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Z Á P I S  

 

15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 1 

 

dne 19.05.2020 od 10:00 hodin 

v reprezentační budově Žofín  

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

 

 

Zahájení jednání: Jednání zahájil v 10:25 hod. a řídil Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1.  

 

Přestávka: od 15:05 hod. do 15:45 hod. (přestávka) 

                   od 16:35 hod. do 16:38 hod. (přestávka na jednání politických klubů) 

                   od 21:37 hod. do 21:42 hod. (přestávka na jednání politických klubů). 

          

Ukončení jednání: Jednání ukončil v 23:55 hod. Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1. 

 

Přítomno: 25 členů Zastupitelstva městské části Praha 1. 

 

Částečná neúčast: Ing. arch. Tomáš Vích (omluvený pozdější příchod v 10:40 hod.) 

   David Skála (omluvený dřívější odchod v 20:34 hod.) 

Mgr. Pavel Čižinský, Mgr. Amália Počarovská, Mgr. Martin Špaček,  

Mgr. et Mgr. Vladan Brož, Mgr. Pavel Nazarský, Jitka Nazarská,  

Ing. arch. Tomáš Vích a Martin Kotas (všichni neomluvený dřívější 

odchod v 21:50 hod.) 

                                Mgr. Petr Kučera (omluvený dřívější odchod v 23:25 hod.). 

Ověření zápisu:  

 Zápis z 14. zasedání ZMČ Praha 1 ze dne 10.03.2020 (ověřovatelé: Mgr. Filip Kračman a 

David Skála) - k zápisu nebyly  vzneseny žádné námitky ani připomínky - zápis je proto tímto 

považován za schválený.     

 

Ověřovatelé dnešního zápisu:  
 Petr Burgr (náhradník: Ing. Tomáš Heres)  

 Valerie Clare Talacková, MA (náhradník: Mgr. David Bodeček) 

 

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 

 

 

Doplnění a úpravy pořadu jednání: 

 Pan starosta Ing. Petr Hejma informoval přítomné členy ZMČ Praha 1, že jim ve 

čtvrtek 14.05.2020 byly rozdány do kanceláří a schránek v Informačním centru v přízemí 

ÚMČ Praha 1 v tiskové podobě materiály do bodu "Různé": 

- „Informace k projektu Masaryk Centre 1" - předkládá Ing. Petr Hejma  
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- „Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci vyhlášeného dotačního programu 

"Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2020" - 

předkládá Mgr. Eva Špačková 
Dále byl rozdán avizovaný bod  "Termíny konání zastupitelstva" - předkládá Mgr. Amália 

Počarovská, který není zařazen do Programu a předpokládá se, že předkladatelka požádá o 

zařazení tohoto bodu. 

Bylo rozdáno doplnění bodu č. 7 "Granty na opravu domovního fondu" - předkládá  

MUDr. Jan Votoček 

Na stůl bylo rozdáno: 

- informace „Masaryčka – výzva opozičních zastupitelů Prahy 1 primátorovi Zdeňku 

Hřibovi“, na žádost Ing. arch. Tomáše Vícha.  

- bod č. 1 - Zpráva o postupu a opatřeních Rady MČ Praha 1 a Zpráva o činnosti Jednotky 

sboru dobrovolných hasičů městské části Praha 1 po dobu nouzového stavu v souvislosti  

s pandemií COVID-19 – předkládá Ing. Petr Hejma 

 

Pan starosta Ing. Petr Hejma požádal Mgr. Ing. Františka Dvořáka, tajemníka ÚMČ 

Praha 1, aby představil nově jmenované vedoucí odborů Úřadu MČ Praha 1. Členům 

ZMČ Praha 1 byl představen Ing. Miroslav Pavliš, vedoucí Odboru informatiky,  

Mgr. Bc. Michaela Vencová, vedoucí Odboru školství a Mgr. Bc. Ladislav Varga, DiS., 

vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. 

 

 Předkladatel Petr Burgr požádal o stažení bodu „Dodatek č. 9 ke Zřizovací listině 

příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb se sídlem Dlouhá 736/23, Praha 1“  

z Programu. 

 Předkladatelka Mgr. Amália Počarovská požádala o zařazení bodu „Termíny konání 

zastupitelstva" do Programu. 

 Mgr. Pavel Čižinský a Mgr. Amália Počarovská požádali o stažení bodu „Zrušení 

usnesení č. UZ19_0025 ze dne 29.01.2019“ z Programu. 

 Předkladatel Mgr. David Bodeček požádal o zařazení bodu „Stanovisko k přijatému 

usnesení Rady městské části Praha 1 č. UR20_0385 - Vyhodnocení záměru k nájmu 

nebytové jednotky č.910/101 v domě č. p. 910, k. ú. Staré Město, V Kolkovně 8, Praha 1, 

a zrušení tohoto usnesení“ na pevný čas v 13:15 hod., a požádal o stažení svého bodu 

„Volba člena Kontrolního výboru“ z Programu.  

 Předkladatel Mgr. Pavel Čižinský nesouhlasil s tím, že byly Radou MČ Praha 1 

upraveny názvy jeho tisků a zařazeny do Programu pouze do bodu „Různé“. Dle jeho 

názoru Rada MČ Praha 1 zasáhla do jeho práva tisky navrhovat a byl porušen Jednací 

řád. Dále považoval za střet zájmu, pokud Rada (starosta) změní název tisku. Dle jeho 

vyjádření zaslal tyto návrhy bodů v souladu s Jednacím řádem, a to 11 dní předem  

v písemné podobě (§ 2 odst. 9), i když 11 den připadl na pátek státní svátek. Jedná se  

o tyto body: 

"K potřebám občanů Prahy 1 postižených ztrátou příjmů během epidemie koronaviru" 

"Ke Komisi pro zdravotnictví během epidemie koronaviru" 

"K udělování ceny Prahy 1" 

"K vyhlášce k regulaci hazardu" 

"K pozemku (zahradě), který užívá MŠ Revoluční" 

 Pan starosta reagoval, že materiály nebyly zkompletovány a předkladatelem podepsány, 

avšak názvy tisků zůstaly přesně takové, jaké Mgr. Čižinský uvedl. Došlo pouze k úpravě 

názvu těchto bodů v rámci Návrhu Programu zasedání zastupitelstva. .  

 Mgr. Amália Počarovská požádala o hlasování zařazení tisků Mgr. Čižinského do 

Programu per partes (bylo vysvětleno, že dle Jednacího řádu se hlasuje o vyřazení 

zařazených tisků, anebo o zařazení tisků, které nejsou na Programu). 



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. 

 

3 

 

 Pan starosta Ing. Petr Hejma navrhl vyřazení bodů Mgr. Čižinského z Programu  

a zahájil hlasování per partes: 

 zařazení bodu do Programu „Termíny konání zastupitelstva“= pro hlasovalo 25 členů 

ZMČ P1, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel – návrh byl přijat. 

 o vyřazení bodů z Programu: 

„Zrušení usnesení č. UZ19_0025 ze dne 29.01.2019“= pro hlasovalo 12 členů ZMČ P1, 

9 bylo proti, 2 členové ZMČ P1 se zdrželi a 2 nehlasovali – návrh nebyl přijat. 

"K potřebám občanů Prahy 1 postižených ztrátou příjmů během epidemie koronaviru"= 

pro hlasovalo 13 členů ZMČ P1, 12 bylo proti, a nikdo se nezdržel hlasování – návrh byl 

přijat. 
"Ke Komisi pro zdravotnictví během epidemie koronaviru" = pro hlasovalo 13 členů 

ZMČ P1, 12 bylo proti, a nikdo se nezdržel hlasování – návrh byl přijat. 

"K udělování ceny Prahy 1" "= pro hlasovalo 13 členů ZMČ P1, 12 bylo proti, a nikdo se 

nezdržel hlasování – návrh byl přijat. 

"K vyhlášce k regulaci hazardu" = pro hlasovalo 13 členů ZMČ P1, 12 bylo proti, a 

nikdo se nezdržel hlasování – návrh byl přijat. 

"K pozemku (zahradě), který užívá MŠ Revoluční" = pro hlasovalo 13 členů ZMČ P1, 12 

bylo proti, a nikdo se nezdržel hlasování – návrh byl přijat. 

 
 

 Pro takto upravený Program hlasovalo všech 14 přítomných členů ZMČ Praha 1,  

4 byli proti, 3 se zdrželi hlasování, a 4 členové ZMČ P1 nehlasovali, program byl přijat. 
 

 

Program: 

 

1.  Zpráva o postupu a opatřeních Rady MČ Praha 1 a Zpráva o činnosti Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů městské části Praha 1 po dobu nouzového stavu v souvislosti  

s pandemií COVID-19 

2.  Stanovisko k přijatému usnesení Rady městské části Praha 1 č. UR20_0385 - 

Vyhodnocení záměru k nájmu nebytové jednotky č.910/101 v domě č. p. 910, k. ú. Staré 

Město, V Kolkovně 8, Praha 1, a zrušení tohoto usnesení 

3.  Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 

4.  Přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu Městské části Praha 1 na 

ochranu kulturního dědictví pro rok 2020" 

5.  Přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu Městské části Praha 1  

v oblasti kultury pro rok 2020" 

6.  Dotazy a interpelace 

7.  Přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu v oblasti sportu pro rok 

2020"  

8.  Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci vyhlášeného dotačního programu 

"Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2020"  

(v průběhu zasedání bylo hlasováno o předřazení tohoto bodu) 

9.  Granty na opravu domovního fondu 2020 

10.  Valorizace nájemného pro rok 2020 

11.  Záměr prodeje pozemku parc. č. 378/5, k. ú. Nové Město, obec Praha o výměře 3 m2 

12.  Zrušení usnesení č. UZ19_0025 ze dne 29.01.2019 

13.  Informace k projektu Masaryk Centre 1 

14.  Termíny konání zastupitelstva (v průběhu jednání předkladatelka požádala o stažení 

bodu, o čemž bylo ke konci zasedání hlasováno – vyřazen z Programu) 
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Písemné informace: 

 

 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru  

 Masaryčka – výzva opozičních zastupitelů Prahy 1 primátorovi Zdeňku Hřibovi 

Pevný bod: 

13:15 hod. Stanovisko k přijatému usnesení Rady městské části Praha 1 č. UR20_0385 - 

Vyhodnocení záměru k nájmu nebytové jednotky č.910/101 v domě č. p. 910,  

k. ú. Staré Město, V Kolkovně 8, Praha 1, a zrušení tohoto usnesení 

 

Pořad jednání: 

1.  Zpráva o postupu a opatřeních Rady MČ Praha 1 a Zpráva o činnosti Jednotky 

sboru dobrovolných hasičů městské části Praha 1 po dobu nouzového stavu  

v souvislosti s pandemií COVID-19 

Materiál předložil Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1. K jednání byli přizváni Zdeněk 

Čihák, velitel JSDH Praha 1, Bc. Miroslav Stejskal, ředitel městské policie Prahy 1, velitel 

Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy mjr. Bc. Aleš Šenkýř,  zástupce Policie ČR  

mjr. Daniel Kolář, ředitelka Střediska sociálních služeb Mgr. Helena Čelišová a MUDr. David 

Erhart, pověřený ředitel Nemocnice Na Františku. 

Zastupitelstvu MČ Praha 1 byla předložena Zpráva o postupu a opatřeních Rady MČ Praha 1 

a dále Zpráva o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů městské části Praha 1, Střediska 

sociálních služeb Praha 1 a Nemocnice Na Františku po dobu nouzového stavu v souvislosti 

s pandemií COVID-19.   

Předkladatel konstatoval, že se jedná zároveň o informace o činnosti Městské policie, Policie 

ČR a Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy.  

Nouzový stav, byl vyhlášen Vládou ČR dne 12. března 2020 od 14 hodin. První zasedání 

Krizového štábu MČ Praha 1 bylo svoláno již 3. března 2020, ten se následně pravidelně 

scházel dle aktuální potřeby. Členové krizového štábu byli:  vedení MČ Praha 1, zástupci 

ÚMČ Praha 1, SSS, NNF, MP, PČR, HZS, JSDH. Hlavní cíle krizového štábu byly:  

• postarat se o ohrožené skupiny – senioři – Středisko sociálních služeb,  

• zabezpečit školy a školky, 

• zabezpečit chod radnice MČ Praha 1, 

• Nemocnice Na Františku,  

• ochrana našich občanů a zabezpečení veřejného prostoru 

• činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů, 

• Koordinace spolupráce MP, PČR, HZS 

V rámci chodu Úřadu MČ Praha 1 byl zajištěn chod nezbytných agend, a to zejména 

živnostenského odboru a odboru dopravně-správních agend. Byly zajištěny osobní ochranné 

pomůcky a nezbytné technické vybavení pro indikaci příznaků COVID-19 (termokamera při 

vstupu do úřadu, umístění dávkovačů dezinfekce v každém patře úřadu). Dále došlo ke 

zintenzivnění úklidu a dezinfekce a bylo zajištěno testování zaměstnanců na COVID-19. 

