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Z Á P I S  

 

13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 1 

 

dne 21.01.2020 od 16:00 hodin 

v reprezentační budově Žofín  

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

 

 

Zahájení jednání: Jednání zahájil v 16:07 hod. a řídil Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1. 

 

Přestávka: od 16:21 hod. do 16:26 hod. (přestávka na jednání politických klubů) 

                   od 16:29 hod. do 16:32 hod. (přestávka na jednání politických klubů) 

                   od 16:42 hod. do 16:45 hod. (přestávka na jednání politických klubů) 

         od 18:53 hod. do 19:06 hod. (přestávka na jednání politických klubů) 

                   od 19:09 hod. do 19:12 hod. (přestávka na jednání politických klubů) 

                   od 20:03 hod. do 20:10 hod. (přestávka na jednání politických klubů) 

                   od 20:23 hod. do 20:26 hod. (přestávka na jednání politických klubů). 

 

 

Ukončení jednání: Jednání ukončil v 21:14 hod. Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1. 

 

Přítomno: 25 členů Zastupitelstva městské části Praha 1 

 

Částečná neúčast: David Skála (omluvená částečná neúčast od 18:52 – 20:48 hod.)    

                                Mgr. Petr Scholz (omluvený dřívější odchod v 20:35 hod.).      

 

Ověřovatelé dnešního zápisu:  
 Ing. Michal Caban (náhradník: Mgr. Karel Ulm, MPA)  

 Mgr. David Bodeček (náhradník: David Skála) 

 

Mandátový a volební výbor 
- Ing. Michal Caban, předseda   

- Jitka Nazarská  

- Mgr. Petr Scholz  

 

Návrhový výbor 
- Richard Bureš, předseda 

- Mgr. et Mgr. Vladan Brož 

- Mgr. Filip Kračman 

 

 

Dne 20.01.2020 zemřel předseda Senátu Parlamentu České republiky Jaroslav Kubera, 

památka náhle zesnulého politika byla uctěna minutou ticha. 

 

 

Doplnění a úpravy pořadu jednání: 

 Pan starosta Ing. Petr Hejma informoval, že dojde ke změnám předkladatelů bodů  

v Programu, a to z důvodu nového složení členů RMČ Praha 1.  

 Pan starosta Ing. Petr Hejma požádal o doplnění (úpravu) bodu „Rozpočet MČ  

Praha 1 na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 1 na roky 2021 – 2025“ 

– předkládá MUDr. Jan Votoček a požádal o zařazení materiálů do Programu, které byly 

rozdány na stůl. 
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 Hlasování o zařazení materiálu „Volba nového předsedy a členů Návrhového výboru“ 

do Programu jako bod č. 1 - předkládá Ing. Petr Hejma - pro hlasovalo 21 přítomných 

členů ZMČ Praha 1, 1 byl proti, 2 se zdrželi a 1 člen ZMČ Praha 1 nehlasoval = návrh 

byl přijat.  

 Hlasování o zařazení materiálu „Změny ve složení Kontrolního a Finančního výboru 

Zastupitelstva MČ Praha 1“, do Programu jako bod č. 2 - předkládá Ing. Petr Hejma - 
pro hlasovalo 23 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti, a 2 se zdrželi 

hlasování = návrh byl přijat.  

 
 

Pro takto navržený Program hlasovalo všech 24 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo  

nebyl proti a 1 se zdržel hlasování, program byl přijat. 

 

Program: 

 

1.  Volba nového předsedy a členů Návrhového výboru 

2.  Změny ve složení Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 1 

3.  Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 

4.  Odpis pohledávek z ekonomické činnosti 01/2020 

5.  Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 1 na roky 

2021 -2025 

6.  Dotazy a interpelace 

7.  Rozpočet Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 na rok 2020 

8.  Rozpočet Sociálního fondu MČ Praha 1 na rok 2020 

9.  Rozpočet Bezpečnostního fondu MČ Praha 1 na rok 2020 

10.  Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části 

Praha 1 

 

Písemné informace: 

 

 Zpráva o kontrolách v oblasti samosprávné působnosti MČ Praha 1 za 2. pololetí roku 

2019 

 Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u MČ Praha 1 na základě § 

113 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 

v oblasti činností vykonávaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Pořad jednání: 

 

1.  Volba nového předsedy a členů Návrhového výboru 

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

Zastupitelstvu MČ Praha 1 byl předložen návrh na volbu nového složení Návrhového výboru, 

jehož úkolem je registrovat pozměňovací návrhy a návrhy usnesení. Předkladatel předložil 

návrh usnesení ve znění: 

1) ZMČ Praha 1 odvolává Návrhový výbor ve složení: předseda -, Mgr. et Mgr. Vladan Brož, 

členové - Mgr. Petr Kučera a Richard Bureš 2) ZMČ Praha 1 volí Návrhový výbor ve složení: 

předseda, Richard Bureš, členové, Mgr. et Mgr. Vladan Brož, Mgr. Filip Kračman. 

Diskuse: 

Veřejné hlasování: 

- pro bod č. 1 usnesení (odvolání stávajících členů Návrhového výboru) hlasovalo 18 členů 

ZMČ P1, 4 byli proti, a 3 se zdrželi hlasování = návrh byl přijat. 

