předsedy výborů, nový 

Jednací řád výborů, který nahrazuje Jednací řád schválený usnesením č. U03_0018 ze dne 

27.01.2003 a novelizovaný v roce 2004 a 2012. Dokument vychází ze znění návrhu, který 

vypracovali předsedové všech výborů zřízených zastupitelstvem usnesením č. UZ18_0007 ze 

dne 19.11.2018, aby odpovídal aktuální situaci. Aktualizovaný Jednací řád doplňuje zejména 

chybějící informace a nově navrhuje: aby byla jednání veřejná, pokud svým hlasováním výbor 

nerozhodne jinak, upravuje možnost volby místopředsedy či místopředsedů, dále stanoví, aby 

byli občané informování o termínech zasedání a programu výboru před jejich konáním a 

zpřístupňuje schválený zápis občanům prostřednictvím internetových stránek MČ Praha 1. 

V neposlední řadě zavádí, aby skutečnost o případném střetu zájmů člena výboru byla 

evidována v zápise z jednání. Rada MČ Praha 1 projednala návrh Jednacího řádu výborů 

ZMČ Praha 1 a vzala ho vědomí usnesením č. UR19_0578 dne 04.06.2019. 

Diskuse: 

 Mgr. et Mgr. Vladan Brož, předseda Návrhového výboru, požádal v příloze usnesení o 

úpravu textu – v čl. 2 Jednání výborů, bude v odstavcích 4 a 5 místo „na stránkách ÚMČ 

P1“ uvedeno „na stránkách MČ Praha 1“. Dále bude doplněn text v čl. 2, odstavec 11 ve 

znění: 

Zápis z jednání Výboru podepisuje předseda výboru spolu s ověřovatelem zápisu. 

Součástí originálu zápisu je vlastnoručně podepsaná prezenční listina. Kopii zápisu 

obdrží všichni členové výboru jako součást materiálu na jednání dalšího výboru. 

Schválený zápis je zveřejněn do jednoho týdne od jeho schválení na webových stránkách 

MČ Praha 1, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 

(GDPR) a další platnou právní úpravou, a jeho originál je předán oddělení volených 

orgánů v Odboru kancelář starosty.  

 Předkladatel Mgr. Pavel Čižinský se s úpravami Jednacího řádu ztotožnil.     

 

 Pro navržené usnesení s upravenou přílohou hlasovalo 17 přítomných členů ZMČ  

Praha 1, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.  

 V 16:30 hod. bylo přijato usnesení č. UZ19_0076. 

 

4.  Poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru hlavního města Prahy 

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

Brig. gen. Ing. Roman Hlinovský, ředitel Hasičského záchranného sboru hlavního města 

Prahy (HZS hl. m. Prahy) požádal MČ Praha 1 o možnost finanční podpory, za kterou budou 

pořízeny 4 ks termovizních kamer pro vyhledávání osob, kdy jedna kamera je v hodnotě cca 

250.000 Kč. Pořízení tohoto vybavení významným způsobem zvýší úroveň bezpečnosti a 
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umožní předejít situacím s přímým ohrožením života zasahujících hasičů a efektivně 

vyhledávat zachraňované osoby v nebezpečném prostoru. Rada MČ Praha 1 projednala návrh 

dne 04.06.2019 a svým  usnesením č. UR19_0577  doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 1 

schválit poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 mil. Kč pro HZS hl. m. Prahy z prostředků 

ORJ 1097 - Bezpečnostní fond v roce 2019. 

Diskuse: 

V rámci diskuse vystoupil Brig. gen. Ing. Roman Hlinovský, ředitel Hasičského 

záchranného sboru hlavního města Prahy (HZS hl. m. Prahy).   

 

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

nikdo se nezdržel hlasování.  

 V 16:34 hod. bylo přijato usnesení č. UZ19_0077. 

 

5.  Uzavření dohody o narovnání ve věci sporu vedeného u Okresního soudu Praha - 

východ pod sp. zn. 5 C 501/2014 

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

MČ Praha 1 uzavřela dne 05.05.1998 smlouvu o nájmu garáže v domě č. p. 1353 v k. ú. Nové 

Město, U Půjčovny 8, Praha 1, (dále jen „garáž“) s paní xxxxxxxxxxxxxxxx, matkou pana 

xxxxxxxxxxxxx. Nájemkyně garáže paní xxxxxxxx dne 17.08.2010 zemřela. Obvodní soud 

pro Prahu 1 svým usnesením č. j. 37 D 296/2010-113 ze dne 23.08.2011 schválil dědickou 

dohodu s tím, že dědici jsou xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Na výzvu k vyklizení 

garáže reagovala xxxxxxxxxxxxxxxxxxx která uvedla, že garáž pravděpodobně užívá její 

bratr xxxx xxxxx. Pan xxxxx na výzvu uvedl v dopise ze dne 22.09.2014, že akceptuje 

požadavky MČ Praha 1, ale není schopen je řešit, neboť je dlouhodobě hospitalizován 

v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Vzhledem k tomu, že nedošlo k vyklizení garáže, podala 