Důraz byl též kladen na zajištění informovanosti občanů. Aktuální informace byly k dispozici 

na webu, sociálních sítích a v časopisu JEDNA. Dále byl zajištěn mailing, dopis  

s informacemi pro SVJ včetně distribuce infoletáků, apod. Byl též zaveden mobilní rozhlas 

www.praha1.online. , který informuje občany MČ Prahy 1 o aktuálním dění prostřednictvím 

emailů, SMS a aplikace. V rámci projektu Roušky pro Prahu bylo od 19. března vytvořeno 

rouškové centrum, sesbíráno a rozdáno přes 7 000 šitých roušek občanům. Roušky šili občané 

Prahy 1, zaměstnanci úřadu, klienti Střediska sociálních služeb, pracovníci divadel a další.  

MČ Praha 1 z nich část darovala např. Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR. 

http://www.praha1.online/
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Dalším projektem byla distribuce dezinfekce pro občany zdarma. Výdej dezinfekce ANTI-

COVID pro občany Prahy 1 funguje od 15. dubna a těší se obrovskému zájmu. V rámci 

nákupu OOP, materiálu, zařízení a vybavení bylo z prostředků MČ Praha 1 pořízeno 

následující:  

Pro Jednotku dobrovolných hasičů Praha 1 

·      Zásahová obuv 

·      6 ochranných obleků 

·      2x zásahová bunda,  

·      2x zásahové kalhoty 

·      Hasičská pláštěnka 

·      Ochranné chemické obleky  

·      Zádový AKU postřikovač SOLO 

 Pro potřeby radnice, Střediska sociálních služeb a Nemocnice Na Františku 

·      11 000 litrů dezinfekce ANTI-COVID + dávkovače na dezinfekci 

·      20 500 jednorázových roušek 

·      11 dezinfekčních rohoží 

·      Profesionální ozonový generátor PROFIZON-X-7G 

·      Respirátory FFP2 

·      Ochranná plexiskla 

·      2 dálkové teploměry 

·      20 500 jednorázových roušek 

·      Polomasky a ochranné brýle 

·      Ochranné rukavice latexové 

·      Bezdotykový rám pro měření teploty pro Nemocnici Na Františku 

 Od Magistrátu Hlavního města Prahy jsme zdarma dostali 

·      52 300 roušek 

·      400 respirátorů 

·      8 000 rukavic 

·      100 brýlí 

·      5 000 litrů dezinfekce. 

Rekapitulace finančních výdajů dle jednotlivých skupin:  

• Nákup OOP (roušky, respirátory, masky (984 tis.) 

• Materiál - dezinfekce, mýdla (561 tis.) 

• Přístroje a vybavení (302 tis.) 

• JSDH – ochranné pomůcky, PHM, apod. (148 tis.) 

• Ostatní materiál (85 tis.) 

• Celkem: 2,08 mil. kč 

Vedení radnice též koordinovalo pomoc ze strany neziskových nadací, dobrovolníků, firem, 

umělců nebo ambasád. Konkrétně se jednalo o dodávky jídel zdarma, ubytovací služby, 

dodávky OOP, finanční prostředky, kulturní činnost, tablety, apod. 

Velký důraz byl kladen na zajištění dezinfekce a úklid veřejného prostoru. V tomto směru 

bylo vyčištěno a vydezinfikováno přes 70 ulic, 13 náměstí, 6 parků, areály sportovišť, 

nádraží, zahrad, zastávek a vstupů do metra apod. Celkem bylo vyčísleno 550 hodin úklidu a 

dezinfekce veřejných prostranství. Kromě TSK a dobrovolných hasičů se podílejí na čištění 

další čtyři firmy, a to CDV, ARS, Chládek a Washing CZ. Dobrovolní hasiči spotřebovali 

přes 3 500 litrů aplikačního roztoku. Byla též přijata dílčí opatření v rámci podpory 

podnikatelů, a to odložení platby nájemného za nebytové prostory Prahy 1 až do vyčerpání 

složené tříměsíční kauce, udělení 100% slevy na nájemném z nebytových prostor za měsíc 

duben, pozastavení valorizace nájmů za bytové i nebytové prostory, odložení placení místní 

poplatků až o 200 dní a odpuštění poplatků za zábor veřejného prostranství.  

V rámci podpory kultury a šíření pozitivní energie byly vytvořeny následující projekty: 
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• Sousedé sousedům: 

vzkazy umělců žijících v naší městské části občanům 

• Koncerty na veřejných místech Prahy 1 díky spolupráci s Malostranskou besedou 

• virtuální prohlídky galerií přístupné na našem webu 

• Projekt tančíme s … 

• Herci čtou dětem … 

Středisko sociálních služeb 

 V průběhu měsíce února na základě všech informací z médií a institucí začalo Středisko 

sociálních služeb zajišťovat jak pro zaměstnance, tak pro klienty zásobu desinfekčních, 

čisticích a ochranných prostředků.  

 Současně Středisko začalo informovat o možné hrozbě nákazy covidem-19 seniory a 

zaměstnance.  

 Postupně jak přicházely pokyny k opatřením od vlády, hyg. stanice a MZ, bylo 

přistoupeno k opatřením jako zvýšená hygiena jak ve společných prostorách v DPS, tak i 

v bytech obyvatel.  

 Průběžně probíhal nákup dezinfekčních a ochranných prostředků a bezdotykových 

teploměrů. 

 Středisko ustanovilo krizový štáb, který průběžně vydával pokyny k opatřením 

zaměstnancům a vypracoval krizový plán zaměřený na opatření v souvislosti s nákazou 

covidem-19. 

 Na základě rychlé reakce zřizovatele byla nastavena úzká spolupráce s Jednotkou 

dobrovolných hasičů Prahy 1 (pravidelně po celou dobu probíhala dezinfekce všech 

společných prostor, teras a zahrad ve všech šesti DPS). V rámci této spolupráce byly 

dezinfikovány také denní místnosti pečovatelek a vozový park Střediska (rozvozy obědů). 

 Dobrovolní hasiči hned na začátku poskytli Středisku ústenky, respirátory FFP2 a 

dostatečné množství dezinfekce vč. dezinfekční rohože a bezdotykového dávkovače 

dezinfekce do každého DPS. 

 Spolupráce s hasiči byla rychlá a účinná a byla řízena prostřednictvím krizového štábu 

MČ P1. 

 Byla navázána úzká spolupráce s NNF, která Středisku průběžně sterilizovala a balila šité 

roušky, které byly získány jak od mnoha dárců z MČ Praha 1, od zřizovatele a samotných 

zaměstnanců a také od dalších firem, institucí i jednotlivců. Odhadem bylo získáno 3500 

ks šitých roušek. Byly rozdávány i s aktuálními informacemi jak klientům Střediska, tak 

seniorům MČ P1. 

 V době vyhlášeného stavu nouze organizace provedla změny v poskytování soc. služeb. 

Z důvodu bezpečnosti a podpory psychiky obyvatel DPS a v souladu s ZP byly zavedeny 

noční směny. Týmy pečovatelek byly rozděleny tak, aby se nepotkávaly pečovatelky 

poskytující péči v terénu a pečovatelky poskytující péči v jednotlivých DPS. 

 Ze strany vedení organizace byl nastaven stálý 24hodinový kontakt se všemi 

zaměstnanci.  

 Sociální služba tísňová péče po celou dobu poskytovala informace a rady všem seniorům, 

kteří o to požádali, bez ohledu na smluvní vztah. Zprostředkovávala také přímou pomoc 

pečovatelek. 

 Služby denního stacionáře byly přerušeny 13.03.2020 – zatím je otevření v plánu 22.06. 

 Se stále se zvyšujícím nebezpečím přicházela z kompetentních institucí další opatření a 

doporučení. Byť DPS nejsou pobytová zařízení, zaměstnanci Střediska vysvětlovali a 

snažili se motivovat nejen obyvatele DPS, ale i jejich rodiny, aby omezili návštěvy, 

vycházky a podobné akce na nezbytné minimum. Díky systematickému postupu a úzké 

spolupráci s rodinami a pochopení ze strany klientů se toto opatření podařilo naplnit. 



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. 

 

7 

 

 V rámci nabídek dobrovolnické činnosti byla na základě referencí a zkušeností uzavřena 

dohoda s ČČK a s několika dalšími dobrovolníky. Tato spolupráce se ukázala jako 

nejlepší. 

 10.03.2020 byly uzavřeny všechny volnočasové aktivity pro seniory, zatím do odvolání. 

 V průběhu stavu nouze reagovala veřejnost, různé firmy, bary, divadla a jednotlivci 

poskytováním darů ve formě obědů, dárkových balíčků apod., koncertními programy atd.  

 Nadace Charty 77, APSS, Philip Morris, Vodafone a Mall.cz věnovali 6 ks tabletů pro 

uskutečňování videohovorů obyvatel DPS s blízkými. 

 Dárců bylo mnoho. 

 Ochranných prostředků, tak jako všude, byl velký nedostatek, ale dobrovolní hasiči nás 

zachránili a poskytli ústenky a respirátory FFP2, ochranné štíty a obleky, velké množství 

dezinfekce. Až poté začala průběžná distribuce ochranných prostředků od MHMP. 

 První testování zaměstnanců na základě rozhodnutí krizového štábu MČ P1, 

prostřednictvím NNF, proběhlo v dubnu – na covid-19 byli otestováni všichni pracovníci 

přímé obslužné péče. U všech byl výsledek negativní. 

 V květnu MZ vydalo nařízení provést testování zaměstnanců Střediska na covid-19 

prostřednictvím MHMP. Středisko obdrželo rapid testy. Testování proběhlo v NNF (za to 

patří veliký dík). Testování skončilo 17.05., všichni testovaní měli negativní výsledek. 

 I když byl ukončen stav nouze, opatření u cílové skupiny senioři budou rozvolňována 

pomaleji a postupně. Dlouhodobě zůstane zvýšená hygiena a používání ochranných 

prostředků. 

 To, že doposud nedošlo k žádné nákaze ani u seniorů, ani u zaměstnanců Střediska, lze 

přičíst zřizovateli, Jednotce dobrovolných hasičů, NNF, a hlavně všem zaměstnancům 

Střediska a pochopení vážnosti situace na straně seniorů a jejich rodin. 

 Po celou dobu trvání opatření je organizace personálně stabilní. 

Školská zařízení  

 Vedoucí odboru školství členkou krizového štábu (KŠ), účast na všech zasedáních KŠ  

 Uzavření ZŠ – vládním nařízením od 11.03.2020 

 Uzavření MŠ – od 16.03.2020 (shodně s většinou MČ HMP) 

 V době uzavření ZŠ – ředitelé okamžitě přešli na distanční formy řízení, odbor školství 

zajišťoval koordinaci mezi řediteli, předával nabídky na využití on-line platforem, úzká 

spolupráce s MHMP a MŠMT.   

 MČ P1 mezi prvními otevírá tzv. dětské skupiny pro děti rodičů „v první linii“, 

záchranářů, hasičů, policistů, lékařů. Skupiny se naplňují do 15 dětí. Během dvou dnů 

byly připraveny podmínky pro otevření (prostorová dezinfekce – SDH, vyčistění 

vstupních prostor, roušky, dezinfekce na ruce), byly zajištěny teplé obědy –  jídelna ZŠ 

Vodičkova, obědy v nádobách převážel do MŠ Revoluční denně školník ze ZŠ Brána 

jazyků.    

 Dětské skupiny pokračují ještě tento týden, až do 22.05.2020.  

 Odbor školství zadává jednotná pravidla (dle pokynů MŠMT) a koordinuje zápisy do  

I. ročníků ZŠ a do MŠ bez osobní přítomnosti dětí.  Kontrolují se informační zdroje – vše 

je zveřejněno včas na stránkách škol i MČ P1. 

 Odbor školství udržuje kontakt s řediteli – ZŠ se věnují distanční výuce, MŠ  se věnují 

úklidu, malování, opravám a údržbám.  

 ŠJ v této době zahajují taktéž úklid, údržbové práce.  