 



3 

 

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

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

Dotázal se, zda všichni tři navržení kandidáti funkci přijímají – všichni kandidaturu 

přijali.   

Tajné hlasování:  

- pro zvolení Richarda Bureše do funkce předsedy Návrhového výboru hlasovalo  

15 přítomných členů ZMČ Praha 1, 5 bylo proti a 5 se zdrželo hlasování – byl zvolen. 

- pro zvolení Mgr. et Mgr. Vladana Brože do funkce člena Návrhového výboru hlasovalo 

25 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování – byl 

zvolen. 
- pro zvolení Mgr. Filipa Kračmana do funkce člena Návrhového výboru hlasovalo  

15 přítomných členů ZMČ Praha 1, 3 byli proti a 7 se zdrželo hlasování – byl zvolen. 

 

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

7 se zdrželo hlasování.  

 V 16:19 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0120. 

 

 

2.  Změny ve složení Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 1 

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

Zastupitelstvu MČ Praha 1 byla předložena volba předsedy Kontrolního výboru, s ohledem na 

rezignaci Ing. Karla Grabeina Procházky na funkci předsedy Kontrolního výboru na 

mimořádném zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 14.01.2020 (vzato na vědomí 

usnesením č. UZ20_0119). Paní Jitka Nazarská, předsedkyně klubu Piráti a Zelená pro 

jedničku, navrhla zvolit předsedou tohoto výboru Mgr. Davida Bodečka. 

Dále bylo navrženo odvolat stávajícího místopředsedu, členy i tajemníka Kontrolního výboru 

a zvolit nové složení, stejně tak i odvolat stávajícího místopředsedu (druhý místopředseda 

MUDr. Jan Votoček na funkci rezignoval na mimořádném ZMČ P1 dne 14.01.2020 – (vzato 

na vědomí usnesením č. UZ20_0119) a všechny členy, a zvolit nové složení Finančního 

výboru. Tajemnicí Finančního výboru zůstává paní Jolana Braunová. 

Diskuse: 

 Mgr. David Bodeček poděkoval klubu Piráti a Zelená pro Jedničku za nominaci do 

funkce předsedy Kontrolního výboru, krátce se představil a nominaci do funkce přijal.   

 Mgr. Amália Počarovská, předsedkyně klubu Praha 1 Sobě, navrhla do funkce člena 

Kontrolního výboru Mgr. Pavla Čižinského a do funkce členky Finančního výboru sebe – 

Mgr. Amálii Počarovskou.  

 

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

 

Přestávka od 16:21 hod. do 16:26 hod. na jednání politických klubů.  

 

Diskuse: 

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

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

Dotázal se, zda navržený kandidát funkci přijímá – kandidaturu přijal.   

Tajné hlasování:  

- pro zvolení Mgr. Davida Bodečka do funkce předsedy Kontrolního výboru hlasovalo 24 

přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a 1 se zdržel hlasování – byl zvolen. 

 

 Předkladatel Ing. Petr Hejma zahájil veřejné hlasování o odvolání místopředsedy, 

členů a tajemníka Kontrolního výboru ZMČ P1 - pro hlasovalo 15 členů ZMČ P1, 1 byl 

proti, 7 se zdrželo hlasování a 2 členové ZMČ Praha 1 nehlasovali = návrh byl přijat. 

 

 Ing. Michal Caban požádal o přestávku na jednání politických klubů. 
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Přestávka od 16:29 hod. do 16:32 hod. na jednání politických klubů.  

 

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

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

Dotázal se, zda navržení kandidáti funkci přijímají – všichni kandidaturu přijali.   

Tajné hlasování:  

- pro zvolení JUDr. Jaroslavy Janderové do funkce místopředsedkyně Kontrolního 

výboru hlasovalo 15 přítomných členů ZMČ Praha 1, 5 bylo proti, 3 se zdrželi a  

2 členové ZMČ P1 nehlasovali – byla zvolena. 

- pro zvolení Mgr. Karla Ulma, MPA, do funkce člena Kontrolního výboru hlasovalo  

15 přítomných členů ZMČ Praha 1, 6 bylo proti, 3 se zdrželi a 1 člen ZMČ P1 nehlasoval 

– byl zvolen. 

 

Pan starosta Ing. Petr Hejma z důvodu nepřítomnosti navrženou kandidátku na funkci členky 

Kontrolního výboru JUDr. Zuzanu Chlupáčovou, v krátkosti představil. Stanislav Lazar, 

kandidát na funkci člena Kontrolního výboru se krátce představil osobně – kandidaturu 

přijal.  

 

- pro zvolení JUDr. Zuzany Chlupáčové do funkce členky Kontrolního výboru hlasovalo 

19 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti, 5 se zdrželo a 1 člen ZMČ P1 

nehlasoval – byla zvolena. 

- pro zvolení Stanislava Lazara do funkce člena Kontrolního výboru hlasovalo  

16 přítomných členů ZMČ Praha 1, 1 byl proti, 7 se zdrželo a 1 člen ZMČ P1 nehlasoval 

– byl zvolen. 

- pro zvolení Mgr. Petra Kučery do funkce člena Kontrolního výboru hlasovalo  

18 přítomných členů ZMČ Praha 1, 1 byl proti, 3 se zdrželi a 3 členové ZMČ P1 

nehlasovali – byl zvolen. 