MČ Praha 1 návrh na vydání platebního rozkazu s tím, že p. xxxxx je povinen zaplatit úplatu 

za užívání garáže za červenec 2012 až září 2014 a nedoplatek úhrad za služby za rok 2013, to 

vše v celkové výši 75.812 Kč.  Platebním rozkazem Okresního soudu Praha – východ č. j. 5 C 

501/2014-9 ze dne 29.12.2014, který nabyl právní moci dne 04.02 2015, bylo panu xxxxxxxx 

uloženo zaplatit MČ Praha 1 částku 75.812 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně od 

01.11.2014 do zaplacení a  nahradit náklady řízení ve výši 3.033 Kč. Podle uvedeného 

platebního rozkazu byla k vymožení pohledávky nařízena dne 12.05.2015 exekuce na majetek 

pana xxxxxx. Exekucí byla vymožena celková částka 138.876,20 Kč, tj. jistina 

s příslušenstvím ve výši 101.877,80 Kč, náhrada nákladů řízení ve výši 3.033 Kč, náklady 

exekuce ve výši 33.665,40 Kč a náklady oprávněné ve výši 300 Kč, přičemž MČ Praha 1 byla 

vyplacena částka 104.910.80 Kč. xxxxxxxxxx byl od 21.02.2014 trvale hospitalizován 

v Psychiatrické léčebně Bohnice, která dne 07.03.2014 podala podnět k zahájení řízení o 

omezení jeho svéprávnosti. Panu xxxxxxxx byla diagnostikována duševní porucha, a to 

chronicky probíhající schizoafektivní porucha. Rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 8 

ze dne 06 01.2015 byla svéprávnost xxxxxxxxxxxxx omezena tak, že je sám oprávněn 

disponovat pouze částkou 2.000 Kč měsíčně. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 02.03.2015.  

Opatrovnice pana xxxxxx podala proti výše uvedenému platebnímu rozkazu ústavní stížnost,  

o níž rozhodl Ústavní soud nálezem č. j. II. ÚS 2020/18 dne 28.03.2019, kterým platební 

rozkaz zrušil z důvodu, že uvedeným platebním rozkazem byla porušena ústavně zaručená 

práva stěžovatele, a to právo na soudní ochranu dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a 

svobod, právo být přítomen projednání své věci a být slyšen dle čl. 38 odst. 2 Listiny 

základních práv a svobod a právo na účinný přístup ke spravedlnosti dle čl. 13 odst. 1 Úmluvy 

o právech osob se zdravotním postižením. V návaznosti na zrušení platebního rozkazu 

Ústavním soudem podala opatrovnice p. xxxxxx dne 24.04.2019 návrh na zastavení exekuce. 

Věc byla vrácena k projednání Okresnímu soudu Praha – východ, kde proběhlo jednání ve 
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věci dne 17.05.2019. Soud sdělil stranám svůj právní názor, že obecně má vlastník 

nemovitosti nárok na vydání bezdůvodného obohacení, ovšem zároveň soud konstatoval, že 

v tomto případě je nutno poměřovat tento nárok korektivem dobrých mravů a soud takto bude 

postupovat. Z uvedeného názoru soudu lze předjímat, že nárok MČ Praha 1 bude 

pravděpodobně rozhodnutím soudu zkrácen, případně nebude MČ Praha 1 vůbec přiznán. 

Soud zároveň vybídl strany ke smíru. Opatrovnice p. xxxxxx navrhla uzavření dohody o 

narovnání s tím, že p. xxxxx by se podílel na plnění již vymoženém exekucí částkou 

odpovídající 20 % jistiny s příslušenstvím, nákladům řízení a nákladům exekuce, celkem 

57.374,20 Kč. MČ Praha 1 by vracela p. xxxxxxxx částku 81.502 Kč.  

Dne 04.06.2019 projednala návrh na uzavření uvedené dohody Rada MČ Praha 1 a usnesením 

č. UR19_0553 doporučila Zastupitelstvu MČ Praha 1 uzavření uvedené dohody schválit.        

 

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

      

 Pro navržené usnesení hlasovalo 18 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a 

nikdo se nezdržel hlasování.  

 V 16:39 hod. bylo přijato usnesení č. UZ19_0078. 

 

6.  Odnětí části pozemku č. parc. 352/1, nově značeno dle oddělovacího geom. plánu  

č. 686-29/2019 ověřeného Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu dne 08.04.2019 

jako č. parc. 352/7 o výměře 481 m2, k. ú. Malá Strana, Praha 1 

Materiál předložil Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1. K jednání byla přizvána  

Mgr. Kateřina Dubská, vedoucí oddělení správy nemovitostí OTMS.  

