
 

 

Zápis č. 19/2019 ze dne 13.11.2019 

z jednání Komise obecního majetku  

Rady městské části Praha 1 

 

Datum a místo jednání: 13. 11. 2019 v 15.00 hod., místnost č. 212, MČ P1, Vodičkova 18/681, Praha 1  

 

Přítomni: M. Motl (předseda komise), M. Kučera (místopředseda komise), K.V. Mareš (člen komise), D. 

Bodeček (člen komise), J. Votoček (člen komise), V. Mařík (člen komise), J. Veselý (člen komise), V. Brož 

(člen komise), K. G. Procházka (člen komise), T. Pacner (člen komise), Š. Mairovský (člen komise), J. 

Počarovský (člen komise) 

 

Omluveni: P. Světlík (člen komise) 

Neomluveni: - 

 

Částečná neúčast: V. Brož (odchod v 17.40 hod), K. Grabein Procházka (příchod v 15.15 hod), J. Veselý 

(příchod v 15.10 hod a odchod v 18.10 hod), Š. Mairovský (příchod v 15.20 hod a odchod v 17.30 hod), K. 

V. Mareš (odchod v 17.40 hod), J. Počarovský (příchod v 15.15 hod a odchod v 18.05 hod) 

 

Hosté ÚMČ Praha 1: J. Perlíková Drdová (vedoucí OBN/OTMS), R. Charvátová (asistentka), T. Šmejkal 

(technik OTO/OTMS), K. Dubská (vedoucí OSN/OTMS) 

 

Hosté: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Senovážné náměstí 17/1628), A. Měšťák Fraňková (členka BYKO), p 

Štursa - metodik GDPR pro MČ P1 

 

Zapsala: P. Sluková (tajemnice komise) 

 

Program jednání:  

1) Úvodní slovo předsedy Komise obecního majetku Rady MČ P1 + Informace členům o odměňování za 

činnost v komisi (veřejný bod) 

2) Schválení navrženého programu (veřejný bod) 
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3) Schválení zápisu KOMA č. 18 ze dne 30.10.2019 (veřejný bod) 

4) Žádost KOOS o seznam všech volných nebytových prostorů, které by dle kolaudovaného stavu byly vhodné 

pro rozšíření základní občanské vybavenosti, a to bez ohledu na jejich technický stav (veřejný bod) 

5) Projednání možnosti zřízení veřejných WC v nebytových prostorách MČ P1 (veřejný bod) 

6) Seznámení se s problematikou Werichovy vily před mimořádným neveřejným jednáním KOMA, který bude 

domluven (neveřejný bod) – PEVNÝ BOD V 15.30 hod 

7) NP – žádost xxxxxxxxxxxxxx o souhlas s podnájmem části nebytového prostoru pro xxxxxxxxxxxxx , 

Jungmannova 3/17, k.ú. Nové Město (neveřejný bod) 

8) BYT - Slevy na nájemném z bytů, Senovážné náměstí 1628/17, k.ú. Nové Město (neveřejný bod) – PEVNÝ 

BOD V 16.30 hod 

9) NP – žádost KVALITÁŘ s.r.o. o opci 5 let vyplývající z nájemní smlouvy, Senovážné náměstí 1628/17, k.ú. 

Nové Město (neveřejný bod) – PEVNÝ BOD V 17.00 hod 

10) NP – žádost xxxxxxxxxx o převod nájemní smlouvy na Spolek Hostinec U černého vola, Loretánské náměstí 

107/1, k.ú. Malá Strana (neveřejný bod) 

11) NP – žádost Nadace Český barok o prodloužení nájemní smlouvy v délce 10 let, Rámová 6 (Dlouhá 25)/735, 

k.ú. Staré Město (neveřejný bod) 

12) NP – žádost A studio Rubín o prodloužení nájmu, Malostranské náměstí 9, Tržiště 12/262, k.ú. Malá Stana 

(neveřejný bod) 

13) NP – žádost Diana company s.r.o. o slevu na nájemném ve výši 20% z pronajatých prostorů v objektech Na 

Poříčí 1062/35, k.ú. Nové Město a Újezd 454/46, k.ú. Malá Strana (neveřejný bod) 

14) NP – žádost nájemce Welcher s.r.o. o uplatnění opce, Loretánská 174/3, k.ú. Hradčany (neveřejný bod) 