- pro zvolení Mgr. Pavla Čižinského do funkce člena Kontrolního výboru hlasovalo  

11 přítomných členů ZMČ Praha 1, 5 bylo proti, 7 se zdrželo a 2 členové ZMČ P1 

nehlasovali – nebyl zvolen. 

Veřejné hlasování: 
- pro zvolení Gabriely Němečkové do funkce tajemnice Kontrolního výboru hlasovalo  

24 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti, a 1 člen ZMČ P1 nehlasoval – 

byla zvolena. 
 

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

 

Přestávka od 16:42 hod. do 16:45 hod. na jednání politických klubů.  

 

 Předkladatel Ing. Petr Hejma zahájil hlasování o odvolání místopředsedy a členů 

Finančního výboru ZMČ P1 - pro hlasovalo 15 členů ZMČ P1, 5 bylo proti, 4 se zdrželi 

hlasování a 1 člen ZMČ Praha 1 nehlasoval = návrh byl přijat. (David Skála oznámil, že 

omylem zmáčknul na hlasovacím zařízení tlačítko pro místo proti.)  

  

Navržení kandidáti Vojtěch Ryvola a Giancarlo Lamberti se krátce představili a kandidaturu 

přijali. 

 

Tajné hlasování:  

- pro zvolení Vojtěcha Ryvoly do funkce místopředsedy Finančního výboru hlasovalo  

16 přítomných členů ZMČ Praha 1, 5 bylo proti, a 4 se zdrželi hlasování – byl zvolen. 

- pro zvolení Mgr. Amálie Počarovské do funkce místopředsedkyně Finančního výboru 

hlasovalo 22 přítomných členů ZMČ Praha 1, 2 byli proti, a 1 se zdržel hlasování – byla 

zvolena. 
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- pro zvolení Mgr. Patricie Cipro, M.A. do funkce členky Finančního výboru hlasovalo 

22 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti, a 3 se zdrželi hlasování – byla 

zvolena. 
- pro zvolení Mgr. Michala Vostřeze do funkce člena Finančního výboru hlasovalo 21 

přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti, a 4 se zdrželi hlasování – byl zvolen. 

- pro zvolení Giancarla Lambertiho do funkce člena Finančního výboru hlasovalo 19 

přítomných členů ZMČ Praha 1, 2 byli proti, a 4 se zdrželi hlasování – byl zvolen. 

- pro zvolení Mgr. Martiny Smetanové do funkce členky Finančního výboru hlasovalo 22 

přítomných členů ZMČ Praha 1, 1 byl proti, 1 se zdržel a 1 člen ZMČ P1 nehlasoval – 

byla zvolena. 
 

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

7 se zdrželo hlasování.  

 V 16:57 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0121. 

 

3.  Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 

Materiál předložil Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1. K jednání byl přizván  

a předložený materiál okomentoval Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ Praha 1. 

V návaznosti na žádost uchazeče, doporučující stanovisko předsedy Obvodního soudu pro 

Prahu 1 a s ohledem na splnění všech zákonných předpokladů uchazeče, byl předložen ZMČ 

Praha 1, podle § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě 

soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, návrh na volbu 

Mgr. Milana Báry, přísedícím Obvodního soudu pro Prahu 1. 

 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. Milana Báru hlasovalo 22 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti, a 

3 se zdrželi hlasování – byl zvolen. 

Bez diskuse.  
 

 

 Pro upravené usnesení ve variantě „volí“ hlasovalo 22 přítomných členů ZMČ Praha 1,  

nikdo nebyl proti, a 3 se zdrželi hlasování. 

 V 17:00 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0122. 

 

4.  Odpis pohledávek z ekonomické činnosti 01/2020 

Materiál předložil MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1. K jednání byl přizván Ing. Zdeněk 

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

Městská část Praha 1 eviduje za nájemci pohledávky v hodnotě nad 100 tis. Kč, u nichž je 

nepravděpodobná možnost jejich vymožení nebo uplynula promlčecí lhůta. Vzhledem ke 

zdravotnímu stavu nájemce a k majetkovým poměrům nájemců je navržen odpis uvedených 

pohledávek a ukončení jejich evidence v majetku Městské části Praha 1. 

Jedná se o prostory na adrese: 

Petrská 1161/10, příslušenství, nájemné, za období 2014 – 2015, částka k odpisu 175.237 Kč 

Vodičkova 730/101, nájemné a náklady řízení, za období 2014 – 2016, částka k odpisu 

925.928,10 Kč. Celkem částka k odpisu ve výši 1.101.165,10 Kč. 

Diskuse: 

 Mgr. Amália Počarovská oznámila doporučující stanovisko Finančního výboru, který 

odpis pohledávek projednával na svém jednání.  

 

 Pro navržené usnesení hlasovalo 25 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a 

nikdo se nezdržel hlasování.  

 V 17:02 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0123. 
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5.  Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 1 na 

roky 2021 -2025 

Materiál předložil MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1. Okomentoval ho  

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

Zastupitelstvu MČ Praha 1 byl předložen k projednání rozpočet MČ Praha 1 na rok 2020, 

s celkovými příjmy 842.153 tis. Kč a celkovými výdaji 1.022.657 tis. Kč. Z výsledku 

ekonomické činnosti roku 2019 se do hlavního rozpočtu zapojuje částka 372.000 tis. Kč.  