Na podkladě oddělovacího geometrického plánu z r. 2016 došlo k oddělení části pozemku  

č. parc. 352/5 a jeho prodeji Společenství vlastníků jednotek na adrese Újezd 29, čp. 404, MS, 

Praha 1. Vzhledem k tomu, že na podkladě stejného oddělovacího geometrického plánu byl 

převod pozemku č. parc. 352/5 zapsán při převodu na SVJ do katastru nemovitostí, nedošlo 

ale k propsání dalších dvou částí pozemku oddělovaných tímto oddělovacím geometrickým 

plánem – č. parc. 352/4 a 352/6. 

Protože původní geometrický plán nebylo možné opakovaně použít a rodina Wichterlových 

při jednáních s MČ P1 projevila zájem posunout hranici vytyčenou původním GP mezi 

ateliérem a zbytkem zahrady cca o 1 m od ateliéru (důvodem je studie přístavby), byl 

zpracován obdobný geometrický plán, rozdíl je zejména v číselném označení oddělovaných 

pozemků. Tento geometrický plán byl katastrálním úřadem ověřen a na jeho podkladě je 

zpracován tento tisk. 

Předkládaný návrh reflektuje také rozhodnutí Rady hlavního města Prahy, která svým 

usnesením č. 756 dne 10.04.2018 rozhodla, že mimo jiné: „schvaluje záměr na zřízení a 

provozování Ateliéru Hany Wichterlové, na adrese Újezd 29, Praha 1, příspěvkovou 

organizací Galerie hlavního města Prahy a žádá městskou část Praha 1 o projednání odejmutí 

části pozemku parc. č. 352/1 v k. ú. Malá Strana a stavby ateliéru bez č. pop./č. evid., včetně 

plochy na předpokládanou přístavbu, přístupovou cestu k atelieru a přilehlé zahrady, dle 

zpracovaného geometrického plánu, ze svěřené správy v Zastupitelstvu městské části Praha 1“ 

V předkládaném návrhu je uvedena deklarace vůle MČ 1 a HMP společně věc dořešit a tuto 

svou vůli promítnout do společného Memoranda, o kterém proběhlo první jednání mezi 

zástupci obou stran dne 31.05.2019. Protože MČ P1 by jako dobrý hospodář neměla jen 

navrhovat prosté odnětí (jímž dojde ke snížení hodnoty spravovaného majetku), bude 

předmětem Memoranda zřejmě mimo jiné řešení zpřístupnění ateliéru prostřednictvím domu 

čp. 407 (zůstává svěřen MČ Praha 1) a další podmínky spolupráce na oživení a zkulturnění 

celé lokality. Stav lokality je dlouhodobě neutěšený a je v zájmu obou stran tuto situaci 

napravit. HMP pro pozemek č. parc. 352/7 disponuje investičním záměrem a ideovým 
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projektem s koncepcí dlouhodobého využití včetně studie a finančních prostředků. Jeho 

příspěvková organizace - Galerie hlavního města Prahy převezme pozemek č. parc. 352/7  

včetně objektu ateliéru do své správy a zajistí po rekonstrukci připomínku paní sochařky 

Wichterlové a dalších umělců, kteří ateliér v minulosti využívali. Pro veřejnost, obyvatele 

Prahy i návštěvníky se tak otevře další ze zákoutí Prahy 1,  které po rekonstrukci domu čp. 

407 bude dalším místem, kde se setká historie Prahy a současnost. V neposlední řadě je 

navrženo také jednání se zástupci společenství vlastníků jednotek tak, aby byla zejména ze 

strany MČ P1 projevena ochota a vůle podílet se také spolu s SVJ na řešení celé věci. 

Pro úplnost se dodává, že pozemek č. parc. 919/2 v k. ú. Malá Strana navazující na dotčený 

pozemek je ve vlastnictví HMP, v dolní části k pozemku nově značenému jako č. parc. 352/8 

přiléhá dětské hřiště s ostrahou (terénní nerovnost cca 4 m výšky) a pozemek č. parc. 919/2 

jako takový je součástí Seminářské zahrady. Dne 04.06.2019 Rada MČ Praha 1 usnesením  

č. UR19_0576 doporučila Zastupitelstvu MČ P1 postupovat ve smyslu předloženého návrhu. 

Diskuse: 

V rámci diskuse vystoupili Mgr. Marie Wichterlová a Ing. arch. Petr Burian, členové 

rodiny Hany Wichterlové, sochařky. Byla promítnuta videoprojekce technického stavu 

sochařského ateliéru a jeho okolí. 