 Učitelka z MŠ i ZŠ šijí roušky – svoz na odbor školství, pomáhají i další organizace, 

např. Švandovo divadlo 

 ŠJ Karmelitská daruje své zásoby potravin (které by prošly) nemocnici Pod Petřínem 

„Boromejkám“, kde je paliativní odd.  
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 ŠJ Uhelný trh – pracoviště Dražického nám. otevírá „okénko“ pro seniory a zájemce 

z okolí, vaří menu - polévku, druhé jídlo + dezert za 90 Kč.  

 Odbor školství zjišťuje výsledky distančního vzdělávání, zapojených je cca 90% žáků, 

o Malostranská ZŠ půjčuje domů výpočetní techniku, vyrábí ochranné štíty na 3D tiskárně   

 Před znovuotevřením ZŠ a MŠ ve spolupráci s KŠ je zajištěna prostorová dezinfekce 

(SDH, čištění vstupů a hřišť, 100 l dezinfekce na každou budovu školy z HOS, 200 ks 

ochranných štítů z NNF, respirátory a rukavice, roušky, bezkontaktní teploměry) 

 Školy pomáhají umělcům – umělci školám – účast ZŠ na projektu  

 Od 11.05. Otevření škol pro 9. Třídy  

 Od 25.05.2020 se plánuje otevření všech I. st. ZŠ a všech MŠ. ŠJ budou zajišťovat teplé 

obědy.  

Nemocnice Na Františku 

 nemocnice v souvislosti s vývojem  koronavirové pandemie učinila řadu organizačních 

opatření i v návaznosti na Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví 

o od 02.03.2020 omezení vstupu pacientů ( klinické a epidemiologické vyšetření všech 

příchozích), omezení pohybu zaměstnanců v rámci nemocnice ( vytvoření pracovních 

skupin), zákaz návštěv na lůžkových odděleních 

o povinné používání osobních ochranných pomůcek 

o vypracován Příkaz ředitele NNF Praha 1 PR/4/2020: „ Mimořádné opatření k šířící se 

nákaze COVID – 19“ – nemocnice nedisponuje infekčním oddělením ani vlastní 

laboratoří. Nemá vlastního epidemiologa či hygienika. 

 12.03.2020 Krizový štáb MČ Praha 1 

o nastavena spolupráce s Jednotkou požární ochrany P1 a MP Praha 1 

o zajištěna logistická podpora nemocnice od MČ Praha 1 v období Nouzového stavu (např. 

nákup dezinfekčních přístrojů, termorám, stavební úpravy) 

 COVID 19 screening zaměstnanců MČ Praha 1 a nemocnice  od 3/2020 

 KOVES (Koronavirová expektační stanice) od 01.04.2020 – zřízeno po domluvě starosty 

MČ Praha 1 a předsedy krizového štábu Vlády ČR, převzetí pacientů z DD Michle 

 Vytvořeny záložní lůžkové kapacity pro případ lavinovitého šíření nákazy na území HMP 

– vyčleněno ortopedické oddělení a prostory budoucího ARO. 

 výpomoc organizacím na území HMP ( sociální služby, Poliklinika Praha 7, bezdomovci, 

školství), včetně zapůjčení fogátorů k prostorové dezinfekci 

 25% pokles produkce NNF Praha v období 1 – 4/2020, důvodem omezení lůžkové 

kapacity a rušení plánovaných výkonů v období březen a duben 2020.  

V rámci předkladu byla  promítnuta prezentace, ve spolupráci s ostatními členy Rady MČ 

Praha 1 s řediteli jednotlivých příspěvkových organizací. Navržené usnesení: 

Zastupitelstvo městské části 

1. bere na vědomí zprávu o postupu a opatřeních Rady MČ Praha 1 včetně zprávy o činnosti 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů městské části Praha 1, Střediska sociálních služeb  

Praha 1 a Nemocnice Na Františku v době mimořádných opatření z důvodu ohrožení zdraví  

v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (COVID-19) na území České republiky. 

2. vyjadřuje poděkování zaměstnancům Úřadu MČ Praha 1, Střediska sociálních služeb 

Praha 1, Nemocnice na Františku, Jednotce sboru dobrovolných hasičů, Obvodnímu 

ředitelství městské policie a policie ČR a Hasičskému záchrannému sboru HMP za jejich 

nasazení v boji proti šíření pandemie v době nouzového stavu 

Diskuse: 

 V rámci předkladu a promítané prezentace vystoupili Mgr. Helena Čelišová, ředitelka 

Střediska sociálních služeb, Zdeněk Čihák, velitel JSDH Praha 1, Bc. Miroslav Stejskal, 

ředitel městské policie Prahy 1, velitel Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy  
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mjr. Bc. Aleš Šenkýř, zástupce Policie ČR mjr. Daniel Kolář a MUDr. David Erhart, 

pověřený ředitel Nemocnice Na Františku.  

 Předkladatel Ing. Petr Hejma požádal upravit usnesení o doplnění zvláštního ocenění 

činnosti a nasazení Jednotky sboru dobrovolných hasičů MČ Praha 1 a s tím související 

doporučení, zahájit veškeré činnosti, které by směřovaly ke kategorizaci JPO III ze 

stávající JPO V. 

 Mgr. Petr Kučera vznesl pozměňovací návrh (doplnit úkol Radě MČ Praha 1 předložit na 

červnové zastupitelstvo další dílčí zprávu o situaci a střednědobý plán rozpočtových a 

mimorozpočtových opatření v souvislosti s dopady výskytu koronaviru), který později 

stáhnul a ztotožnil se se zněním upraveného úkolu v usnesení. 

Projednávaný bod byl přerušen z důvodu pevného času následujícího bodu.  

 

2.  Stanovisko k přijatému usnesení Rady městské části Praha 1 č. UR20_0385 - 

Vyhodnocení záměru k nájmu nebytové jednotky č. 910/101 v domě č. p. 910, k. ú. 

Staré Město, V Kolkovně 8, Praha 1, a zrušení tohoto usnesení  

Materiál předložil Mgr. David Bodeček, člen ZMČ Praha 1.  

Rada městské části Praha 1 (dále jen „RMČ P1“) dne 31.03.2020 usnesením č. UR20_0385 

vzala na vědomí nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nebytové jednotky č. 101 v domě 

na adrese V Kolkovně 8, Praha 1. Dále schválila smlouvu o nájmu uvedeného nebytového 

prostoru se společností Gastro Staré Město s. r. o., IČ: 28428331, za nájemné ve výši 

8,500.008 Kč/rok, na dobu určitou do 14.12.2034 za účelem provozu restaurace, a to 

za podmínek, které jsou součástí přijatého usnesení. Rada MČ P1 Ing. Petru Hejmovi, 

starostovi, stanovila termín 30.04.2020 pro uzavření nájemní smlouvy. RMČ P1 při 

vyhodnocení záměru svým rozhodnutím upřednostnila stávajícího uživatele nebytového 

prostoru s původně nabídnutou výší nájemného 5,511.168 Kč/rok s nájemní dobou 5 + 5 let 

opce, před konkurenční nabídkou společnosti Gastro Celnice s. r. o., IČ: 28436423, s výší 

nájemného 18,012.048 Kč/rok a s dobou neurčitou. V průběhu vyhodnocování záměru 

společnost Gastro Staré Město upravilo nabídku a navýšilo navržené nájemné na  

8,500.008 Kč/rok s dodatečnou úpravou nájemní doby a to do 14.12.2034. RMČ P1 

neakceptovala nabídku společnosti Gastro Celnice z obav, že by nemusela být městská část 

Praha 1 (dále jen „MČ P1“) úspěšná při případném soudním sporu s původním nájemcem 

ohledně odmítnutí opčního práva a dále z obavy, že nabídka společnosti Gastro Celnice by 

mohla být nadhodnocena a ekonomicky neudržitelná a  učiněná jen s cílem odstranit 

konkurenta. Vypsání záměru předcházelo rozhodnutí RMČ P1, která  dne 10.09.2019 

usnesením č. UR19_0861 vzala na vědomí uplatnění práva nájemce Gastro Staré Město na 

jednostranné prodloužení smlouvy (opce) o nájmu, s odkazem na nájemní smlouvu č. N-

08/099, uzavřenou dne 15.09.2008, a konstatovala, že nájemce nesplnil podmínky vzniku 

práva na jednostranné prodloužení smlouvy, neboť po sjednání opčního práva nehradil 

nájemné vždy ve sjednaném termínu. Následně RMČ P1 dne 12.11.2019 usnesením  

č. UR19_1074 schválila záměr pronajmout výše uvedený nebytový prostor podle specificky 

vydefinovaných zásad, které byly součástí přijatého usnesení. Zároveň došlo ke schválení 

uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného nebytového prostoru se společností Gastro Staré 

Město na dobu od 15.12.2019 do 12.01.2020, a to za stejných podmínek, že nájemce 

v případě, že jeho nabídka v následném záměru v konkurenci uspěje, zpětně doplatí poměrný 

rozdíl mezi nájemným, které hradí podle krátkodobé smlouvy  - viz výše RMČ P1 přijaté 

usnesení, a nájemným, které v záměru nabídne. Krátkodobá nájemní smlouva byla podepsána 

dne 12.12.2019, která v čl. VII odst. 1) má uvedeno, že smluvní strany výslovně uvádí, že 

smlouva není smlouvou narovnávací a nemá vliv na práva a povinnosti vyplývající 

z předcházejících smluv, které spolu smluvní strany uzavřely. Mezi RMČ P1 přijatými 

usneseními č. UR19_1074 a č. UR20_0385 došlo k časové proluce 4,5 měsíců, během které 

došlo na Praze 1 k výměně politického vedení radnice. Nové vedení radnice rozporovalo u 
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svých předchůdců přísné neuznání opčního práva pro společnost Gastro Staré Město. To byl 

jeden z hlavních důvodů rozhodnutí RMČ P1, jehož výsledkem bylo usnesení č. UR20_0385. 

Obava soudního sporu, jehož výsledkem v případě úspěchu společnosti  Gastro Staré Město 

by byl roční příjem nájemného za nebytový prostor 1,917.969 Kč/rok, a to až do 14.12.2024. 

Členové RMČ P1 konstatovali, že úhrada nájemného po splatnosti termínu uvedeného 

v nájemní smlouvě, bez upozornění MČ P1, je pouhá marginálie. Druhým zásadním důvodem 

pro přijaté usnesení RMČ P1 č. UR20_0385 byla skutečnost, že společnost Gastro Celnice 

s nabídkou ročního nájemného cca 18 mil. Kč/rok, navrhla pro uzavření nájemního vztahu na 

dobu neurčitou. Předkladatel se tímto vyjadřuje k prvnímu výše uvedenému důvodu, tj. 

k možné obavě z ne správně neuznané opce. 

Společnost Gastro Staré Město se opakovaně dopouštěla porušování nájemní smlouvy. Byť 

bylo prodlení s hrazením nájemného pouze v řádu několika dnů, k porušení smlouvy 

jednoznačně došlo. Nedošlo by pouze, pokud by jednoduše bylo vždy hrazeno v termínu nebo 

by nebylo hrazeno v důsledku vyšší moci. Za situace, kdy bylo podmínkou automatické opce 

plnění dle nájemní smlouvy řádně a včas, tak minimálně klauzule „včas“ opakovaně 

dodržována nebyla. Argument, který byl vznesen, že v případě neprodloužení nájmu by mohla 

společnost Gastro Staré Město argumentovat dobrými mravy je zcela lichý. Dobré mravy se 

zde vůbec uplatnit nedají, neboť dobrých mravů se nemůže dovolávat subjekt, který sám 

podmínky smlouvy neplní, tedy ten, kdo závazná ustanovení porušuje, a to opakovaně, byť se 

může zdát, že v menším měřítku. Takový subjekt totiž může opakovaným pozdním plněním 

způsobovat mimo jiné i škodu dalším subjektům, pokud by např. na jeho plnění byly vázány 

další platby pronajímatele, apod. Ekonomické výsledky společnosti potvrzují výše zmíněné. 