Z nerozdělených výsledků let minulých se zapojuje částka 93.308 tis. Kč. Dále byly 

předloženy ZMČ P1 ke schválení převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 

do rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2020 a převody nevyčerpaných neinvestičních a investičních 

finančních prostředků z rozpočtu roku 2019 do rozpočtu na rok 2020 a dále pak střednědobý 

výhled rozpočtu na roky 2021 až 2025. Materiál k úpravě předkladu rozpočtu byl projednán v 

Radě MČ Praha 1 dne 20.01.2020, která přijala  usnesení č. UR20_0056.  

Diskuse: 

 V rámci diskuse vystoupili Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ Praha 1 a  

Bc. Petr Rachunek, předseda Základní odborové organizace OSOO při ÚMČ Praha 1.  

 Ing. Zdeněk Kovářík přednesl úpravu předkládaného rozpočtu, která vyplývá ze čtyř 

rozdílných zdrojů = Předkladatel MUDr. Jan Votoček se s těmito úpravami ztotožnil. 

- Usnesení ZHMP změnilo oproti původnímu návrhu vztah k MČ, odkud pro Prahu 1 na 

příjmové straně přibylo 7 tis. Kč 

- Neuzavřením případného převodu PO NNF na HMP v roce 2019 bylo nutné do 

návrhu rozpočtu MČ P1 na rok 2020 zapracovat provozní příspěvek a investiční 

příspěvek pro NNF 

- Změnou zákona od 1. 1. 2020 byly poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a 

poplatek z ubytovací kapacity přeměněny v jeden poplatek z pobytu 

- Jako vstřícný přístup pro jednání s odborovou organizací je navrhováno navýšení 

prostředků, vážících se k zaměstnancům o 10 mil. Kč, z čehož 2 mil. Kč jsou navrhovány 

jako rezerva pro Zaměstnanecký fond (konkrétní určení bude provedeno po ukončení 

jednání s odborovou organizací), dalších 6,6 mil. Kč je zapracováno do kapitoly 0904 – 

Mzdové prostředky a dalších 1,4 mil. Kč není sice součástí rozpočtu, ale bude 

zapracováno do Plánu výnosů a nákladů EČ do nákladové položky Mzdové prostředky. 

Prostředky pro MP a PČR je navrhováno uvolňovat z Bezpečnostního fondu, a nikoli  

z kapitoly 0751 – Prevence kriminality. 

Součástí návrhu předkladatele je vytvoření nového dotačního titulu v kapitole 0899 – 

„Granty na obnovu domovního fondu“ – dotace na „Granty pro oblast SVJ“ – dotace ve 

výši 10 mil. Kč 

 Mgr. Petr Kučera oznámil, že předložený tisk z důvodu nově navýšené částky u položky 

Nemocnice Na Františku nepodpoří.  

 Ing. arch. Tomáš Vích navrhl hlasovat per partes o všech změnách proti původnímu 

návrhu rozpočtu MČ P1 .  

 Martin Kotas navrhl, aby byl z důvodu náhle zesnulého politika Jaroslava Kubery, 

vyvěšen na ÚMČ Praha 1 v den pohřbu smuteční prapor. 

 Mgr. David Bodeček předložil protinávrh v souvislosti s částkou pro zaměstnance. 

Navrhl původní navýšení o 4% zvýšit na 15%. 

 

 

Projednávaný bod byl přerušen z důvodu pevného času následujícího bodu  

„Dotazy a interpelace“.  
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6.  Dotazy a interpelace (veřejnosti) 

 

 Ing. Filip Dvořák, občan Prahy 1 vystoupil ve věci týkající se parkování vozidel na 

pozemku hřiště Mateřské školy Revoluční 26 

 Bohuslav Hofman, občan Prahy 1, interpeloval ve věci vystěhovávání nájemníků, kteří 

bydlí v bytech mnohdy celý život, vlastníky nemovitostí bez náhrady jiného bytu 

 Štěpán Kuchta, občan Prahy 1, vystoupil se dvěma příspěvky, opakovaně interpeloval 

ve věci dění na Praze 1, trvajícího hluku v centru Prahy 1 a problematiky pivních vozítek 

a buskingu - interpelace nebyly předány v písemné podobě, tudíž na ně podle JŘ nebude 

odpovídáno písemně. 

 Barbora Holubová, občanka Prahy 1, interpelovala ve věci týkající se restaurací na 

Staroměstském náměstí (neustálé rušení nočního klidu) a žádost o vypracování koncepce, 

jak bude MČ Praha 1 nakládat s problémem pohostinství na území MČ Praha 1 

 Eva Holá, občanka Prahy 1, vystoupila s dotazem, jak bude do budoucna zajištěno, že 

výběr zaměstnanců, vedoucích oddělení, vedoucích odborů Úřadu MČ Praha 1 bude 

apolitický, budou přijímáni odborníci a také budou podle výsledků jejich práce 

odměňováni 

 Václav Röschl, občan Prahy 1, předal dvě písemné interpelace ve věci pronájmů bytů a 

nebytových prostor za posledních 5 let a podnětu na snížení nájemného u bytů osobám 

starším 65 let 

 

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

odpovězeno písemně. 