 Mgr. et Mgr. Vladan Brož, předseda Návrhového výboru, uvedl pozměňovací návrh 

usnesení v bodě 2) a 3) ve znění: 

2) ZMČ Praha 1 požaduje ve shodě s usnesením Rady MČ Praha 1 č. UR19_0576 ze dne  

04. června 2019, aby způsob a podmínky využití celého komplexu nemovitostí (zejm. 

pozemek č. parc. 350 s budovou čp. 407, Újezd 23 - svěřený MČ Praha 1 a pozemek č. parc. 

352/7 se stavbou ateliéru - předmět tohoto usnesení, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1) byly 

realizovány v dohodě a s podporou hlavního města Prahy a staly se předmětem Memoranda, o 

kterém obě strany jednají, a to za podmínky využití celého komplexu nemovitostí jako 

expozice ateliéru sochařky paní Hany Wichterlové a dalších umělců spojených s ateliérem, 

jako např. sochaře Bedřicha Stefana nebo fotografky paní Růženy Paulové, rozené Zelenkové 

3) ZMČ Praha 1 schvaluje odnětí části pozemku č. parc. 352/1, nově označeného dle 

oddělovacího geometrického plánu č. 686-29/2019 vyhotoveného GSG spol. s r. o. a 

ověřeného Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu dne 08.04.2019 jako č. parc. 352/7 o výměře 

481 m2 ze svěřené správy Městské části Praha 1 do výlučného vlastnictví hlavního města 

Prahy. 

 Předkladatel Mgr. Pavel Čižinský se s tímto pozměňovacím návrhem ztotožnil. 

 

 Pro upravené usnesení hlasovalo 18 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a 

nikdo se nezdržel hlasování.  

 V 17:01 hod. bylo přijato usnesení č. UZ19_0079. 

 

7.  Návrh dalšího postupu při řešení budoucího fungování Nemocnice Na Františku 

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

Na základě usnesení Rady městské části Praha 1 číslo UR19_0371 ze dne 09.04.2019, kterým 

bylo starostovi Městské části Praha 1 uloženo pokračovat v jednáních s hlavním městem 

Prahou za účelem přípravy konkrétního návrhu provozování Nemocnice Na Františku 

hlavním městem Prahou, probíhají jednání 2 pracovních skupin, a to 

1) pracovní skupiny tvořené zástupci hlavního měst Prahy a Městské části Praha 1, která 

připravuje způsob převzetí správy, provozu a budoucího fungování Nemocnice Na 

Františku hlavním městem Prahou po stránce právní, a 

2) pracovní skupiny tvořené zástupci zdravotnických zařízení zřizovaných hlavním městem 

Prahou a městskými částmi, Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy, 

jakožto i některých dalších subjektů zabývajících se zdravotnictvím, která připravuje 
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budoucí užší spolupráci těchto (a případně dalších) subjektů pod vedením radní hlavního 

města Prahy pro zdravotnictví a diskutuje o koncepci pražské krajské zdravotní politiky. 

Starosta Městské části Praha 1 se účastní práce obou těchto skupin. 

V mezidobí mohlo - poté, co byla přijata politická rozhodnutí o budoucím fungování 

Nemocnice Na Františku – začít na obnově této nemocnice pracovat i její vedení, přičemž 

z této oblasti lze zmínit následující úspěchy: 

- byl vypracován návrh rozpočtu nemocnice na rok 2019 a střednědobý výhled na léta 2020 

a 2021, který počítá s podstatným snižováním provozní ztráty nemocnice, a to navzdory 

rostoucím platům zdravotnického personálu 

- bylo dosaženo donasmlouvání 20 lůžek na Oddělení dlouhodobě nemocných 

s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (donasmlouvání bylo dosaženo i s většinou dalších 

zdravotních pojišťoven)  

- proběhla (dne 29.05.2019) kolaudace nově zrekonstruovaných prostor nemocnice, které 

jsou určeny pro zřízení lůžkového oddělení akutní rehabilitace a 

- probíhá jednání se Zdravotnickou záchrannou službou o zřízení báze Zdravotnické 

záchranné služby v prostorách NNF pro výjezdovou skupinu Zdravotnické záchranné 

služby k zajištění pokrytí centra hlavního města Prahy (plánována rozsáhlejší spolupráce 

mezi nemocnicí a Zdravotnickou záchrannou službou při přebírání akutních pacientů – 

obnovení zaniklého Oddělení anesteziologicko-resuscitačního /ARO/ o 6 lůžkách).  

V rámci jednání pracovní skupiny řešící právní otázky převodu Nemocnice Na Františku bylo 

ujednáno, že tento převod proběhne formou založení nové příspěvkové organizace zřizované 

hlavním městem Prahou, která ponese název Metropolitní nemocnice Na Františku a na 

kterou budou převedeny do dne 31.12.2019 všechny složky provozu nemocnice, přičemž o 

nemovitém majetku, v jehož prostorách nemocnice působí, se vedou další jednání. Dne 

13.05.2019 schválila Rada hlavního města Prahy harmonogram kroků, kterými bude provoz 

nemocnice převeden z příspěvkové organizace Městské části Praha 1 na nově zřízenou 

příspěvkovou organizaci hlavního města Prahy. Tento harmonogram kroků byl následně dne 

23.5.2019 schválen i Zastupitelstvem hlavního města Prahy. Nyní předkladatel navrhuje, aby 

byl tento harmonogram schválen též Zastupitelstvem městské části Praha 1.  