15) NP – žádost Společnosti Topičova salonu, z.s. o pomoc při hledání nových výstavních prostor (neveřejný 

bod) 

16) GARÁŽE Štěpánská 630 – informace o podmínkách zahájení zkušebního provozu a seznámení se s počtem 

zájemců o garážová místa (neveřejný bod) 

17) Diskuse k přednesené interpelaci zastupitele V. Maříka na jednání Zastupitelstva MČ P1 dne 22.10.2019 

(neveřejný bod) 

18) Různé (neveřejný bod)  

1. Úvodní slovo předsedy Komise obecního majetku Rady MČ P1 

 

Předseda komise M. Motl přivítal členy a zahájil jednání v 15.00 hod. Přítomno 8 členů komise. 1 člen je 

předem omluven, 4 členové předem oznámili pozdější příchod, z toho 3 i dřívější odchod. 2 členové oznámili 

dřívější odchod. Jako hosté jsou přítomny J. Perlíková Drdová (vedoucí OBN/OTMS), R. Charvátová 

(asistentka radního pro majetek a bytovou politiku), K. Dubská (vedoucí OSN/OTMS) a P. Štursa (metodik 

GDPR pro MČ P1). Komise je usnášeníschopná. Ověřovatelem zápisu pověřil předseda komise T. Pacnera. 

Předseda KOMA požádal radního pro majetek, aby krátce pohovořil o schválených bodech rady MČ P1, 

které, byly dříve projednány v Komisi obecního majetku. D. Bodeček  si vzal slovo a seznámil členy KOMA 

s jednotlivými body. Následně D. Bodeček požádal, jestli může přejít k diskusi o přednesené interpelaci 

zastupitele V. Maříka na jednání Zastupitelstva MČ P1 dne 22.10.2019, protože má důležité nové poznatky, 

které by rád přednesl před všemi členy KOMA. Bylo mu vyhověno a D. Bodeček seznámil všechny členy 

KOMA s novými poznatky. V. Mařík si vzal následně, také slovo a přednesl svůj postoj k věci. Předseda 

KOMA M. Motl přednesl svůj názor na celou problematiku a dal prostor k diskusi.    

 

 

2. Schválení navrženého programu 

 

Proběhla diskuse k veřejností/neveřejnosti jednotlivých bodů programu. Přítomen P. Štursa, metodik GDPR 

pro MČ P1. Je diskutována problematika ochrany osobních údajů u právnických osob, u fyzických osob a u 

podnikajících fyzických osob. Z diskuze vyplývá, že body, které se netýkají nájemců bytových jednotek, 
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tedy fyzických osob, mohou být zpravidla veřejné. Vyjma živnostníků či příslušníků svobodných povolání. 

Údaje určitých nebo určitelných osob, živnostníků či příslušníků svobodných povolání, jsou osobními údaji 

ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. Dále by měla být jednání komise zpravidla neveřejná pokud by 

mohlo u právnických osob dojít k porušování ochrany obchodního tajemství, důvěrných informací a know-

how v podnikání.  

 

J. Votoček upozorňuje na současně konané jednání Finančního výboru (dnes od 17.00 hod) a žádá V. 

Valíčkovou, aby na tato kolidující jednání včas upozorňovala.  

 

15.10 hod – Na jednání se dostavil J. Veselý – přítomno 9 členů komise. 

15.10 hod – Na jednání se dostavil K. Grabein Procházka – přítomno 10 členů komise. 

15.15 hod – Na jednání se dostavil J. Počarovský – přítomno 11 členů komise 

15.20 hod – Na jednání se dostavil Š. Mairovský – přítomno 12 členů komise. 