 

Pan starosta Ing. Petr Hejma požádal hlasovat o posunutí příspěvků členů ZMČ Praha 1 až 

na konec řádného Programu = pro hlasovalo 16 přítomných členů ZMČ Praha 1, 6 bylo 

proti, 2 se zdrželi a 1 nehlasoval = návrh byl přijat.   
 

Pokračování bodu č. 5: Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2020 a střednědobý výhled 

rozpočtu MČ Praha 1 na roky 2021 -2025 

 

 Mgr. Amália Počarovská požádala v kapitole Bezpečnostní fond, ORJ 1097 navýšit 

částku 2.317.497 Kč o 1.500.000 Kč.  

 

 Jitka Nazarská požádala o přestávku na jednání politických klubů. 

 

Přestávka od 18:53 hod. do 19:06 hod. na jednání politických klubů. 

 

 Mgr. Amálie Počarovská, za klub Praha 1 Sobě, podala protinávrh, zapojit na příjmové 

straně o 5.000.000 Kč více z výsledku ekonomické činnosti r. 2019 a na výdajové straně 

navýšit ORJ 0904 Mzdové prostředky - položky 5011, 5031 a 5052 o 5.000.000 Kč  

s rozdělením podle toho, z čeho se platí daně = Předkladatel MUDr. Jan Votoček 

s protinávrhem ztotožnil. 

 

 Mgr. Karel Ulm, MPA, požádal o přestávku na jednání politických klubů. 

 

Přestávka od 19:09 hod. do 19:12 hod. na jednání politických klubů. 

 

 Richard Bureš, předseda Návrhového výboru, a Ing. Zdeněk Kovářík, 1. zástupce 

tajemníka v oblasti finanční a majetkové, společně provedli přítomné členy ZMČ Praha 1 

hlasováním dle návrhu předkladatele: 

- Neuzavřením případného převodu PO NNF na HMP v roce 2019 bylo nutné do návrhu 

rozpočtu MČ P1 na rok 2020 zapracovat provozní příspěvek a investiční příspěvek pro 
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NNF = pro hlasovalo 16 přítomných členů ZMČ Praha 1, 1 byl proti, a 7 se zdrželo 

hlasování – návrh byl schválen. 

- Jako vstřícný přístup pro jednání s odborovou organizací je navrhováno navýšení 

prostředků, vážících se k zaměstnancům o 10 mil. Kč, z čehož 2 mil. Kč jsou navrhovány 

jako rezerva pro Zaměstnanecký fond (konkrétní určení bude provedeno po ukončení 

jednání s odborovou organizací), dalších 6,6 mil. Kč je zapracováno do kapitoly 0904 – 

Mzdové prostředky a dalších 1,4 mil. Kč není sice součástí rozpočtu, ale bude 

zapracováno do Plánu výnosů a nákladů EČ do nákladové položky Mzdové prostředky = 

pro hlasovalo 21 přítomných členů ZMČ Praha 1, 1 byl proti, a 2 se zdrželi hlasování – 

návrh byl schválen. 

- Prostředky pro MP a PČR je navrhováno uvolňovat z Bezpečnostního fondu, a nikoli 

z kapitoly 0751 – Prevence kriminality = pro hlasovalo 15 přítomných členů ZMČ  

Praha 1, 3 byli proti, a 6 se zdrželo hlasování – návrh byl schválen. 

- Součástí návrhu předkladatele je vytvoření nového dotačního titulu v kapitole 0899 – 

„Granty na obnovu domovního fondu“ – dotace na „Granty pro oblast SVJ“ – dotace ve 

výši 10 mil. Kč = pro hlasovalo 15 přítomných členů ZMČ Praha 1, 3 byli proti, a 6 se 

zdrželo hlasování – návrh byl schválen. 

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

zrekapitulovat výsledné usnesení ve znění:  

1) ZMČ P1 schvaluje  

1) rozpočet MČ Praha 1 na rok 2020 s celkovými příjmy 847.153 tis. Kč a s celkovými výdaji 

1.027.657 tis. Kč dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení a současně dle položkového členění, 

které je přílohou č. 3 tohoto usnesení uloženou v OVO 

Z výsledku ekonomické činnosti roku 2019 se do hlavního rozpočtu zapojuje částka 377.000 

tis. Kč. Z nerozdělených výsledků let minulých se zapojuje částka 93.308 tis. Kč. 

2) převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 do rozpočtu MČ Praha 1 na rok 

2020 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení 

2) ZMČ P1 schvaluje střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 1 na roky 2021 - 2025 dle 

přílohy č. 5 tohoto usnesení 

3) ZMČ P1 schvaluje ve smyslu § 94 odst. 2 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze v platném znění, zmocnění Rady městské části Praha 1 k provádění 

rozpočtových opatření podle § 16 odst. 3 písm. a), a to do výše 10.000 tis. Kč v jednotlivých 

případech na řešení mimořádných potřeb Městské části Praha 1, a podle § 16 odst. 3 písm. c) 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění 

4) ZMČ P1 ukládá hospodařit dle schváleného rozpočtu na rok 2020 

4.1 Zodpovídá: Rada městské části Praha 1, Termín: 31.12.2020 

 

 Pro upravené usnesení hlasovalo 13 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti, 

10 se zdrželo hlasování a 1 člen ZMČ P1 nehlasoval.  