Dne 10.06.2019 schválila Rada hl. m. Prahy usnesení, kterým vyslovila souhlas se zřízením 

příspěvkové organizace Metropolitní nemocnice Na Františku, a to k 01.07.2019, která bude 

mít své sídlo na adrese sídla dosavadní Nemocnice Na Františku (tj. na adrese: Na Františku 

847, 110 00 Staré Město, Praha 1) a rovněž vyslovila souhlas s tím, že hlavní město Praha 

poskytne Městské části Praha 1 neinvestiční dotaci ve výši 42 milionů Kč na provoz 

Nemocnice Na Františku v roce 2019 (tj. dotace je ve stejné výši, jakou Městská část Praha 1 

obdržela na základě Memoranda o spolupráci z února 2018). Přílohou tohoto usnesení byly 

Stručné teze k tvorbě metropolitní zdravotní sítě pro roky 2020 – 2025. Matérie obsažená 

v tomto usnesení Rady hlavního města Prahy bude nyní předložena nejbližšímu Zastupitelstvu 

hlavního města Prahy. 

Pokud jde o otázku uspořádání poměrů k nemovitému majetku užívanému v současné době 

Nemocnicí Na Františku, probíhají nyní další jednání a je rovněž připravována právní 

analýza, jejíž vypracování bylo Radě městské části Praha 1 uloženo usnesením Zastupitelstva 

městské části Praha 1 č. UZ19_0072 ze dne 22.05.2019 a která byla členům Zastupitelstva 

MČ P1 rozeslána elektronicky. 

Rada MČ Praha 1 svým usnesením č. UR19_0601 dne 11.06.2019 mimo jiné vzala na vědomí 

informaci starosty o jednání mezi Městskou částí Praha 1 a hlavním městem Prahou týkajícím 

se provozování Nemocnice Na Františku a Stručné teze k tvorbě metropolitní zdravotní sítě 

pro roky 2020 – 2025 a dále navrhla Zastupitelstvu MČ Praha 1 schválit další postup při 

řešení budoucího fungování Nemocnice Na Františku.  
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Diskuse: 

V rámci diskuse mimo některých členů ZMČ P1 vystoupila RNDr. Jana Příhodová, občanka 

Prahy 1, JUDr. Jaroslava Janderová, občanka Prahy 1 a zastupitelka hl. m. Prahy  

a Ing. Zdeněk Kovářík, 1. zástupce tajemníka v oblasti finanční a majetkové. 

 

Projednávaný bod byl přerušen z důvodu pevného času následujícího bodu  

„Dotazy a interpelace“.  

 

 

8.  Dotazy a interpelace (veřejnosti) 

 

 MUDr. Martin Jan Stránský, občan Prahy 1 interpeloval ve věci přestavby budovy 

v domě Karolíny Světlé 301/8 na hotel 

 Ing. Mgr. Lenka Pavlíková, DiS., občanka Prahy 1, vystoupila se dvěma příspěvky   

týkajícími se úbytku parkovacích míst v modré zóně, tranzitu přes Malou Stranu, 

neúnosné situace kolem pronájmu kol a koloběžek a ve věci týkající se architektonické 

změny Petřína 

 Štěpán Kuchta, občan Prahy 1, vystoupil se dvěma příspěvky, týkající se zajištění 

kontejnerů na odpad a výsuvných parkovacích sloupků a dále ve věci postoje členů 

Zastupitelstva MČ P1 k realizaci Mariánského sloupku na Staroměstském nám. 

 

Ing. Petr Hejma upozornil na skutečnost, že v 18:30 hod. by měl být podle Jednacího řádu 

prostor pro dotazy a interpelace zastupitelů MČ P1. Požádal však členy ZMČ P1 o posunutí 

jejich příspěvků až na konec řádného Programu, aby mohli občané své příspěvky dokončit. 

Členové ZMČ P1 bez hlasování souhlasili.  