Prodloužit smlouvu takovému subjektu je minimálně velmi rizikové. Argumentace, že 

společnost nebyla nikdy upozorněna na pozdní hrazení nájemného, je v souvislosti s obavou 

lichá. Toto není povinností pronajímatele. Pronajímatel nemá povinnost upomínat nájemce na 

včasné neplnění, může pouze využít svého práva a v souladu se smlouvou, případně 

zákonnými ustanoveními smlouvu vypovědět v okamžiku, kdy jsou podmínky pro výpověď 

smlouvy naplněny. Předkladatel upozorňuje na zásadu poctivosti v právním styku, z níž 

vyplývá, že nikdo nemůže získat právní výhodu, jednal-li nezákonně. Společnost Gastro Staré 

Město jednala nezákonně, nehradila včas, a přesto by měla v přesvědčení některých získat 

výhodu opce. Předkladatel se dále vyjadřuje ke druhému důvodu, proč byla upřednostněna 

nabídka stávajícího uživatele, která je o cca 9,5 mil. Kč/rok nižší než nabídka společnosti 

Gastro Celnice. Zazněla obava z likvidace podnikatelské konkurence a nemožnosti hradit 

nabídnuté nájemné společnosti Gastro Celnice po stejně dlouhé období nájemního vztahu, 

jaký byl uzavřen se společností  Gastro Staré Město. Předkladatel upozorňuje, že bylo a je 

pravidlem městské části uzavírat prvotní nájemní vztah k pronájmu nebytového prostoru na 

dobu neurčitou. Po cca ročním ověření schopnosti plnit podmínky nájemní smlouvy je 

nabízena ze strany MČ P1 možnost změny formy délky nájmu z doby neurčité na dobu 

určitou. Předkladatel odkazuje na pravidla a zejména na podmínky záměru a zveřejněnou 

vzorovou smlouvu s dobou neurčitou. Předkladatel je toho názoru, že pokud by společnost 

Gastro Celnice akceptovala nájemní vztah byť jen na 7 let, což takovou nabídku MČ P1 

s odkazem na záměr mohla předložit, pak by nabídka společnosti Gastro Celnice byla pro 

městskou část ekonomicky výhodnější než schválená doba nájmu na více než 14 let se 

společností Gastro Staré Město. Při porovnání ekonomických ukazatelů v podobě účetních 

závěrek, případného finančního krytí přes společníky společností a to při porovnání 

společností Gastro Staré Město a Gastro Celnice, pak ve všech ukazatelích je pro MČ P1 

jednoznačně méně rizikovější společnost Gastro Celnice. Společnost Gastro Staré Město 

řádně neplní své povinnosti a od roku 2016 nedoložili do Veřejného rejstříku účetní závěrky. 

Učinili tak až 09.10.2019, pravděpodobně motivováni blížícím se rozhodováním o nájmu 

prostor. Jedná se o společnost se základním kapitálem 200.000 Kč, se snahou od 28. 4. 2020 

základní kapitál navýšit na 1,6 mil. Kč.  Společnost Gastro Celnice účetní listiny od roku 
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2016 také vložila později, ale přece jen tak učinila v roce 2018. Základní kapitál je ve výši 

200.000 Kč, s možností krytí společníka se základním kapitálem 2 mil. Kč. Předkladatel 

upozorňuje, že společnost Gastro Staré Město na základě notářského zápisu NZ373/2020, 

sepsaný dne 28.04.2020 JUDr. Vladimírou Ostrožlíkovou, navyšuje základní kapitál na 

1,600.000 Kč s peněžitým vkladem s tím, že lhůta pro převzetí závazku ke zvýšení vkladu 

nebo k novému vkladu se stanovila do 30 dnů ode dne přijetí rozhodnutí o zvýšení základního 

kapitálu. Základní kapitál nepokrývá ani 3 měsíční nájmy a jeho navýšení neřeší záporná 

ekonomická data společnosti za celou dobu nájemního vztahu s MČ Praha 1. Předkladatel 

zmiňuje, že uzavřením nájemní smlouvy se  společností Gastro Staré Město, která opakovaně 

řádně neplnila podmínky nájemní smlouvy, neevidovala v obchodním rejstříku řádně účetní 

závěrky a ještě není subjektem, který nabízí nejvýhodnější podmínky, je minimálně rizikové. 

Pokud společnost při dosavadní platbě nájemného ve výši 1,917.969 Kč/rok je ve finanční 

ztrátě, tak je potřeba obhájit rozhodnutí rady, že vybrala tohoto uchazeče s ročním nájemným 

8,500.008 Kč. Délka nájemního vztahu do 14.12.2034 je pro městskou část zcela nevýhodná. 

Pokud by společnost Gastro Staré Město byla v budoucnu jen tzv. „prázdná skořápka“, pak 

při jejím základním kapitálu, který je v současné době navyšován z 200 tis. Kč na 1,6 mil. Kč, 

společnost zanikne bez jakékoli finanční kompenzace k MČ P1 při dlužném nájemném, a 

dalších závazků vyplývajících z uzavřené nájemní smlouvy, tj. vyplacení zbývajícího 

nájemného do 14.12.2034. Předkladatel tisku členy Zastupitelstva městské části Praha 1 

upozorňuje, že RMČ P1 nevyhodnotila 31.03.2020 správně rizika přijatého usnesení  

č. UR20_0385, navíc s prokazatelně finančním poškozením vůči MČ P1, a to až do min. výše 

cca 140 mil. Kč v případě, že by společnost  Gastro Celnice akceptovala nabídku na uzavření 

nájemní smlouvy do 14.12.2034.  

Proto předkladatel tohoto tisku již 06.04.2020 předal Ing. Petru Hejmovi, starostovi, 

s odkazem na Jednací řád Rady MČ Praha 1, požadavek na pozastavení usnesení Rady MČ 

Praha 1 č. UR20_0385, a následného předložení návrhu na jeho zrušení na 15. zasedání 

Zastupitelstva MČ Praha 1. Předkladatel Zastupitelstvu městské části Praha 1 navrhuje 

usnesení, aby ZMČ Praha 1: 

1. vzalo na vědomí:  informace uvedené v důvodové zprávě  

 Smlouvu o nájmu nebytových prostor č. N – 01/136 uzavřenou se společností 

Bohemia Appetit s. r. o., IČ:26442434, ze dne 17.10.2001, vč. dodatků č. N –

 01/136/D1 ze dne 02.12.2002, č. N – 01/136/D2 ze dne 13.01.2003, č. N –

 01/136/D3 ze dne 08.12.2003, č. N – 01/136/D4 ze dne 09.02.2005, č. N –

 01/136/D5 ze dne 14.12.2005, č. N – 01/136/D6 ze dne 26.10.2006 

 Smlouvu o nájmu nebytových prostor č. N – 08/099 uzavřenou se společností 

Gastro Staré Město s. r. o., IČ:28428331, ze dne 15.09.2008, vč. dodatků č. N – 

08/099/D1 ze dne 18.01.2010, č. N – 08/099/D2 ze dne 15.04.2013, č. N -

 08/099/D3 ze dne 18.09.2013 

 usnesení Rady městské části  Praha 1 č.UR19_0861 ze dne 10.09.2019 

 usnesení  Rady městské části Praha 1 č.UR19_1074 ze dne 12.11.2019 

 přílohu k usnesení Rady  městské části Praha 1 č.UR19_1074 ze dne 12.11.2019 

 základní informace zveřejněné k vypsanému záměru souvisejícího s usnesením 

Rady městské části  Praha 1 č.UR19_1074 ze dne 12.11.2019 

 Smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 2019/1102 uzavřenou se společností 

Gastro Staré Město s. r. o., IČ:28428331, ze dne 12.12.2019 

 přihlášení společnosti Gastro Celnice s. r. o., IČ:28436423, k zveřejněnému 

záměru, ze dne 06.01.2020 

 přihlášení společnosti Gastro Staré Město s. r. o., IČ:28428331, k zveřejněnému 

záměru, ze dne 30.12.2019 
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 navýšení návrhu nájemného od společnosti Gastro Staré Město s.r.o., 

IČ:28428331,  k zveřejněnému záměru, ze dne 27.01.2020 

 usnesení Rady městské části Praha 1 č.UR20_0385 ze dne 31.03.2020, vč. přílohy 

k tomuto usnesení 

 důvodovou zprávu k bodu č. BJ2020/0302, z jednání Rady městské části  Praha 1 

ze dne 31.03.2020, vč. jejího doplnění  

 právní stanovisko advokátní kanceláře Mgr. L´udovíta Pavely k posouzení 

smlouvy o nájmu s ohledem na ustanovení vztahujícího se k prodloužení doby 

nájmu 
 požadavek Davida Bodečka, člena Zastupitelstva městské části Praha 1, 

předaného Ing. Petru Hejmovi, starostovi,  na pozastavení usnesení Rady 

městské části Praha 1 č.UR20_0385, a požadavek na následné předložení návrhu 

na jeho zrušení na 15. zasedání Zastupitelstva městské části  Praha 1, ze dne 

06.04.2020 

 usnesení Rady městské části Praha 1 č.UR20_0419 ze dne 07.04.2020 

 poděkování od společnosti Gastro Staré Město s. r. o., IČ:28428331, přijaté dne 

15.04.2020 

 právní stanovisko Mgr. Hany Wernerové, advokátky, k posouzení smlouvy 

o nájmu s ohledem na ustanovení vztahujícího se k prodloužení doby nájmu, ze 

dne 21.04.2020 

 výzvu od Mgr. Michaela Dudy, advokáta, zastupujícího společnost Gastro 

Celnice s. r. o., ze dne 22.04.2020, k  přehodnocení Radou městské části Praha 1 

vyhodnoceného záměru 

2. projednalo: tento předložený materiál 

 

3. konstatovalo, že: 

a) RMČ P1 při vyhodnocení záměru k usnesení č. UR20_0385: 

- rozhodla bez doporučení poradních orgánů 

- dle předložených materiálů vztahujících se k tomuto usnesení, nemusela mít k dispozici 

všechny potřebné dokumenty a informace – např. právní stanovisko Advokátní kanceláře 

Kaplan a Nohejl, na které je odkazováno v důvodové zprávě příslušného materiálu  

č. BJ2020/0302; a některé předložené informace mohly být neúmyslně zkreslené – např. 

návrhy délky nájemního vztahu předložené zájemci na nabízený nebytový prostor 

- nemohla správně porovnat předložené nabídky k vypsanému záměru, bez toho aniž by se 

dotázala účastníků na nejasnosti, a tímto případným pochybením mohlo dojít 

k vyhodnocení nabídky, která není pro městskou část Praha 1 nejvýhodnější 

- rozhodla uzavřít nájemní smlouvu se subjektem, který je dlouhodobě v ekonomické ztrátě 

- schválila nájemní vztah do 14.12.2034 pro prostory, u nichž takováto délka nájmu je 

atypická a těžko zdůvodnitelná 

b) v rámci vypsaného záměru byla zveřejněna pouze vzorová nájemní smlouva s délkou 

nájemního vztahu na dobu neurčitou. Pokud by společnost Gastro Celnice s. r. o., 

účastník záměru, akceptovala nabídku městské části Praha 1 na uzavření nájemního 

vztahu do 14.12.2034 (tato nabídka však učiněna nebyla), pak v souvislosti s usnesením 

č. UR20_0385 schváleným Radou městské části Praha 1 dne 31.03.2020  městské části 

Praha 1 vznikla finanční  škoda  ve výši 139,509.860 Kč. To v případě, že by nájemní 

smlouva byla uzavřena k 15.04.2020, tj. na dobu 14 let a 8 měsíců 

4. pověřilo: Finanční výbor Zastupitelstva městské části Praha 1 k provedení kontroly 

hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části Praha 1 vztahující se k výše 

uvedenému bodu 3) 
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5. uložilo: Finančnímu výboru Zastupitelstva městské části Praha 1 předložit zápis o kontrole, 

prověření a vyhodnocení procesu vztahujícího se k výše uvedeným bodům 3) a 4), 

a navrhnout variantní předlohu dalšího postupu 

6. zrušilo: usnesení RMČ č. UR20_0385 – Vyhodnocení záměru k nájmu nebytové jednotky 

č. 910/101 v domě č. p. 910, k. ú. Staré Město, V Kolkovně 8, Praha 1  

7. uložilo: informovat společnost Gastro Staré Město s. r. o., IČ: 28428331, a učinit právní 

kroky vztahující se k výše uvedenému bodu 6)  

8. uložilo: RMČ P1, a to v souvislosti s výše uvedeným bodem 6), revokovat usnesení 

č. UR20_0385, nevybrat žádného uchazeče a vypsat výběrové řízení  

Předkladatel tisku na závěr informoval členy Zastupitelstva městské části P1, že ke dni 

zpracování tohoto tisku neobdržel reakci od Ing. Petra Hejmy, starosty, na Podnět předaný 

dne 06.04.2020. Stejně tak mu není známo, zda došlo k podpisu dlouhodobé nájemní smlouvy 

se společností Gastro Celnice s doplacením kauce a rozdílu nájemného mezi „vysoutěženým“ 

nájmem a dosavadní úhradě nájemného. V rámci transparentnosti předkladateli nevadí, když 

budou informace oslovenými použity, neboť z jednání společnosti Gastro Staré Město je více 

než zřejmé, že informace tato společnost ze strany ÚMČ P1 získává, což předkladatel usuzuje 

z průběžných dodatečných aktivit této společnosti – mj. „prohlášením“ formou notářského 

zápisu ze dne 28.04.2020 o navýšení základního kapitálu o 1,400.000 Kč na 1,600.000 Kč 

peněžitým vkladem s tím, že lhůta pro převzetí závazku ke zvýšení vkladu nebo k novému 

vkladu byla stanovena do 30 dnů ode dne přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. 