 V 19:27 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0124. 

 

7.  Rozpočet Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 na rok 2020 

Materiál předložil Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1. Okomentoval ho  

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

Zastupitelstvu MČ Praha 1 byl předložen materiál návrh rozpočtu Zaměstnaneckého fondu 

(dále jen ZF) na rok 2020. Materiál byl projednán v Komisi pro hospodaření se ZF dne 

22.11.2019. Rozpočet ZF na rok 2020 je navržen s celkovým objemem příjmů ve výši 

7.305.610,61 Kč a výdajů ve výši 7.170.000,00 Kč. Příjmovou část tvoří odhad počátečního 

zůstatku na účtu ZF k 01.01.2020 a dále pak splátky půjček a sociálních výpomocí ve výši 

10.000,00 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 ze základního běžného účtu MČ Praha 1 do ORJ 1095 – 

Zaměstnanecký fond, který v r. 2020 činí 6.200.000,00 Kč. Ve výdajové části rozpočtu jsou 

naplánovány finanční prostředky na jednotlivé příspěvky.  
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Jejich výše byla propočítána na základě podkladů z PER s přihlédnutím ke skutečnému 

čerpání rozpočtu roku 2019. Nejvýznamnější položkou výdajové části je příspěvek na 

stravování zaměstnanců ve výši 5.450.000,00 Kč. Pro rok 2020 se hodnota stravenky nemění 

a činí 90 Kč za odpracovaný den. V rozpočtu fondu je jako v minulém roce naplánována 

rezerva na mimořádné nepředvídané výdaje ZF. Pro rok 2020 činí 40.000,00 Kč. O jejím 

čerpání bude dle pravidel rozhodovat tajemník ÚMČ Praha 1 na základě doporučení komise 

pro hospodaření se ZF.  

 

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 1 se 

zdržel hlasování.   

 V 19:33 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0125. 

 

8.  Rozpočet Sociálního fondu MČ Praha 1 na rok 2020 

Materiál předložil Petr Burgr, 1. místostarosta MČ Praha 1. Okomentoval ho  

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

Zastupitelstvu MČ Praha 1 byl předložen ke schválení rozpočet Sociálního fondu (dále jen 

ZF) MČ Praha 1 na rok 2020, který 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. Rozpočet SF pro rok 2020 je sestaven na základě 

výsledku čerpání v roce 2019. Skládá se ze dvou částí:  

Příjmy 

- tvoří zůstatek na účtu k 31.12.2019 a odhad úroku ke dni 31.12.2020 ve výši  

1.790.251,10 Kč 

Výdaje – 1.062.000 Kč 

- příspěvek na nákup vánočních dárkových poukázek pro seniory a zdravotně postižené 

občany z Prahy 1 Počet dárkových poukázek je stanoven dle pokynu Mgr. Petry Horové, 

vedoucí OSZ, a Mgr. Heleny Čelišové, ředitelky Střediska sociálních služeb. Každý 

z vybraných klientů OSZ nebo Střediska sociálních služeb obdrží 4 dárkové poukázky v hodně 

100 Kč/ks s platností 1 rok a novoroční přání podepsané panem starostou).  

- příspěvek na tisk novoročních přání, která budou přiložena k vánočním dárkovým 

poukázkám pro seniory a zdravotně postižené z P1  

- příspěvek na nákup obsahu vánočních balíčků pro děti z MČ Praha 1, které jsou umístěny 

v dětských domovech               

- příležitostná čerpání do 10.000,00 Kč vždy po schválení starosty a vedoucí OSZ, která bude 

půlročně čerpání vykazovat RMČ Praha 1, čerpání do 50.000,00 Kč po schválení RMČ  

Praha 1, čerpání nad 50.000,00 Kč po schválení v Zastupitelstvu MČ Praha 1 

(Jednorázová, finanční pomoc jednotlivcům z MČ Praha 1, kteří se ocitli v akutní sociální 

nouzi a neziskovým organizacím, které poskytují registrovanou sociální službu občanům z MČ 

Praha 1) 

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

 

 Pro navržené usnesení hlasovalo 24 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti, a 

nikdo se nezdržel hlasování.   

 V 19:35 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0126. 

 

9.  Rozpočet Bezpečnostního fondu MČ Praha 1 na rok 2020 

Materiál předložil Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1. Okomentoval ho  

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

Členům ZMČ P1 byl předložen ke schválení rozpočet Bezpečnostního fondu na rok 2020.  

Bezpečnostní fond (BF) 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 Praha 1.  
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Konečný zůstatek je převeden jako počáteční stav následujícího roku. Čerpání prostředků 

projednává Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality (BEKO) před jejich realizací. A to 

na odměny (finanční dary) pro strážníky MP OŘ Praha 1, na akce pořádané MČ Praha 1 v 

rámci prevence kriminality, zajištění bezpečnosti občanů, částečně protidrogovou prevenci a 

služby pro kamerová stanoviště Městského kamerového systému ve vlastnictví MČ Praha 1.   