  

 Mgr. Petr Burda, občan Prahy 1, vystoupil ve věci týkající se ocenění akcí pro seniory, 

zklidnění ulic v okolí Klimentské a zmírnění ohňostrojů na Vltavě 

 RNDr. Jana Příhodová, občanka Prahy 1, vystoupila se dvěma příspěvky týkající se 

Nemocnice Na Františku a dostavby Masarykova nádraží 

 Bc. Michal Valenta, občan Prahy 1, vystoupil se žádostí o vysvětlení pronájmu skladu 

o velikosti 12,6 m2 v Pařížské ulici 28 

 Ing. Eugen Kukla, občan Prahy 1, vystoupil ve věci obnovení Mariánského sloupu na 

Staroměstském náměstí 

 David Černý, občan Prahy 1, vystoupil ve věci obnovení Mariánského sloupu na 

Staroměstském náměstí 

 Jessika Hoffmeisterová, občanka Prahy 1, a zastupující spolek Petřínská iniciativa, 

vystoupila se zásadním nesouhlasem s výstavbou zázemí pro zahradníky a WC ve Velké 

strahovské zahradě a s dotazem zda na tuto stavbu byla vypsána řádná architektonická 

soutěž 

 Eric Bordier, občan Prahy 5, interpeloval ve věci kácení zdravých stromů a plánované 

stavby na Petříně 

 Romana Ertlová, občanka Prahy 1, vystoupila se žádostí o zastavení stavebního řízení 

výstavby nové budovy na Petříně pro parkování zahradní techniky a nové toalety 

 

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

odpovězeno písemně. 

 

 Pan starosta Mgr. Pavel Čižinský požádal o přestávku na jednání politických klubů. 
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Přestávka na jednání politických klubů od 19:00 hod. do 19:07 hod.  
 

 

Pokračování bodu: Návrh dalšího postupu při řešení budoucího fungování Nemocnice  

Na Františku 

Diskuse: 

 MUDr. Jan Votoček vznesl protinávrh usnesení ve znění: 

1) ZMČ P1 bere na vědomí informaci starosty o jednání mezi Městskou částí Praha 1 a 

hlavním městem Prahou týkajícím se provozování Nemocnice Na Františku a Stručné teze k 

tvorbě metropolitní zdravotní sítě pro roky 2020 – 2025, které tvoří přílohu č. 1 tohoto 

usnesení 

2) ZMČ P1 neschvaluje návrh dalšího postupu při řešení budoucího fungování Nemocnice Na 

Františku dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

3) ZMČ P1 ukládá Zřídit Dozorčí radu Nemocnice Na Františku s řídící pravomocí vůči 

managementu NNF, Zodpovídá: Rada MČ Praha 1, Termín: 31.12.2019 

4) ZMČ P1 ukládá Jmenovat členy Dozorčí rady NNF s tím, že zástupci hl. m. Prahy, budou 

mít nadpoloviční obsazení, Zodpovídá: Rada MČ Praha 1, Termín: 31.12.2019 - 

předkladatel Mgr. Pavel Čižinský se s tímto protinávrhem neztotožnil = pro hlasovalo 9 

členů ZMČ P1, 12 bylo proti a 4 se zdrželi hlasování – protinávrh usnesení nebyl přijat.  

Mgr. Petr Kučera požádal o uvedení do zápisu, že při hlasování o protinávrhu MUDr. Jana 

Votočka, chybně hlasoval „pro“ – hlasování nepožadoval opakovat. 

 Richard Bureš vznesl doplňující návrh původního usnesení – zařazení nových bodů 4) až 

8) ve znění: 

4) ZMČ P1 souhlasí s určením nemovitého majetku k hospodaření nově zřizované PO MnNF 

za podmínky, že tento nemovitý majetek zůstane svěřen MČ Praha 1, tedy nedojde k jeho 

odsvěření 

5) ZMČ P1 ukládá zajistit vypořádání movitého majetku, který přejde ze zřizované organizace 

NNF na MČ tak, aby došlo buď k jeho odsvěření za náhradu nebo jeho prodeji nově zřízené 

městské PO MnNF  

5.1 Zodpovídá Rada městské části Praha 1, Termín: 31.10.2019 

6) ZMČ P1 ukládá vypracovat a předložit ZMČ P1 finanční analýzu movitého majetku dle 

bodu 5) tohoto usnesení 

6.1 Zodpovídá Rada městské části Praha 1, Termín: 31.10.2019 

7) ZMČ P1 rozhodlo delegovat do pracovních skupin k převzetí Nemocnice Na Františku 

následující osoby: (budou doplněny později, 1x člen opozice) 

8) ZMČ P1 ukládá předložit ZMČ P1 analýzu celkových nákladů zrušení PO a nákladů MČ 

Praha 1 s budoucím provozem MnNF 

8.1 Zodpovídá Rada městské části Praha 1, Termín: 31.10.2019 

 předkladatel Mgr. Pavel Čižinský se s tímto protinávrhem neztotožnil = pro hlasovalo 8 

členů ZMČ P1, 8 bylo proti a 9 se zdrželo hlasování – protinávrh nebyl přijat. 
 

 Pro navržené usnesení hlasovalo 15 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a 

2 se zdrželi hlasování.  

 V 19:17 hod. bylo přijato usnesení č. UZ19_0080. 