Prokazatelné finanční poškození MČ Praha 1 v řádech desítek miliónů korun českých 

(s fakticky doložitelnou a obhajitelnou výší škody 139,509.860 Kč) a to nesprávným 

rozhodnutím RMČ P1 ze dne 31.03.2020 (usnesení č. UR20_0385) je toho zřetele a nutností, 

aby se záležitostí zabývalo Zastupitelstvo městské části Praha 1. 

Diskuse: 

 Mgr. Pavel Čižinský konstatoval porušení Jednacího řádu ZMČ P1  při předchozím 

bodu. Položil otázky radnímu Grabeinu Procházkovi, radnímu Votočkovi a starostovi 

Hejmovi. Výslovně se odvolal na § 7, odst. 10, poslední větu: „Předsedající vyzve k 

zodpovězení dotazů při projednávání bodu ihned po skončení projevu diskutujícího“. Pan 

starosta Ing. Hejma, který schůzi řídí, bod přerušil a uvedl bod jiný.  Požádal o hlasování 

o jeho procedurálním návrhu, aby ZMČ P1 odebralo řízení ZMČ P1 Ing. Petru Hejmovi a 

pověřilo řízením zasedání jiného člena ZMČ P1 = pro hlasovalo 6 členů ZMČ P1, 11 

bylo proti, 1 člen ZMČ P1 se zdržel a 7 nehlasovalo – návrh nebyl přijat. 

 V rámci diskuse vystoupili RNDr. František Waldhauser, zástupce a vlastník 

společnosti Gastro Celnice s.r.o., a Jiří Hyvnar, jednatel společnosti Gastro Staré  

Město, s.r.o., kteří nejsou občany Prahy 1 a o jejich vystoupení bylo  hlasováno: 

Pro vystoupení RNDr. Františka Waldhausera = hlasovalo 21 členů ZMČ P1, 1 byl proti, 

nikdo se nezdržel a 3 nehlasovali – vystoupení bylo schváleno. 

Pro vystoupení Jiřího Hyvnara = hlasovalo 22 členů ZMČ P1, 1 byl proti, nikdo se 

nezdržel a 2 nehlasovali – vystoupení bylo schváleno. 

 

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

 Pro navržené usnesení hlasovalo 12 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti, 

nikdo se nezdržel a 13 nehlasovalo.  

 Usnesení nebylo přijato. 

 

 Pan starosta Ing. Petr Hejma vyhlásil přestávku. 

 

Přestávka od 15:05 hod. do 15:45 hod.  
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Pokračování bodu č. 1: Zpráva o postupu a opatřeních Rady MČ Praha 1 a Zpráva o 

činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů městské části Praha 1 po dobu nouzového 

stavu v souvislosti s pandemií COVID-19 

 

 V rámci diskuse vystoupil Ing. Zdeněk Kovářík, 1. zástupce tajemníka v oblasti 

finanční a majetkové. 

 Mgr. Amália Počarovská navrhla doplnit do usnesení, že zastupitelstvo bere na vědomí 

rekapitulaci finančních výdajů dle jednotlivých skupin v celkové výši 2,08 mil. Kč - 

předkladatel se s tímto doplněním ztotožnil. 

 Procedurální hlasování o udělení slova – čtvrtý příspěvek Mgr. Petra Kučery do 

diskuse = pro hlasovalo 23 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel a 2 

nehlasovali – jeho vystoupení bylo schváleno. 

 Procedurální hlasování o udělení slova – čtvrtý příspěvek Richarda Bureše do 

diskuse = pro hlasovalo 20 členů ZMČ P1, 1 byl proti, nikdo se nezdržel a 4 nehlasovali 

– jeho vystoupení bylo schváleno. 

 

Po obsáhlé diskusi bylo upraveno usnesení ve znění: 

Zastupitelstvo městské části 

1) bere na vědomí  

1. zprávu o postupu a opatřeních Rady MČ Praha 1 včetně zprávy o činnosti Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů městské části Praha 1, Střediska sociálních služeb Praha 1 a Nemocnice 

Na Františku v době mimořádných opatření z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti  

s prokázáním výskytu koronaviru (COVID-19) na území České republiky  

2. rekapitulaci finančních výdajů dle jednotlivých skupin v celkové výši 2,08 mil. Kč 

2) vyjadřuje poděkování zaměstnancům Úřadu MČ Praha 1, Střediska sociálních služeb 

Praha 1, Nemocnice na Františku, Jednotce sboru dobrovolných hasičů, Obvodnímu 

ředitelství městské policie a policie ČR a Hasičskému záchrannému sboru HMP za jejich 

nasazení v boji proti šíření pandemie v době nouzového stavu 

3) vyjadřuje poděkování za nasazení členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů městské 

části Praha 1, kterým se zhostili přidělených úkolů po dobu eliminace projevů rizik spojených 

s výskytem koronaviru 

4) ukládá prověřit možnost změny kategorie Jednotky sboru dobrovolných hasičů městské 

části Praha 1 na JPO III 

4.1 Zodpovídá: Rada městské části Praha 1 Termín: 01.09.2020,  

5) ukládá předložit Zastupitelstvu MČ Praha 1 dílčí zprávu o situaci v souvislosti s dopady 

výskytu koronaviru 

5.1 Zodpovídá: Rada městské části Praha 1 Termín: 16.06.2020 

6) ukládá předložit Zastupitelstvu MČ Praha 1 střednědobý plán rozpočtových opatření 

v souvislosti s dopady výskytu koronaviru 

6.1 Zodpovídá: Rada městské části Praha 1 Termín: 16.09.2020 
 

 Mgr. Amália Počarovská požádala o přestávku politických klubů. 

 

Přestávka od 16:35 hod. do 16:38 hod. na jednání politických klubů 
 

 Jitka Nazarská, předsedkyně klubu Piráti a Zelená pro jedničku, požádala o jednotlivých 

bodech usnesení hlasovat per partes. 
 

Hlasování o usnesení per partes: 

bod 1) = pro hlasovalo 20 členů ZMČ P1, 1 byl proti, 2 se zdrželi a 2 nehlasovali – bod byl 

schválen.  
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bod 2) = pro hlasovalo 24 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel a 1 nehlasoval 

– bod byl schválen. 

bod 3) = pro hlasovalo 24 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel a 1 nehlasoval 

– bod byl schválen. 

bod 4) = pro hlasovalo 17 členů ZMČ P1, 3 byli proti, 5 se zdrželo a nikdo nehlasoval – bod 

byl schválen. 

bod 5) = pro hlasovalo 25 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování – 

bod byl schválen. 

bod 6) = pro hlasovalo 25 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování – 

bod byl schválen. 
 

 Pro upravené usnesení hlasovalo 21 přítomných členů ZMČ Praha 1, 1 byl proti, 1 se 

zdržel a 2 členové ZMČ P1 nehlasovali. 

 V 16:47 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0138. 

 

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 pana 

Vojtěcha Grimmla přísedícím Obvodního soudu pro Prahu 1. 

Diskuse: 

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

 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 pana Vojtěcha Grimmla hlasovalo 23 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl 

proti, 1 se zdržel a 1 nehlasoval – byl zvolen. 
 

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

nikdo nebyl proti, 1 se zdržel a 1 nehlasoval. 

 V 16:50 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0139. 

 

 

4.  Přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu Městské části  

Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2020" 

Materiál předložil Petr Burgr, 1. místostarosta MČ Praha 1. K jednání byla přizvána Linda 

Klečková, vedoucí oddělení kultury KAS.  

RMČ Praha 1 vyhlásila dne 06.12.2019 na základě usnesení č. UR19_1145 ze dne 03.12.2019 

Dotační program na ochranu kulturního dědictví pro rok 2020 ve výši 500.000 Kč,  

s maximálně možnou požadovanou výší dotace 100.000 Kč na 1 projekt. Výběrová komise, 

jmenovaná Radou MČ Praha 1 dne 09.03.2020 na základě usnesení č. UR20_0279, se sešla k 

výběrovému řízení dne 22. dubna 2020. Do výběrového řízení bylo přijato celkem 5 žádostí o 

dotaci v celkové hodnotě požadované částky ve výši 410.000 Kč, z toho: 

 4 žádosti byly podány v řádném termínu a bez formálních pochybení  

 1 žádost – projekt č. 1 byl podán zcela v rozporu se Zásadami dotačního programu a byl 

proto vyřazen z důvodu závažných formálních pochybení.   

Členové výběrové komise tedy posuzovali 4 projekty. 
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Rada MČ P1 vzala návrhy výběrové komise na vědomí a doporučila ZMČ Praha 1 svým 

usnesením č. UR20_0462 ze dne 05.05.2020 

- finančně podpořit 4 projekty v celkové výši 335.000 Kč, viz příloha "Přidělení finančních 

prostředků – Dotace na ochranu kulturního dědictví pro rok 2020".  

- zbývající částku ve výši 165.000 Kč ponechat v rámci kapitoly ORJ 0699, resp. 0655 na 

zmírnění negativních dopadů na kulturní instituce z důvodu Covid-19. 

Diskuse: 

 V rámci diskuse vystoupila Linda Klečková, vedoucí oddělení kultury KAS.  

 Mgr. David Bodeček navrhl do bodu 1) technickou odrážku, že zastupitelstvo bere na 

vědomí usnesení ZMČ Praha 1 UZ20_0132, bod 4, ze dne 10. března 2020 – tento svůj 

návrh  později stáhnul.  
 

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

nikdo se nezdržel a 2 nehlasovali. 

 V 16:57 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0140. 

 

 

5.  Přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu Městské části  

Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2020" 

Materiál předložil Petr Burgr, 1. místostarosta MČ Praha 1. K jednání byla přizvána Linda 

Klečková, vedoucí oddělení kultury KAS.  

RMČ Praha 1 vyhlásila dne 20.12.2019 na základě usnesení č. UR19_1207 ze dne 16.12.2019 

Dotační program v oblasti kultury pro rok 2020 ve výši 7,350.000 Kč, s maximálně možnou 

požadovanou výší dotace 100.000 Kč na 1 projekt. Výběrová komise, jmenovaná Radou MČ 

Praha 1 dne 09.03.2020 na základě usnesení č. UR20_0275, se sešla k výběrovému řízení dne 

22. a 23.04.2020. Členové komise vzali na vědomí hodnocení externích hodnotitelů, kteří byli 

jmenováni usnesením RMČ Praha 1 č. UR20_0177 ze dne 25.02.2020. Hodnocení probíhalo 

přímo v on-line databázi Grantys.  

Do výběrového řízení bylo přijato celkem 260 žádostí o dotace, z toho: 

 6 projektů (č. 56, 62, 79, 106, 117, 131) – návrh 0 Kč, neboť akce se nekoná z důvodu  

NV o zákazu akcí z důvodu Covid-19 a akce se nebude konat v náhradním termínu 

(písemně ověřeno u žadatelů o dotaci); 

 30 projektů – návrh 0 Kč, neboť se nejedná o projekt s konkrétním přínosem pro občany 

Prahy 1, není jasné místo konání akce, jedná se o komerční akci, žadatel nenabízí 

konkrétní benefity pro občany Prahy 1, projekt nespadá do oblasti kultury; 

 224 projektů doporučeno k finanční podpoře, z toho 5 projektů (č. 69, 105, 180, 249, 256 

(březen) se uskutečnilo i vzhledem k datu konání.  