Příjmy: 

- zůstatek k 01.01.2020 (odhad) činí 6.853.199,50 Kč 

- předpokládané příjmy (dary) činí 1.800.000 Kč 

CELKEM PŘÍJMY: 8.665.199,50 Kč 

Výdaje: 

- předpokládaný zůstatek k 31.12.2020 činí 3.165.199,55 Kč 

Diskuse: 

 Předkladatel Ing. Petr Hejma na základě úpravy rozpočtu MČ P1 - kapitoly 

Bezpečnostního fondu, přednesl upravený návrh přílohy usnesení:  
Výdaje:  

odměny strážníkům MP – 1.000.000,00 Kč  

kamerový systém, prevence kriminality, služby, technicko - materiální zabezpečení v oblasti 

prevence kriminality- zabezpečení klidu a veřejného pořádku – 3.000.000,00 Kč  

podpora technického vybavení MP – 500.000,00 Kč  

podpora technického vybavení PČR – 1.000.000,00 Kč  

CELKEM VÝDAJE -  5.500.000,00 Kč  

Předpokládaný zůstatek k 31.12.2020 – 3.165.199,55 Kč 

 

 Mgr. Pavel Nazarský vznesl pozměňovací návrh, který byl odhlasován i na Komisi pro 

bezpečnost a prevenci kriminality, aby byla položka Výdaje – odměna strážníkům MP 

navýšena na částku 3.000.000 Kč – později svůj  protinávrh stáhl 

 MUDr. Jan Votoček požádal o navýšení položky Výdaje – odměna strážníkům z částky 

1.000.000 Kč na 3.000.000 Kč – později svůj  návrh stáhl 

 Martin Kotas vznesl protinávrh, a to přesunout z položky kamerový systém, prevence 

kriminality 500.000 Kč a přesunout tyto finanční prostředky do položky odměna 

strážníkům MP, která by se navýšila na částku 1.500.000 Kč 

 Mgr. Amália Počarovská požádala, aby se položka prevence kriminality 3.000.000 Kč 

ponížila o 1.000.000 Kč a ten byl přesunut do položky odměna strážníkům MP – tato 

položka by se tedy navýšila na částku 2.000.000 Kč, později svůj návrh upravila na 

stažení položky technického vybavení MP 500.000 Kč a tuto částku přesunout do 

položky odměna strážníkům, která by se navýšila na částku 3.500.000 Kč  
  

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

 

Přestávka od 20:03 hod. do 20:10 hod. na jednání politických klubů. 

 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Amálie Počarovské pro hlasovalo 10 přítomných členů ZMČ 

Praha 1, 5 bylo proti, 7 se zdrželi a 2 nehlasovali = protinávrh nebyl přijat.   

 

Hlasování o  upravené příloze usnesení: 
Výdaje:  

odměny strážníkům MP – 3.000.000,00 Kč  

kamerový systém, prevence kriminality, služby, technicko - materiální zabezpečení v oblasti 

prevence kriminality- zabezpečení klidu a veřejného pořádku – 2.500.000,00 Kč  

podpora technického vybavení MP – 0,00 Kč  

podpora technického vybavení PČR – 1.000.000,00 Kč  

CELKEM VÝDAJE -  6.500.000,00 Kč  

Předpokládaný zůstatek k 31.12.2020 – 2.165.199,55 Kč 
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 Pro navržené usnesení s upravenou přílohou hlasovalo 21 přítomných členů ZMČ  

Praha 1, nikdo nebyl proti, a 3 zdrželi hlasování.   

 V 20:21 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0127. 

 

 

10.  Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části 

Praha 1 

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

Členům ZMČ P1 bylo předloženo stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům ZMČ 

P1. Podle s ustanovení § 89 odst. 1 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 

zastupitelstvo městské části stanovuje výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva 

městské části. Maximální výše odměny za jednotlivé funkce je uvedena v příloze k NV  

č. 318/2017 Sb., které je s účinností od 01.01.2020 novelizováno nařízením vlády č. 338/2019 

Sb. ze dne 09. prosince 2019. Dosavadní částky byly navýšeny o 10 %. 

Návrh byl předložen ve dvou variantách. 

Varianta A 

Při souběhu více funkcí, se měsíční odměna poskytne až do výše souhrnu odměn za tři různé 

funkce, a to u člena/členky RMČ Praha 1, předsedy/předsedkyně výboru ZMČ Praha 1 a 

komise RMČ a člena/členky výboru ZMČ Praha 1 a komise RMČ Praha 1. 

Varianta B 

Měsíční odměna se poskytne v maximální výši dle druhu vykonávaná funkce. Při souběhu 

výkonu více funkcí se odměna poskytne za tu funkci, za kterou náleží nejvyšší odměna. 

Diskuse: 

 

 Ing. Michal Caban požádal o přestávku na jednání politických klubů. 

 

Přestávka od 20:23 hod. do 20:26 hod. na jednání politických klubů. 

 

Po přestávce na jednání politických klubů bylo navrženo hlasovat o usnesení  ve variantě A). 