 

Program jednání:  

1) Úvodní slovo předsedy Komise obecního majetku Rady MČ P1 + Informace členům o odměňování za 

činnost v komisi (veřejný bod) 

2) Schválení navrženého programu (veřejný bod) 

3) Schválení zápisu KOMA č. 18 ze dne 30.10.2019 (veřejný bod) 

4) Žádost KOOS o seznam všech volných nebytových prostorů, které by dle kolaudovaného stavu byly vhodné 

pro rozšíření základní občanské vybavenosti, a to bez ohledu na jejich technický stav (veřejný bod) 

5) Projednání možnosti zřízení veřejných WC v nebytových prostorách MČ P1 (veřejný bod) 

6) Seznámení se s problematikou Werichovy vily před mimořádným neveřejným jednáním KOMA, který bude 

domluven (neveřejný bod) – PEVNÝ BOD V 15.30 hod 

7) NP – žádost xxxxxxxxxo souhlas s podnájmem části nebytového prostoru pro xxxxxxxx , Jungmannova 

3/17, k.ú. Nové Město (neveřejný bod) 

8) BYT - Slevy na nájemném z bytů, Senovážné náměstí 1628/17, k.ú. Nové Město (neveřejný bod) – PEVNÝ 

BOD V 16.30 hod 

9) NP – žádost KVALITÁŘ s.r.o. o opci 5 let vyplývající z nájemní smlouvy, Senovážné náměstí 1628/17, k.ú. 

Nové Město (neveřejný bod) – PEVNÝ BOD V 17.00 hod 

10) NP – žádost xxxxxxxxxx o převod nájemní smlouvy na Spolek Hostinec U černého vola, Loretánské náměstí 

107/1, k.ú. Malá Strana (neveřejný bod) 

11) NP – žádost Nadace Český barok o prodloužení nájemní smlouvy v délce 10 let, Rámová 6 (Dlouhá 25)/735, 

k.ú. Staré Město (neveřejný bod) 

12) NP – žádost A studio Rubín o prodloužení nájmu, Malostranské náměstí 9, Tržiště 12/262, k.ú. Malá Stana 

(neveřejný bod) 

13) NP – žádost Diana company s.r.o. o slevu na nájemném ve výši 20% z pronajatých prostorů v objektech Na 

Poříčí 1062/35, k.ú. Nové Město a Újezd 454/46, k.ú. Malá Strana (neveřejný bod) 

14) NP – žádost nájemce Welcher s.r.o. o uplatnění opce, Loretánská 174/3, k.ú. Hradčany (neveřejný bod) 

15) NP – žádost Společnosti Topičova salonu, z.s. o pomoc při hledání nových výstavních prostor (neveřejný 

bod) 

16) GARÁŽE Štěpánská 630 – informace o podmínkách zahájení zkušebního provozu a seznámení se s počtem 

zájemců o garážová místa (neveřejný bod) 

17) Diskuse k přednesené interpelaci zastupitele V. Maříka na jednání Zastupitelstva MČ P1 dne 22.10.2019 

(neveřejný bod) 

18) Různé (neveřejný bod)  

KOMA zařazuje bod č. 6)  navrženého programu jako bod závěrečný před bod 18)  – neschváleno  

Usnesení KOMA č. 02a/19/2019 
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Hlasování: 

Pro: 4  Proti: 4  Zdržel se: 4 

 

 

KOMA navrhuje všechny projednávané body jako veřejné  – neschváleno 

Usnesení KOMA č. 02b/19/2019 

 

Hlasování: 

Pro: 5  Proti: 7  Zdržel se: 0 

 

T. Pacner a J. Votoček hlasovali PROTI návrhu. 

 

Program 19. jednání KOMA byl schválen.         Usnesení KOMA č. 02c/19/2019 

 

Hlasování: 

Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 2       Nehlasoval: 1 

 

 

3) Schválení zápisu KOMA č. 18 ze dne 30.10.2019 

Předkladatel: M. Motl 

 

Proběhla diskuse k zápisu KOMA č. 18 

 

KOMA schvaluje zápis KOMA č. 18 ze dne 30.10.2019 – schváleno        Usnesení KOMA č. 03/19/2019 

 

Hlasování: 

Pro: 11  Proti: 0  Zdržel se: 1 

 

 

4) Žádost KOOS o seznam všech volných nebytových prostorů, které by dle 

kolaudovaného stavu byly vhodné pro rozšíření základní občanské vybavenosti, a to bez 

ohledu na jejich technický stav (veřejný bod) 

 

Předkladatel: M. Motl 

 

Proběhla diskuse. 