 

 

9.  Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků na adrese Karlova 163/30, 

Praha 1 

Materiál předložil Mgr. David Bodeček, člen Rady MČ Praha 1. K jednání byl přizván 

Mgr. Petr Bulla, vedoucí oddělení privatizace a SVJ OTMS. 
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Dům č. p. 163 na pozemku parc. č. 122, Karlova 30, Praha 1 (dále též „Dům) je na základě 

Prohlášení vlastníka ze dne 21.05.2003 rozdělen na jednotky. V Domě se nachází celkem 11 

bytových jednotek a 2 jednotky nebytové. Hlavní město Praha je vlastníkem 1 bytové a 2 

nebytových jednotek, což znamená podíl na společných částech domu a na pozemku ve výši 

2326/8181 (cca 28,43%). Tyto jednotky jsou svěřeny do správy Městské části Praha 1.  

Vzhledem k plánované rekonstrukci Domu – oprava interiéru (kompletní výměna 

elektroinstalace, výměna plynovodu, vyspravení vnitřních štukových omítek a kompletní 

výmalbu společných vnitřních prostor domu) a nedostatečnému stavu finančních prostředků 

ve fondu oprav, způsobenému mj. aktuálně realizovanou opravou dvorní fasády objektu, 

pavlače a terasy u vstupu do dvora a v minulých letech kompletní rekonstrukce střechy domu, 

požádalo Společenství vlastníků Karlova 163/30, Praha 1 (dále jen „SVJ“) Městskou část 

Praha 1 jako spoluvlastníka o zmocnění svého zástupce na schůzi shromáždění SVJ k 

souhlasu s pověřením výboru SVJ k uzavření smlouvy o  úvěru, a to do maximální výše 

1.200.000 Kč. Schůze shromáždění SVJ, jejímž předmětem bude schválení výše uvedeného 

pověření poté proběhne 25.06.2019. K přijetí usnesení postačí souhlas alespoň 60 % hlasů 

všech vlastníků. Úvěr nebude zajištěn zástavním právem, v době jeho splácení nedojde ke 

snížení příspěvku do fondu oprav (aktuálně 60 Kč/m2/měsíc). Rada MČ Praha 1 usnesením  

č. UR19_0599 ze dne 11.06.2019 doporučila Zastupitelstvu MČ Praha 1 s přijetím tohoto 

úvěru pro SVJ vyslovit souhlas. 

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

 

 Pro navržené usnesení hlasovalo 15 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a 

nikdo se nezdržel hlasování.  

 V 19:24 hod. bylo přijato usnesení č. UZ19_0081. 

 

10.  Dohoda o narovnání s paní Boženou Harmáčkovou 

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

Paní Božena Harmáčková (nar. xxxx) je pracovnicí Úřadu Městské části Praha 1 již od roku 

1993. Déle než 20 let již ovšem probíhají soudní řízení mezi Městskou částí Praha 1 na straně 

jedné a paní Boženou Harmáčkovou na straně druhé, přičemž tyto soudní spory se týkají 

mimo jiné otázky ne/platnosti rozvázání pracovního poměru mezi Městskou částí Praha 1 a 

paní Boženou Harmáčkovou. Soudy opakovaně a pravomocně vyslovily, že rozvázání 

pracovního poměru, k nimž Městská část Praha 1 opakovaně vůči paní Boženě Harmáčkové 

přistupovala, byla neplatná. Naposledy se tak stalo rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1 

č.j. 17C 108/2015-178 ze dne 21.08.2018 ve spojení s rozsudkem Městského osudu v Praze 

č.j. 23Co 45/2009-202 ze dne 03.04.2019, kterými bylo určeno, že výpověď z pracovního 

poměru daná paní B. Harmáčkové Městskou částí Praha 1 dne 18.03.2015, je neplatná. Tato 

rozhodnutí nabyla právní moci dne 02.05.2019. Od tohoto dne je paní Božena Harmáčková (a 

to i zpětně) opětovně zaměstnankyní Úřadu městské části Praha 1. Za období, po která 

probíhala soudní řízení, náleží – obecně - paní Boženě Harmáčkové náhrada mzdy, jakkoli 

části těchto nároků jsou zřejmě již promlčeny. V současné době nemá paní Božena 

Harmáčková pravomocně přiznánu vůči Městské části Praha 1 žádnou svou pohledávku. 