 

Varianta A) ZMČ P1 stanovuje s účinností od 21.1.2020 měsíční odměny neuvolněným 

členům Zastupitelstva městské části Praha 1 dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze a NV č. 318/2017 Sb. až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce, a to u člena/členky 

Rady městské části Praha 1, předsedy/předsedkyně výboru ZMČ a komise RMČ a 

člena/členky výboru ZMČ a komise RMČ uvedených v příloze k NV č. 318/2017 Sb.  

a v příloze tohoto usnesení. 

V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení 

slibu; v případě personálních změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována 

ode dne zvolení nebo jmenování do příslušné funkce. 

 

 

 Pro navržené usnesení ve variantě A hlasovalo 21 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo 

nebyl proti, 2 zdrželi hlasování a 1 člen ZMČ P1 nehlasoval.   

 V 20:30 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0128. 

 
 

 

Pokračování bodu: Dotazy a interpelace (členů ZMČ P1) 
 

 Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1, vystoupil se žádostí o poskytování materiálů pro 

schůzi Rady MČ Praha 1 opozičním členům Zastupitelstva MČ Praha 1 
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 Mgr. David Bodeček, člen ZMČ Praha 1, vystoupil ve věci svobodné prezentace na 

facebookových stránkách MČ Praha 1 a zrušení přístupu k e-mailové adrese bývalým 

členům Rady MČ Praha 1 

 Martin Kotas, člen ZMČ Praha 1, vystoupil se žádostí o vyvěšení černého praporu na 

budovu Úřadu MČ Praha 1 vzhledem k úmrtí předsedy Senátu PČR Jaroslava Kubery 

 David Skála, člen ZMČ Praha 1, interpelaci přednesl Martin Kotas, člen ZMČ Praha 1, 

týkající se umístění dopravní značky, která by zakazovala vjezd elektrokoloběžkám a 

jiných zařízení do pěších zón 

 David Skála, člen ZMČ Praha 1, interpelaci přednesl Martin Kotas, člen ZMČ Praha 1, 

ve věci personálních změn na Úřadu MČ Praha 1 

 Mgr. et Mgr. Vladan Brož, člen ZMČ Praha 1, interpeloval ve věci týkající se 

provedeného auditu procesů na Úřadu MČ Praha 1 v průběhu roku 2019 a s dotazem, zda 

budou učiněny kroky, které byly v auditu doporučovány s cílem zlepšit fungování Úřadu 

MČ Praha 1 

 Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1, vystoupil ve věci odvolání tajemníka Úřadu 

MČ Praha 1 Mgr. Ing. Františka Dvořáka 

 Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1, interpeloval ve věci ve věci směny, pronájmu či 

výpůjčky pozemků parc. č. 2318/2 a parc. č. 2318/3, k. ú. Nové Město, Vrchlického sady, 

ve vlastnictví státu 

 Mgr. Pavel Nazarský, člen ZMČ Praha 1, interpeloval s dotazem, jak bude pokračovat 

participace na jednání o úpravách okolí hotelu Intercontinental 

 Mgr. David Bodeček, člen ZMČ Praha 1, vystoupil ve věci týkající se pronájmu 

osvětlených reklamních panelů pro společnost JCDecaux (soudní jednání u Obvodního 

soudu pro Prahu 1) 

 

Ing. Petr Hejma požádal, v souladu s § 2 odst. 2 JŘ ZMČ P1, o procedurální hlasování o 

prodloužení jednání ZMČ P1 i po 21:00 hod. = pro hlasovalo 14 členů ZMČ P1, nikdo 

nebyl proti, 1 se zdržel hlasování a 9 členů ZMČ P1 nehlasovalo – návrh byl přijat. 
 

 

 MUDr. Jan Votoček požádal zahájit hlasování o ukončení diskuse = pro hlasovalo 16 

členů ZMČ P1, 2 byli proti, 4 se zdrželi hlasování a 2 členové ZMČ P1 nehlasovali – návrh 

byl přijat. 
 

 

 Valerie Clare Talacková, MA, členka ZMČ Praha 1, vystoupila s dotazem, zda 

zůstanou jednání komisí Rady MČ Praha 1 zpravidla veřejnými 

 Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1, interpeloval s dotazem, týkající se nulové 

tolerance vůči výherním hracím automatům na území MČ Praha 1 a dále s dotazem na 

stanovisko nové koalice k tramvajové trati v horní části Václavského náměstí 

 Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1, vystoupil s požadavkem týkající se vysvětlení 

rozdělení gesce "sociální oblast a zdravotnictví" a "protidrogová problematika" 

 Mgr. Amália Počarovská, člen ZMČ Praha 1, vystoupila se žádostí o výstupy a zápisy  

z průběžných jednání s Odborovou organizací u Úřadu MČ Praha 1, týkající se dopadu 

navyšování mzdových prostředků a Zaměstnaneckého fondu, a jakou formou budou 

rozdělovány 

 

 

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

odpovězeno písemně. 
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1 3 .  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 1 : 1 4  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. Michal Caban                                                                          Mgr. David Bodeček                                   

  člen RMČ Praha 1                                                                    člen ZMČ Praha 1                    

  

 

         

 

 

v.r. 

Ing. Petr Hejma 

starosta MČ Praha 1 

                                                                      

 

 

 

 

Zapsala: Růžena Nejedlá  

 

 

 

 

 

 

 Zápis byl vyhotoven 29.01.2020 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.         