KOMA nedisponuje seznamem všech volných nebytových prostorů a doporučuje KOOS, aby se 

obrátila na OTMS – schváleno                                Usnesení KOMA č. 04a/19/2019 

 

Hlasování: 

Pro: 11  Proti: 0  Zdržel se: 1 

 

KOMA žádá OTMS o předložení seznamu všech nebytových prostorů dle kolaudovaných stavů a 

rozdělení na volné a obsazené do 31.3.2020– schváleno                   Usnesení KOMA č. 04b/19/2019 

 

Hlasování: 

Pro: 9  Proti: 2  Zdržel se: 0       Nehlasoval: 1 
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5) Projednání možnosti zřízení veřejných WC v nebytových prostorách MČ P1 (veřejný 

bod) 

 

Předkladatel: M. Motl 

 

Předseda KOMA M. Motl seznámil jednotlivé členy s informacemi, jak to funguje v Brně a za jakých 

podmínek. K.V. Mareš informoval o tom, jak to funguje na MČ Praha 7, kde jsou WC pro veřejnost 

v nebytových prostorách také poskytována.  

 

Proběhla diskuse k tomuto tématu. 

KOMA doporučuje Radě MČ P1 se systematicky zabývat bezplatnými WC pro veřejnost – schváleno

                                    Usnesení KOMA č. 05a/19/2019 

 

Hlasování: 

Pro: 9  Proti: 1  Zdržel se: 2 

 

 

Ukončena veřejná část programu. 

 

Předseda KOMA M. Motl, nechává hlasovat o účasti hosta P. Štursy, který by se účastnil všech dalších bodů 

neveřejného programu.  

 

 

KOMA souhlasí s přítomností P. Štursy na neveřejné části jednání KOMA – schváleno  

                                    Usnesení KOMA č. 05b/19/2019 

 

Hlasování: 

Pro: 12  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Předseda KOMA M. Motl, nechává hlasovat o účasti hosta A. Měšťák Fraňkové, která by se účastnila všech 

dalších bodů neveřejného programu.  

 

 

KOMA souhlasí s přítomností A. Měšťák Fraňkové na neveřejné části jednání KOMA – schváleno

                                  Usnesení KOMA č. 05c/19/2019 

 

Hlasování: 

Pro: 8  Proti: 1  Zdržel se: 2        Nehlasoval: 1 

 

 

6) PEVNÝ BOD - Seznámení se s problematikou Werichovy vily před mimořádným 

neveřejným jednáním KOMA (neveřejný bod) 

 

Předkladatel: M. Motl 

 

Proběhla diskuse k problematice Werichovy vily. OTMS přizval k jednání externí právničku k dané 

problematice paní JUDr. Křížkovou z AK JUDr. Helmové, která zodpovídala dotazy jednotlivých členů 

KOMA. 
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Mimořádné neveřejné jednání KOMA nad problematikou Werichovy vily spolu se zástupci protistrany se 

bude konat dne 19.11.2019 od 11.00 hod. Členové KOMA se sejdou dále diskutovat již od 10.00 hodin. 

 

8) PEVNÝ BOD - Slevy na nájemném z bytů, Senovážné náměstí 1628/17, k.ú. Nové Město 

(neveřejný bod) 

Předkladatel: M. Motl  
 

Předseda KOMA M. Motl, nechává hlasovat o účasti hostů xxxxxxxxxxxxxxxxx a technika OTP/OTMS T. 

Šmejkala, kteří by se účastnili tohoto bodu neveřejného programu.  

 

 

KOMA souhlasí s přítomností xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a technika OTP/OTMS T. 

Šmejkala na neveřejné části jednání KOMA – schváleno  Usnesení KOMA č. 08a/19/2019 

 

Hlasování: 

Pro: 12  Proti: 0  Zdržel se: 0 

V červnu 2019 došlo (při třech po sobě jdoucích přívalových deštích) ke značným zatečením do bytů č. 10 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx a č. 6 xxxxxxxxxxxxxx Problém byl ve špatném technickém stavu střechy, 

klempířských prvků, pavlačové stěny a půdních dešťových svodů a izolací. Situaci navíc zhoršil rozsáhlý 

výskyt holubích ostatků a trusu v půdním prostoru. Vždy po každé částečné havarijní opravě dotčených míst, 

přišel další přívalový déšť a vznikly tak další škody. Pro nájemníky obou bytových jednotek navrhuje 

technik OTP/OTMS slevu z nájmu ve výši 75 %, za období 06/2019 - 10/2019. 