Projekty jsou v tabulce posloupně očíslovány do těchto kategorií: 

001-005 – Tanec, spadající pod Divadlo – 5 projektů 

006-049 – Divadlo – 44 projektů 

050-130 – Hudba – 81 projektů 

131-150 – Komunitní akce – 20 projektů 

151-159 – Literatura – 9 projektů 

159-222 – Vizuální umění – 64 projektů 

223-260 – Ostatní – 38 projektů 

Nahlášení střetu zájmu členů komise: 

projekt č. 21 – Jaroslava Nárožná 

projekt č. 36  - Mgr. Eva Špačková 

projekt č. 169 – David Skála 

projekty č. 146, 147, 215 – Petr Burgr 
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Rada MČ Praha 1 vzala návrhy výběrové komise na vědomí a doporučuje ZMČ Praha 1 svým 

usnesením č. UR20_0463 ze dne 05.05.2020:  

- finančně podpořit 224 projektů v celkové výši 6,905.000 Kč, viz příloha "Přidělení 

finančních prostředků – Dotace v oblasti kultury pro rok 2020". Tento návrh je 

předkládán Zastupitelstvu MČ Praha 1 ke schválení.  

- zbývající částku ve výši 445.000 Kč ponechat v rámci kapitoly ORJ 0699, resp. 0655 na 

zmírnění negativních dopadů na kulturní instituce z důvodu Covid-19. 

Diskuse: 

 V rámci diskuse vystoupila a na dotazy odpovídala Linda Klečková, vedoucí oddělení 

kultury KAS.  

 Mgr. Pavel Čižinský  upozornil na střet zájmu Petra Burgra, který dle jeho názoru  

nenahlásil jeho střet zájmu u čísla projektů: 20-KU-236, 20-KU-237 a 20-KU-238, dotace 

navržená pro zapsaný Spolek Malostranské noviny, a to na projekty Novoměstské, 

Staroměstské a Malostranské noviny (probíhalo promítání jednotlivých čísel 

Malostranských novin od ledna 2018 do května 2020 a čísel Staroměstských novin od 

ledna do prosince 2019).  

 Pan starosta upozornil Mgr. Čižinského  v souladu s Jednacím řádem, že podle § 7, odst. 

10 mu může odejmout slovo, jelikož zjevně opakoval stejnou věc v rámci jednoho 

vystoupení – Mgr. Čižinský se proti tomuto ohradil, dle jeho názoru Jednací řád 

neporušil, upozorňoval na různé důkazy, které nasvědčují tomu, že pan 1. místostarosta 

Petr Burgr je ohledně příspěvku MČ Praha 1 pro Malostranské noviny ve střetu zájmu. 

 

Projednávaný bod byl přerušen z důvodu pevného času následujícího bodu  

„Dotazy a interpelace“.  

 

6.  Dotazy a interpelace  

 

 Tomáš Mandous, občan Prahy 1, vystoupil s reakcí na odpověď místostarostky  

Mgr. Špačkové na jeho interpelaci z březnového zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1  

a žádostí o zodpovězení dotazů ve věci využití pozemku parc. č. 326/2, k. ú. Nové Město 

a poskytnutí kopie rozhodnutí Odboru majetku MHMP a odboru památkové péče (OPP 

MHMP) o změně výměry pozemku nemovité kulturní památky na seznamu UNESCO 

(nádvoří Novomlýnské vodárenské věže) 

 Tomáš Mandous, občan Prahy 1, vystoupil ve věci zrušení hasičské stanice Jednotky 

sboru dobrovolných hasičů Prahy 1 na adrese Revoluční 28 

 Štěpán Kuchta, občan Prahy 1, vystoupil se dvěma příspěvky, poděkováním Richardu 

Burešovi a Bronislavě Sitár Baborákové, DiS., a interpeloval ve věci dění na Praze 1,  

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

odpovídáno písemně. 

 RNDr. Jana Příhodová, občanka Prahy 1, vystoupila s urgencí odpovědí od pana 

starosty na její dvě interpelace z březnového zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1, které 

dosud neobdržela (ve věci Penty a dostavby Masarykova nádraží a Nemocnice  

Na Františku - umístěná cedule Metropolitní nemocnice) 

 Ing. arch. Anna Vinklárková, občanka Prahy 1, interpelovala ve věci postupu MČ 

Praha 1 v územním řízení na Masaryk Centre 1 

 Ing. Martin Kadrman, občan Prahy 1, na základě plné moci interpelaci přednesl  

Ing. Vít Janoušek, ve věci projektu Masaryk Centre 1 

 Mgr. David Bodeček, člen ZMČ Praha 1, interpeloval ve věci  shrnutí jím podaných 

interpelací z lednového a březnového Zastupitelstva MČ Praha 1 
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 Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1, vystoupil s dotazem, proč byla udělena dne 

05.03.2020 Cena Prahy 1 bez rozhodnutí zastupitelstva - interpelace nebyla předána  

v písemné podobě, tudíž na ni podle JŘ nebude odpovídáno písemně. 

 Mgr. et Mgr. Vladan Brož, člen ZMČ Praha 1, vystoupil s dotazy ohledně sociální 

péče vůči bezdomovectví (nejen během nouzového stavu a pandemie) a strategie 

eliminace negativních jevů s ním souvisejících 

 David Skála, člen ZMČ Praha 1, interpeloval se žádostí o informaci o konkrétních 

krocích, které MČ Praha 1 podniká v rámci omezení tranzitní dopravy skrz centrum 

města 

 Mgr. Martin Špaček, člen ZMČ Praha 1, vystoupil se žádostí o zodpovězení dotazů 

týkající se zrušené žádosti o grant z fondů Evropské unie na zlepšení poskytovaných 

sociálních služeb pro občany MČ Praha 1 

 Mgr. Pavel Nazarský, člen ZMČ Praha 1, interpeloval ve věci  zbudování a následném 

odstranění černé stavby - odstranění a posunutí zdi mezi pozemkem, který je využíván 

Hasiči Praha 1 a pozemkem zahrady MŠ Revoluční pro potřeby parkování hasičského 

vozu 

 

 

 Mgr. Amália Počarovská požádala hlasovat o dokončení interpelací členů ZMČ Praha 1 

nyní až do vyčerpání všech příspěvků (dle JŘ ZMČ P1, § 10 odst 2 - Pokud se nepodaří 

projednat dotazy a interpelace zastupitelů v čase od 18:30 od 19:00, rozhodne o způsobu 

jejich projednání zastupitelstvo hlasováním. Zastupitelstvo hlasováním rozhodne o tom, 

zda neprojednané dotazy a interpelace zastupitelů projedná po vyčerpání schváleného 

programu zasedání zastupitelstva, nebo zda budou neprojednané dotazy a interpelace 

podány výhradně písemnou formou do skončení zasedání zastupitelstva) = pro hlasovalo 

12 přítomných členů ZMČ Praha 1, 1 byl proti, 3 se zdrželi a 9 nehlasovalo = návrh 

nebyl přijat.   
 

 

Pokračování bodu č. 5) „Přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu 

Městské části Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2020" 

Diskuse: 

 Mgr. Pavel Čižinský pokračoval ve své prezentaci, promítání jednotlivých čísel 

Malostranských a Staroměstských novin, které dle jeho názoru dokazují  nejen střet 

zájmu Petra Burgra, u žadatele Spolek Malostranské noviny, ale také Ing. Petra Hejmy a 

poté znovu promítal všechna čísla od roku 2018 – 2020 s články, anketami a reklamami, 

které prezentují Ing. Petra Hejmu. 

 David Skála nahlásil střet zájmu u čísla projektu 20-KU-169 – Containall o.p.s. (i když 

ve společnosti již nefiguruje), dále přednesl pozměňovací návrh u čísla projektu 20-KU-

132 Auto*Mat, z.s., navýšit dotaci z původních 20.000 Kč na 40.000 Kč z nevyčerpaných 

peněz.  

 Mgr. Petr Scholz požádal u čísla projektu 20-KU-229 – Dyzajn Market z.s., z původních 

30.000 Kč částku snížit na 15.000 Kč –  později svůj návrh stáhnul. 

 Martin Kotas nahlásil střet zájmu u čísla projektu 20-KU-132 Auto*Mat, z.s., a připojil 

se k pozměňovacímu návrhu Davida Skály. 

 Mgr. Amália Počarovská se také připojila k pozměňovacímu návrhu u čísla projektu  

20-KU-132 Auto*Mat, z.s., Davida Skály. 

 Mgr. Pavel Čižinský opětovně požádal procedurálně hlasovat o stažení bodu „Zrušení 

usnesení č. UZ19_0025 ze dne 29.01.2019“ z Programu = pro hlasovalo 11 přítomných 

členů ZMČ Praha 1, 3 byli proti, 1 se zdržel a 10 nehlasovalo = návrh nebyl přijat.   
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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 17 členů ZMČ P1, 4 byli 

proti, 1 se zdržel a 3 nehlasovali – návrh byl přijat. 
 

 Pan starosta Ing. Petr Hejma zahájil procedurální hlasování o předřazení bodu „Návrh 

na přidělení finančních prostředků v rámci vyhlášeného dotačního programu "Podpora 

využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2020", za bod 

„Přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu v oblasti sportu pro rok 

2020" = pro hlasovalo 22 členů ZMČ P1, 1 byl proti, a 2 se zdrželi hlasování – návrh byl 

přijat. 

 Mgr. Pavel Čižinský vznesl pozměňovací návrh usnesení v bodu 2), 3) a 4) ve znění:  

2) ZMČ P1 schvaluje přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu 

MČ Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2020" dle položek: 20-KU-001, 20-KU-002, 20-

KU-003, 20-KU-004, 20-KU-005, 20-KU-006, 20-KU-007, 20-KU-008, 20-KU-009, 20-

KU-010, 20-KU-011, 20-KU-012, 20-KU-013, 20-KU-014, 20-KU-015, 20-KU-016, 20-

KU-017, 20-KU-018, 20-KU-019, 20-KU-020, 20-KU-021,20-KU-021, 20-KU-022, 20-

KU-023, 20-KU-024, 20-KU-025, 20-KU-026, 20-KU-027, 20-KU-028, položka 20-KU-

029 bude ve druhé, ta tady nebude, 20-KU-030, 20-KU-031, 20-KU-032, 20-KU-033, 20-

KU-034, 20-KU-035, 20-KU-036, 20-KU-037, 20-KU-038, 20-KU-039, 20-KU-040, 20-

KU-041, 20-KU-042 tam nebude, pak 20-KU-044, 20-KU-045, 20-KU-046, 20-KU-047, 

20-KU-048, 20-KU-049, 20-KU-050, 20-KU-051, 20-KU-053, 20-KU-054, 20-KU-055, 

to tam nebude, to už uplynulo, 20-KU-057, 20-KU-058, 20-KU-060, 20-KU-061, 20-KU-

65, 20-KU-066, 20-KU-068, 20-KU-069, 20-KU-070, 20-KU-071, 20-KU-072, 20-KU-

073, 20-KU-074, 20-KU-076, 20-KU-077, 20-KU-078, 20-KU-080, 20-KU-081, 20-KU-

082, 20-KU-083, 20-KU-084, následující by bylo ve druhém výroku usnesení, 20-KU-

086, 20-KU-087, 20-KU-088, 20-KU-089, 20-KU-090, 20-KU-091, 20-KU-092, 20-KU-

093, 20-KU-094, 20-KU-095, další položka tam nebude, 20-KU-097, 20-KU-098, 20-KU-

099, 20-KU-100, 20-KU-101, 20-KU-102, 20-KU-103, položka 20-KU-104 bude v dalším 

výroku, 20-KU-105, 20-KU-107, 20-KU-108, 20-KU-109, 20-KU-110, 20-KU-111, 20-

KU-112, 20-KU-113, 20-KU-114, 20-KU-115, 20-KU-116, 20-KU-118, 20-KU-119, 20-

KU-120, 20-KU-121, 20-KU-122, 20-KU-124, 20-KU-125, 20-KU-126, 20-KU-127, 20-

KU-128, 20-KU-129, 20-KU-130, následující položka už byla, ta tam nebude, 20-KU-

132, 20-KU-133, 20-KU-134, 20-KU-135, 20-KU-136, 20-KU-137, 20-KU-138, 20-KU-

139, 20-KU-141, 20-KU-142, 20-KU-143, 20-KU-144, 20-KU-145, 20-KU-146, 20-KU-

147, 20-KU-148, 20-KU-149, 20-KU-150, 20-KU-151, 20-KU-152, 20-KU-153, 20-KU-

154, což je Revolver o. p. s., to v usnesení, ve výroku nemá být, 20-KU-155, 20-KU-157, 

20-KU-158, 20-KU-159, 160 a 161 tam nebudou, dále tam bude položka 20-KU-162, 20-