Na druhou stranu, Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl rozsudkem č. j. 30 C 23/2004 – 87 ze 

dne 03.05.2006, který nabyl právní moci dne 01.06.2006, o tom, že paní B. Harmáčková je 

povinna zaplatit MČ Praha 1 částku ve výši 127.318,80 Kč s příslušenstvím – tato pohledávka 

je nyní vůči paní Boženě Harmáčkové vymáhána exekučně. Dne 21.05.2019 ztratila paní 

Božena Harmáčková a její dospělý syn, pan Jiří Harmáček, který s ní bydlí ve společné 

domácnosti, bydlení (byla dne 21.05.2019 exekučně vystěhována z bytu na adrese xxxxxxx  

č. x, Praha 1, a to z důvodu dlouhodobého neplacení nájemného). Od tohoto dne bydlí paní 

Božena Harmáčková v bytovém domě Městské části Praha 1 xxxxxxxxxxxxxx, a to na 
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základě usnesení Rady Městské části Praha 1 č. UR19_0527 ze dne 21.05.2019. Emailem ze 

dne 13.06.2019 navrhla paní Božena Harmáčková starostovi Městské části Praha 1 základní 

rámec smírné dohody, která je nyní předkládána Zastupitelstvu MČ Praha 1 ke schválení. 

Diskuse: 

 MUDr. Jan Votoček nesouhlasil s projednáváním takto předloženého materiálu tzv. 

„stůl“, dle jeho názoru v rozporu s Jednacím řádem Zastupitelstva MČ Praha 1, neboť 

obsahuje složité majetkové podklady.   

 Předkladatel Mgr. Pavel Čižinský tento materiál považoval za urgentní, který nesnese 

odkladu na zářijové zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 z výše uvedených důvodů, a 

požádal o úpravu v příloze usnesení (v dohodě) a to, slovo „mzda“ nahradit slovem 

„plat“. 

 

 Pro navržené usnesení s upravenou přílohou hlasovalo 14 přítomných členů ZMČ Praha 

1, 1 byl proti a 2 se zdrželi hlasování.  

 V 19:38 hod. bylo přijato usnesení č. UZ19_0082. 
 

Pokračování bodu: Dotazy a interpelace (členů ZMČ P1) 
 

 Richard Bureš, člen ZMČ Praha 1, interpeloval ve věci pronájmu nebytových prostor v 

domě Pařížská 119/14 

 Mgr. Filip Kračman, člen ZMČ Praha 1, předal písemnou interpelaci adresovanou 

Davidu Skálovi, členu RMČ Praha 1, ve věci uzavření průjezdu pod Prašnou bránou 

s cílem omezit průjezd vozidel touto částí Starého Města 

 Mgr. Karel Ulm, MPA, člen ZMČ Praha 1, vystoupil se dvěma příspěvky, a to ve věci 

omezení vjezdu autobusů do historického centra Prahy a s otázkou na předsedy koaličních 

klubů, jaký je jejich názor na zvyšování nájmu v obecních bytech a jaké částky by měl 

nájem dosáhnout v období 2018 - 2022 

 Vladimír Mařík, člen ZMČ Praha 1, interpeloval s podnětem na úpravu doby parkování 

vyhrazené pro Úřad MČ Praha 1 v lokalitě Vodičkova, Navrátilova a Příčná 

 Ing. arch. Tomáš Vích, člen ZMČ Praha 1, vystoupil se dvěma příspěvky, a to ohledně 

obnovy Mariánského sloupu, a dále se dotázal, zda je jeho stavba považována za zahájenou 

(požádal také o zařazení bodu na Program tohoto jednání hlasování o tom, zda 

Zastupitelstvo MČ Praha 1 schvaluje/neschvaluje obnovu Mariánského sloupu, což 

nakonec nebylo učiněno, neboť dle § 2 odst. 12 Jednacího řádu „Do programu 

zastupitelstva lze zařadit body navrhované na místě, k nimž nebyl v řádném termínu 

předložen písemný materiál pouze výjimečně, v případech, které nesnesou odkladu, popř. 

které vyvstanou během jednání a jsou zastupitelstvem dodatečně zařazeny do programu 

jednání. Materiál k takovému bodu musí být předložen členům zastupitelstva v písemné 

formě, materiál nesmí být obsáhlý a nevyžaduje hlubší přípravu, a to nejpozději před 

projednáním návrhu na zařazení takového bodu do programu“). 

 MUDr. Jan Votoček, člen ZMČ Praha 1, vystoupil s dotazem, zda má Městská policie 

vyhrazený zábor pro parkování své dodávky na místě plánované výstavby Mariánského 

sloupu (krátce reagoval Bc. Miroslav Stejskal, ředitel Městské policie Praha 1). 

 

 

 

 

 

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

odpovězeno písemně. 
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7 .  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  2 0 : 0 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. 

Mgr. et Mgr. Vladan Brož                                                                      Jitka Nazarská              

      člen RMČ Praha 1                                                                     členka ZMČ Praha 1 

                      

 

         

 

v.r. 

                                 Mgr. Pavel Čižinský 

                                                        starosta MČ Praha 1  

                                                                       

 

 

 

Zapsala: Růžena Nejedlá  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zápis byl vyhotoven 25.06.2019 a jeho součástí 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.         