Proběhla diskuse mezi nájemníky postižených bytů a členy KOMA. K. V. Mareš navrhuje, aby byl 

vyhotoven statický posudek o provozně technickém stavu objektu – jestli již nenastal havarijní stav. 

17.30 hod – Z jednání odešel Š. Mairovský – přítomno 11 členů komise. 

 

KOMA doporučuje Radě MČ P1 udělit slevu na nájemném ve výši 100% pro xxxxxxxxxxxxx za 

období 6-11/2019 a slevu na nájemném ve výši 75% pro xxxxxxxxxxxx za období 6-11/2019 – schváleno

                                    Usnesení KOMA č. 08b/19/2019 

 

Hlasování: 

Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 4 

 

KOMA doporučuje Radě MČ P1 udělit slevu na nájemném ve výši 30% pro xxxxxxxxxxxxxx a pro 

xxxxxxxxxxxx do doby zahájení rekonstrukce, nejdéle však do 31.12.2020 – schváleno  

                         Usnesení KOMA č. 08c/19/2019 

 

Hlasování: 

Pro: 11  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

17.40 hod – Z jednání odešel V. Brož – přítomno 10 členů komise. 

17.40 hod – Z jednání odešel K.V. Mareš– přítomno 9 členů komise 
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9) PEVNÝ BOD - žádost KVALITÁŘ s.r.o. o opci 5 let vyplývající z nájemní smlouvy, 

Senovážné náměstí 1628/17, k.ú. Nové Město (neveřejný bod) 

 

Předkladatel: M. Motl 

Předseda KOMA M. Motl, nechává hlasovat o účasti hostů xxxxxxxxxxx , kteří by se účastnili tohoto bodu 

neveřejného programu.  

 

KOMA souhlasí s přítomností xxxxxxxxxxxxxxxx na neveřejné části jednání KOMA – schváleno 

                                Usnesení KOMA č. 09a/19/2019 

 

Hlasování: 

Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Nebytový prostor 1628/101 výměra cca 150 m
2
, nájemce xxxxxxxxx , nájemní smlouva ze dne 12.8. 2010, 

doba nájmu: určitá do 31. 12. 2019 + automatická opce o dalších 5 let, účel nájmu: architektonická tvorba – 

ateliér s názvem Kvalitář, umělecká dílna, předváděcí prostor současného designu a materiálů, výstavní 

prostor, nájemné ve výši 92.976 Kč/rok, tj. 620 Kč/m2/rok a 7.748 Kč/měsíc,  

 

Nebytový prostor 1628/102v přízemí (levá polovina uličního parteru) domu o výměře 171 m
2
 a 1. 

podzemním podlaží (levá polovina uličního parteru) domu o výměře 121 m
2
 , výměra celkem 292 m

2
 , 

nájemce: KVALITÁŘ s.r.o.,  nájemní smlouva ze dne 6. 10. 2011, doba nájmu: určitá do 31. 12. 2019 + 

automatická opce o dalších 5 let, účel nájmu: divadelní a výtvarné studio – ve spolupráci s HAF, IČ 

26628295 (Dětské kamenné divadlo), galerijní kavárna, zázemí výstavních prostor a sklad, nájemné ve výši 

60.348 Kč/rok, tj. 207 Kč/m2/rok a 5.029 Kč/měsíc 

 

Nebytový prostor 1628/103 v 1. podzemním podlaží domu o výměře 100 m
2
 , nájemce: KVALITÁŘ s.r.o., 

IČ 24797511, nájemní smlouva ze dne 14. 11. 2015, doba nájmu: určitá do 31. 12. 2019 + automatická opce 

o dalších 5 let (záměr poř. č. 51/7-8/2015/Z, usnesení číslo UR15_1099 ze dne 25. 8. 2015), účel nájmu: 

zázemí galerijních prostor – sociální zařízení, sklady, multifukční výstavní prostor zaměřený na videoart, 

filmovou a divadelní produkci, nájemné ve výši 37.188 Kč/rok, tj. 372 Kč/m2/rok a 3.099 Kč/měsíc 

 

Nájemce dopisy ze dne 24. 4. 2019 požádal o prodloužení platnosti nájemních smluv na shora uvedené 

nebytové prostory o uplatnění opce o dalších 5 let. 

Proběhla diskuse mezi nájemcem nebytových prostor a členy KOMA.  