KU-163, 20-KU-164, 20-KU-165, 20-KU-166, 20-KU-167, 20-KU-168, 20-KU-169, 20-

KU-171, 20-KU-173, 20-KU-174, 20-KU-175, 20-KU-176, položka 177 tam nebude, tam 

se nepřiděluji finanční prostředky, potom 20-KU-178, 20-KU-179, 20-KU-180, 20-KU-

181, 20-KU-183, 20-KU-184, 20-KU-185, 20-KU-186, 20-KU-187, 20-KU-188, 20-KU-

189, 20-KU-190, 20-KU-191, 20-KU-193, 20-KU-194, 20-KU-195, 20-KU-196, 20-KU-

197, 20-KU-198, 20-KU-199, 20-KU-200, 20-KU-201, 20-KU-203, 20-KU-204, 20-KU-

205, 20-KU-206, 20-KU-207, 20-KU-208, 20-KU-209, 20-KU-210, 20-KU-211, 20-KU-

212, 20-KU-213, 20-KU-214, 20-KU-215, 20-KU-216, 20-KU-217, 20-KU-218, 20-KU-

219, 20-KU-220, 20-KU-221, 20-KU-222, 20-KU-224, 20-KU-225, 20-KU-226, 20-KU-

227, 20-KU-228, 20-KU-229, 20-KU-230, 231 ne, tam se nepřidělují finanční prostředky, 

potom 20-KU-232, 20-KU-233, 20-KU-239, 20-KU-241, 20-KU-242, 20-KU-243, 20-

KU-244, 20-KU-245, 20-KU-246, 20-KU-248, 20-KU-249, 20-KU-250, 20-KU-251, 20-

KU-252, 20-KU-253, 20-KU-254, 20-KU-255, 20-KU-256, 20-KU-257, 20-KU-258, 20-

KU-259, 20-KU-260.  
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3) ZMČ P1 neschvaluje přidělení finančních prostředků v rámci Dotačního programu 

MČ Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2020" dle položek: 

20-KU-029, 20-KU-043, 20-KU-052, 20-KU-056, 20-KU-059, 20-KU-062, 20-KU-063, 

20-KU-064, 20-KU-067, 20-KU-075, 20-KU-079, 20-KU-085, 20-KU-096, 20-KU-104, 

20-KU-106, 20-KU-117, 20-KU-123, 20-KU-131, 20-KU-140, 20-KU-156, 20-KU-160, 

20-KU-161, 20-KU-170, 20-KU-172, 20-KU-177, 20-KU-182, 20-KU-192, 20-KU-196, 

20-KU-202, 20-KU-205, 20-KU-223, 20-KU-231, 20-KU-234, 20-KU-235, 20-KU-236, 

20-KU-237, 20-KU-238, 20-KU-240, 20-KU-247,  

4) ZMČ P1 ukládá uzavřít a podepsat "Smlouvy o přidělení finančních prostředků v 

rámci Dotačního programu MČ Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2020" dle bodu 2 

tohoto usnesení, 4.1 Zodpovídá: Petr Hejma, Termín: 17.07.2020 
 Mgr. Pavel Čižinský dále podal procedurální návrh hlasovat takto: odděleně položky 20-

KU-001, 20-KU-002, 20-KU-003, dohromady hlasovat položky 20-KU-004 a 20-KU-005 

– jedná se o stejný subjekt, odděleně položku 20-KU-006, položku 20-KU-007, 20-KU-

008, 20-KU-009, 20-KU-010 dohromady, položku 20-KU-011 odděleně, položku 20-KU-

012 odděleně, položku 20-KU-013 odděleně, položky 20-KU-014, 20-KU-015 a 20-KU-

143 dohromady, položku 20-KU-016 odděleně, položku 20-KU-17 odděleně, položku 

20KU-018 odděleně, položku 20-KU-019 odděleně, položku 20-KU-020 odděleně, 

položku 20-KU-021 odděleně, položku 20-KU-022 odděleně, položku 20-KU-023 

odděleně, položku 20-KU-024 odděleně, položky 20-KU-025 a 20-KU-06 hlasovat 

dohromady, položku 20-KU-027odděleně, položku 20-KU-028 odděleně, položku 20-KU-

029 odděleně, položku 20-KU-030 odděleně, položku 20-KU-031 odděleně, položku 20-

KU-o32 odděleně, položku 20-KU-033 odděleně položku 20-KU-034 odděleně, 

položku20-KU-035 odděleně, položku 20-KU-036 odděleně, položku 20-KU-037 

odděleně, položku 20-KU-038 odděleně, položky 20-KU-039 a 20-KU-040 dohromady, 

položku 20-KU-041 odděleně, položku 20-KU-042 odděleně, položku 20-KU-043 

odděleně,  položku 20-KU-044 odděleně, položku 20-KU-045 odděleně, položku 20-KU-

046 odděleně, položku 20-KU-047 odděleně, položku 20-KU-048 odděleně, položku 20-

KU-049 odděleně, položku 20-KU-050 odděleně, položku 20-KU-051 odděleně, položky 

20-KU-052 a 20-KU-053 hlasovat dohromady, položku 20-KU-054 odděleně, položku 

20-KU-055 odděleně, položku 20-KU-056 odděleně, položku 20-KU-057 odděleně, 

položku 20-KU-058 odděleně, položku 20-KU-059 odděleně, položky 20-KU-060, 20-

KU-061, 20-KU-062, 20-KU-063 a 20-KU-064 dohromady, 20-KU-065 a 20-KU-066 

dohromady, 20-KU-067, 20-KU-068 a 20-KU-069 dohromady, 20-KU-070 a 20-KU-071 

dohromady, položku 20-KU-072 odděleně, položku 20-KU-073 odděleně, položku 20-

KU-074 odděleně, položku 20-KU-075 odděleně, položku 20-KU-076 odděleně, položku 

20-KU-077 odděleně, položky 20-KU-078 a 20-KU-079 dohromady, položku 20-KU-080 

odděleně, položku 20-KU-081 odděleně, položku 20-KU-082 odděleně, položku 20-KU-

083 odděleně,  položku 20-KU-084 odděleně, položku 20-KU-085 odděleně, položku 20-

KU-086 odděleně, položku 20-KU-087 odděleně, položku 20-KU-088 odděleně, položku 

20-KU-089 odděleně, položku 20-KU-090 odděleně, položku 20-KU-091 odděleně, 

položku 20-KU-092 odděleně, položku 20-KU-093 odděleně, položku 20-KU-094 

odděleně, položku 20-KU-095 odděleně, položky 20-KU-096 a 20-KU-097 hlasovat 

dohromady, položku 20-KU-098 odděleně, položky 20-KU-099 a 20-KU-100 hlasovat 

dohromady, položku 20-KU-101 odděleně, položku 20-KU-102 odděleně, položky 20-

KU-103 a 20-KU-104 hlasovat dohromady, položku 20-KU-105 odděleně, položku 20-

KU-106 odděleně, položku 20-KU-107 odděleně, položku 20-KU-108 odděleně, položku 

20-KU-109 odděleně, položku 20-KU-110 odděleně, položky 20-KU-111, 20-KU-112 a 

20-KU-113 hlasovat dohromady, položku 20-KU-114 odděleně, položku 20-KU-115 

odděleně, položky 20-KU-116 a 20-KU-117 hlasovat dohromady, položku 20-KU-118 

odděleně, položku 20-KU-119 odděleně, položku 20-KU-120 odděleně, položku 20-KU-
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121 odděleně, položku 20-KU-122 odděleně, položku 20-KU-123 odděleně, položku 20-

KU-124 odděleně, položku 20-KU-125 odděleně, položky 20-KU-126 a 20-KU-127 

hlasovat dohromady, položku 20-KU-128 odděleně, položku 20-KU-129 odděleně, 

položku 20-KU-130 odděleně, položku 20-KU-131 odděleně, položku 20-KU-132 

odděleně, položku 20-KU-133 odděleně, položku 20-KU-135 odděleně, současně navrhl 

hlasovat položky 20-KU-135, 20-KU-136 a 20-KU 137 – jedná se o Komunitní centrum 

Kamp, položku 20-KU-138 odděleně, položky 20-KU-139 a 20-KU-140 hlasovat 

dohromady, položku 20-KU-141 odděleně, položku 20-KU-142 odděleně, položka 20-

KU-143 je hlasovaná dohromady, položku 20-KU-144 odděleně, položku 20-KU-145 

odděleně, dohromady hlasovat položky 20-KU-146, 20-KU-147 a 20-KU-215, položku 

20-KU-148 odděleně, položku 20-KU-149 odděleně, položku 20-KU-150 odděleně, 

položky 20-KU-151 a 20-KU-152 hlasovat dohromady, položku 20-KU-153 odděleně, u 

položek 20-KU-154 a 20-KU-155 požádal o oddělené hlasování, položku 20-KU-156 

odděleně, položku 20-KU-157 odděleně, položku 20-KU-158 odděleně, položku 20-KU-

159 odděleně, položku 20-KU-160 odděleně, položku 20-KU-161 odděleně, položku 20-

KU-162 odděleně, položku 20-KU-163 odděleně, položky 20-KU-164 a 20-KU-165 

hlasovat dohromady, položku 20-KU-166 hlasovat odděleně, položku 20-KU-167 

odděleně, položku 20-KU-168 odděleně, položku 20-KU-169 odděleně, položky 20-KU-

170 a 20-KU-171 hlasovat společně, položku 20-KU-172 odděleně, položku 20-KU-173 

odděleně, položku 20-KU-174 odděleně, položku 20-KU-175 odděleně, položku 20-KU-

176 odděleně, položku 20-KU-177 odděleně, položku 20-KU-178 odděleně, položku 20-

KU-179 odděleně, položku 20-KU-180 odděleně, položku 20-KU-181 odděleně, u 

položek 20-KU-182 a 20-KU-183 požádal o oddělené hlasování, položku 20-KU-184 

odděleně, položku 20-KU-185 odděleně, položky 20-KU-186, 20-KU-187 a 20-KU-188 

hlasovat dohromady, položku 20-KU-189 odděleně, položku 20-KU-190 odděleně, 

položku 20-KU-191 odděleně, položku 20-KU-192 odděleně, položku 20-KU-193 

odděleně, položku 20-KU-194 odděleně, položku 20-KU-195 odděleně, položku 20-KU-

196 odděleně, položku 20-KU-197 odděleně, položku 20-KU-198 odděleně, položku 20-

KU-199 odděleně, položku 20-KU-200 odděleně, položku 20-KU-201 odděleně, položku 

20-KU-202 odděleně, položku  20-KU-203 odděleně, položku 20-KU-204 odděleně, 

položku 20-KU-205 odděleně, položku 20-KU-206 odděleně, položku 20-KU-207 

odděleně, položky 20-KU-208 a 20-KU-209 hlasovat dohromady, položku 20-KU-210 

odděleně, položku 20-KU-211 odděleně, položku 20-KU-212 odděleně, položku 20-KU-

213 odděleně, položku 20-KU-214 odděleně, položky 20-KU-215 a 20-KU-246 a 20-KU-

247 hlasovat dohromady, položku 20-KU-216 odděleně, položku 20-KU-217 odděleně, 

položku 20-KU-218 odděleně, položku 20-KU-219 odděleně, položku 20-KU-220 

odděleně, položku 20-KU-220 (pozn. zřejmě 221) Shlomo Yaffwe odděleně, položku 20-

KU-222 odděleně, položku 20-KU-223 odděleně, položku 20-KU-224 odděleně, položku 

20-KU-225 odděleně, položku 20-KU-226 odděleně, položku 20-KU-227 odděleně, 

položku 20-KU-228 odděleně, položku 20-KU-229 odděleně, položku 20-KU-230 

odděleně, položku 20-KU-231 odděleně, položku 20-KU-232 odděleně, položku 20-KU-

233 odděleně, položku 20-KU-234 odděleně, položku 20-KU-235 odděleně, naopak 

položky 20-KU-236, 20-KU-237 a 20-KU-238 hlasovat dohromady, položku 20-KU-239 

odděleně, položku 20-KU-240 odděleně, položku 20-KU-241 odděleně, 20-KU-242 

odděleně, 20-KU-243 odděleně, 20-KU-244 odděleně, položku 20-KU-246 odděleně, 

položku 20-KU-247 odděleně, položku 20-KU-248 odděleně, položku 20-KU-249 

odděleně, položku 20-KU-250 odděleně, položku 20-KU-251 odděleně, položku 20-KU-

252 odděleně, položku 20-KU-253 odděleně, položku 20-KU-254 odděleně, položku 20-

KU-255 odděleně, položku 20-KU-256 odděleně, položku 20-KU-257 odděleně, položky 

20-KU-258 a 20-KU-250 hlasovat dohromady a nakonec požádal hlasovat o položce 20-

KU-260. 
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 Richard Bureš, předseda Návrhového výboru, požádal předkladatele pozměňovacího 

návrhu, aby ve smyslu platného Jednacího řádu § 7, odst. 7, předložil tento návrh 

písemně tak, aby bylo dostatečně zřejmé znění předloženého návrhu, a to nejpozději před 

zahájením hlasování o tomto návrhu. Mgr. Pavel Čižinský souhlasil. 