18.05 hod – Z jednání odešel J. Počarovský – přítomno 8 členů komise. 

 

KOMA doporučuje Radě MČ P1 uznat opci o dalších 5 let za podmínky, že po prověření OTMS budou 

nájemcem splněny veškeré podmínky jejího udělení – schváleno      Usnesení KOMA č. 09b/19/2019 

 

Hlasování: 

Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 1 

 

18.05 hod – Z jednání odešel J. Veselý – přítomno 7 členů komise. 

 

 

7) žádost K.B.L. o souhlas s podnájmem části nebytového prostoru pro I.K., Jungmannova 

3/17, k.ú. Nové Město (neveřejný bod) 

 

Předkladatel: M. Motl 



Zápis KOMA ze dne 13.11. 2019 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 
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Nájemce nebytového prostoru: K.B.L., předmět nájmu: kulturní centrum, nebytová jednotka číslo 17/101, 

výměra 159,8 m
2
, nájemní smlouva ze dne 17. 9. 2013, doba nájmu: neurčitá, stávající nájemné: 123.972 

Kč/rok, tj. 775,79 Kč/m
2
/rok, 10.331 Kč/měsíc a 65 Kč/m

2
/měsíc, dle sdělení FIN nájemce nedluží, 

kolaudovaný stav: kadeřnictví. Nájemce žádá o souhlas s podnájmem pro I.K., který využije 20 m
2
 za účelem 

tetování.
 

Proběhla diskuse.  

KOMA doporučuje Radě MČ P1 udělit nesouhlas s podnájmem části nebytového prostoru – schváleno

              Usnesení KOMA č. 07a/19/2019 

 

Hlasování: 

Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

KOMA doporučuje Radě MČ P1 přesoutěžit nájem tohoto nebytové prostoru formou záměru na tuto 

nebytovou jednotku – schváleno          Usnesení KOMA č. 07b/19/2019 

 

Hlasování: 

Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

11 ) žádost Nadace Český barok o prodloužení nájemní smlouvy v délce 10 let, Rámová 6 

(Dlouhá 25)/735, k.ú. Staré Město (neveřejný bod) 

 

Předkladatel: M. Motl 

Nájemce nebytového prostoru,  Nadace ČESKÝ BAROK, předmět nájmu: nebytová jednotka číslo 735/102, 

výměra 199 m
2
, nájemní smlouva ze dne 28. 12. 1999, doba nájmu: určitá do 28. 12. 2019, účel nájmu: 

galerie, stávající nájemné: 119.400 Kč/rok, tj. 600 Kč/m2/rok, 9.950 Kč/měsíc a 50 Kč/m2/měsíc, dle sdělení 

FIN nájemce nedluží, kolaudovaný stav: galerie. Nájemce žádá o prodloužení nájemní smlouvy v délce 10 

let.
 

Proběhla diskuse  

KOMA doporučuje Radě MČ P1, aby po skončení nájemní smlouvy, byl nabídnut tento nebytový 

prostor formou výběrového řízení – schváleno                      Usnesení KOMA č. 09/19/2019 

 

Hlasování: 

Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Z důvodu časové tísně nebyly projednány body 10), 12), 13), 14), 15), 16) a tyto se přesouvají na další řádné 

jednání KOMA. 

 

Na závěr předseda komise poděkoval přítomným za účast na jednání a v 18:20 hod. jej ukončil.  

 

V souvislosti s novým Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů 

("GDPR"), jež se stal účinným dne 25.5.2018, upozorňuje zpracovatel tisku všechny členy volených orgánů 

městské části a další osoby (zaměstnance MČ Praha 1 a další třetí osoby), že údaje v tomto zápise z jednání 

Komise obecního majetku Rady městské části Praha 1, mohou splňovat podmínky ochrany osobních údajů 

ve smyslu uvedeného nařízení a v tom případě je zapotřebí s nimi nakládat v souladu "GDPR". 

 

ověřovatel zápisu:                    předseda komise: 

 



Zápis KOMA ze dne 13.11. 2019 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 
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…………………………………..     ………………………………….. 

             Tomáš Pacner v.r.                        Martin Motl v.r. 

 

 

 

 

Příští mimořádná komise se koná ve středu 19.11.2019 od 10:00 hod. 