 Pan starosta Ing. Petr Hejma navrhl přerušit projednávání tohoto bodu, aby mohl  

Mgr. Pavel Čižinský svůj návrh precizovat v písemné podobě Návrhovému výboru. 

 Pan starosta Ing. Petr Hejma s ohledem na vzniklou situaci, kdy je oprávněná obava, že 

zasedání nebude probíhat konstruktivně a věcně, požádal zastupitelstvo o hlasování o 

procedurálním návrhu na dočasnou změnu Jednacího řádu ZMČ Praha 1 platnou pouze 

pro dnešní 15. zasedání ZMČ P1. 

 Richard Bureš, za Návrhový výbor, podpořil procedurální  návrh pana starosty – jedná 

se o procedurální návrh, o kterém rozhoduje zastupitelstvo svým hlasováním.  

O procedurálním návrhu se hlasuje bez rozpravy a má přednost před technickými 

připomínkami.. 

Hlasování o úpravě procedury platné do konce tohoto zasedání: 

 zkrácení doby diskusního příspěvku pro každého člena ZMČ P1 na maximálně tři 

minuty = pro hlasovalo 14 členů ZMČ P1, 6 bylo proti, nikdo se zdržel a 4 nehlasovali 

– návrh byl přijat. 

 způsob předkládání protinávrhů či doplňujících návrhů, a to pouze v písemné podobě 

doručením k rukám předsedy Návrhového výboru. Následně má právo předkladatel 

doplňujícího návrhu ho okomentovat = pro hlasovalo 13 členů ZMČ P1, 4 byli proti, 

nikdo se nezdržel a 7 nehlasovalo – návrh byl přijat. 

 Předkladatel Petr Burgr souhlasil s přerušením projednávaného bodu.  

Přerušeno. 
 

 Jitka Nazarská požádala o přestávku na jednání politických klubů.  

 

Přestávka od 21:37 hod. do 21:42 hod. na jednání politických klubů.  

 

7. Přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu v oblasti sportu pro 

rok 2020"  

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

Rada MČ Praha 1 vyhlásila dne 10.12.2019 usnesením č. UR19_1173 „Dotační program 

v oblasti sportu pro rok 2020“. Žádosti o dotace v oblasti sportu bylo možné podávat 

v souladu se schválenými Pravidly dotačního programu od 15.01.2020 do 28.02.2020. Dále 

Rada MČ Praha 1 jmenovala dne 25.02.2020 usnesením č. UR20_0184 členy Pracovní 

skupiny pro otevírání a kontrolu došlých projektů a Výběrové komise. Jejich jednání proběhla 

03.03. a 05.03.2020. Celkem bylo obdrženo 52 žádostí, které všechny splnily formální 

požadavky a na doporučení Pracovní skupiny postoupily k projednání Výběrové komise. 

Výběrová komise následně doporučila finančně podpořit 44 projektů dle příloh č. 1 a 2 

(Návrhy na přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu v oblasti sportu pro 

rok 2019" pro směr 1) a 2) v celkové výši 1.710.000 Kč pro směr 1) a 650.000 Kč pro směr 

2), tedy 2.360.000 Kč celkem. Při projednávání tohoto návrhu v Radě MČ Praha 1 bylo 

poukázáno na probíhající soudní spor s žadatelem č. 12 ve směru 2), (TJ Sokol Malá Strana). 

RMČ Praha 1 se usnesla na neposkytnutí podpory tomuto subjektu po dobu trvání sporu. 

Ostatní návrhy přidělených částek byly schváleny usnesením č. UR20_0344 ze dne 

24.03.2020, v němž Rada MČ Praha 1 doporučila tyto návrhy ke schválení Zastupitelstvu MČ 

Praha 1. 

Bez diskuse. 
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 Pro navržené usnesení hlasovalo 14 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti, 

nikdo se nezdržel a 3 nehlasovali.  

 V 21:47 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0141. 

 

Pokračování přerušeného bodu č. 5) „Přidělení finančních prostředků v rámci 

"Dotačního programu Městské části Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2020" 

 

Diskuse: 

 Předseda Návrhového výboru Richard Bureš konstatoval, že obsáhlý pozměňovací 

návrh nebyl navrhovatelem Mgr. Pavlem Čižinským písemně předložen, Zastupitel  

Mgr. Pavel Čižinský odešel bez omluvy ze zasedání ZMČ P1. 

 Hlasování o protinávrhu Davida Skály, číslo projektu 20-KU-132 Auto*Mat, z.s., 

navýšit dotaci z původních 20.000 Kč na 40.000 Kč z nevyčerpaných peněz – 

předkladatel Petr Burgr se s tímto návrhem neztotožnil = pro hlasovali 2 členové ZMČ 

P1, 10 bylo proti, 1 se zdržel a 5 nehlasovalo – návrh nebyl přijat.  
 

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

1 se zdržel a 2 nehlasovali.  

 V 21:54 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0142. 

 

8. Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci vyhlášeného dotačního programu 

"Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2020" 

Materiál předložila Mgr. Eva Špačková, místostarostka MČ Praha 1.  

Zastupitelstvem MČ Praha 1 byla v rozpočtu na rok 2020 v ORJ  0499 - Granty pro oblast 

školství a volného času schválena finanční částka ve výši 1.500.000 Kč pro dotační program 

„Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2020“. Rada MČ 

Praha 1 usnesením číslo UR19_1181 ze dne 10.12.2019 rozhodla vyhlásit výběrové řízení na 

poskytnutí finančních prostředků pro dotační program „Podpora využití volného času dětí a 

mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2020“, ve výši 1.500.000 Kč. Zároveň tímto 

usnesením schválila zásady pro výběrové řízení. Rada MČ Praha 1 usnesením číslo 

UR20_0188 ze dne 25.02.2020 jmenovala členy pracovní skupiny pro otevírání a formální 

kontrolu došlých projektů, tajemnici a členy výběrové komise, včetně náhradníků. Do 

výběrového řízení se přihlásilo 35 žadatelů (83 projektů). Všech 83 doručených žádostí 

splnilo formální náležitosti vyhlášeného dotačního programu. Dne 06.05.2020 se sešla 

výběrová komise, která hodnotila jednotlivé projekty v souladu se zásadami dotačního 

programu. Výběrová komise podpořila především subjekty, které dlouhodobě a kontinuálně 

provozují svou činnost na území MČ Praha 1, a jejichž aktivity jsou mezi dětmi a mládeží 

oblíbené. U každého projektu byl zvažován přínos pro děti a mládež městské části Praha 1, 

jehož definování je podmínkou projektové žádosti.  Komise přihlížela mimo jiné také 

k referencím z řad hodnotitelů již podpořených projektů, kteří byli členy výběrové komise. 

Výběrová komise pro výběrové řízení dotačního programu „Podpora využití volného času dětí 

a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2020“ proto doporučila Radě MČ Praha 1: 

- finančně podpořit 70 projektů v celkové výši 1.500.000 Kč.  

- finančně nepodpořit 13 projektů.  

Návrhy podpořených projektů, a návrh nepodpořených projektů, byly ve znění schváleném 

výběrovou komisí předloženy Radě MČ Praha 1 k projednání dne 12.05.2020. Rada MČ 

Praha 1 doporučila ZMČ P1 schválit návrh výběrové komise bez provedení změn usnesením 

číslo  UR20_0524. Ustanovením § 10a odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je poskytovateli žádosti uložena 

povinnost vyrozumět žadatele bez zbytečného odkladu o tom, že jeho žádosti nebylo 

vyhověno včetně uvedení důvodu nevyhovění žádosti. 
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Diskuse: 

V rámci diskuse vystoupila Mgr. Bc. Michaela Vencová, vedoucí Odboru školství. 

 

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, 

nikdo se nezdržel a 3 nehlasovali.  

 V 22:07 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0143. 

   

9. Granty na opravu domovního fondu 2020 

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

Členům ZMČ Praha 1 byl předložen materiál Granty na opravu domovního fondu, které byly 

vyhlášeny usnesením Rady MČ Praha 1 č. UR19_1201 dne 10.12.2019. Do uzávěrky dne 

09.03.2020 bylo podáno celkem 42 žádostí. Obálková komise zasedala 12.03.2020 a pro 

nesplnění grantových podmínek vyřadila 2 žádosti. Hodnotící komise tedy posuzovala celkem 

40 žádostí. V rozpočtu je pro tyto Granty alokováno 20 milionů Kč, součet všech požadavků 

byl 26 milionů 552 tisíc 912 Kč. Hodnotící komise zasedla celkem 2x, dne 20.03.2020, kdy 

vzhledem k tomu, že se nesešla v usnášeníschopném stavu jen provedla hrubé síto posouzení 

došlých žádostí a 8 sporných žádostí nechala k posouzení na další jednání komise. Hodnotící 

komise se v dostatečném počtu sešla dne 14.04.2020 a znovu posoudila všechny žádosti a 

rozhodla, že žádosti soukromých vlastníků posuzovala z hlediska rozsahu komerčně 

pronajímaných nebytových prostor a požadavky z tohoto důvodu redukovala na 20 - 30%. 

Ostatní žadatele pak bylo možno uspokojit ze 100%. 

Diskuse: 

 V rámci diskuse vystoupil Ing. Zdeněk Kovářík, 1. zástupce tajemníka v oblasti 

finanční a majetkové. 

 Mgr. David Bodeček vznesl doplňující návrh, položka č. 26, na adrese Rybná 13, zvýšit 

částku ještě o 432.969 Kč, součet přidělených částek by byl 1.367.031 Kč. – s tímto 

doplňujícím návrhem se předkladatel MUDr. Jan Votoček ztotožnil, neboť žádost 

soukromých vlastníků domu Spálená 4 byla stažena, tudíž se uvolnila částka ve výši 

300.000 Kč. V tabulce však tato změna promítnuta nebyla, neboť materiál byl odevzdán 

členům ZMČ Praha 1 dříve, než stažení žádosti MČ Praha 1 obdržela. Následně došlo 

k dohodě Mgr. Bodečka s MUDr. Votočkem, že SVJ Rybná 13 (položka 26) bude 

navýšena o uvolněnou částku 300.000 Kč, tudíž celková přidělená částka na granty 

na opravu domovního fondu 2020 zůstává nezměněna ve výši 19,604.771 Kč. 
 

 Pro navržené usnesení s upravenou přílohou hlasovalo 15 přítomných členů ZMČ  

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

 V 22:26 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0144. 

   

10. Valorizace nájemného pro rok 2020 

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

Rada MČ Praha 1 ještě před vypuknutím krizového stavu, který zásadním způsobem ohrozil 

ekonomiku celé společnosti, rozhodla o uplatnění valorizace. Uplatnění či neuplatnění 

valorizace bylo v pravomoci Rady MČ Praha 1, ovšem od okamžiku, kdy valorizaci uplatnila, 

je již další rozhodování o jejím zrušení v pravomoci Zastupitelstva MČ Praha 1, neboť nyní 

už se jedná o vzdání se pohledávky. Zrušení valorizace se do hospodaření MČ Praha 1 

promítne následovně: 

Prominutí valorizace  z celkem 1550 bytů -  872.669 Kč 

Prominutí valorizace z 1146 nebytových prostor -  4,770.865 Kč 

Prominutí valorizace z pozemků - 17.412 Kč 

prominutí valorizace z domů, pronajatých jako celek  - 2,031.833 Kč 
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Celkem tedy 7 milionů 692 tisíc a 779 korun českých. 

Bez diskuse. 
 

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

proti, a nikdo se nezdržel.  

 V 22:29 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0145. 

   

11. Záměr prodeje pozemku parc. č. 378/5, k. ú. Nové Město, obec Praha o výměře 3 m2 

Materiál předložil MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1. K jednání byla přizvána  

Mgr. Kateřina Dubská, vedoucí oddělení správy nemovitostí. 

Na základě revize katastrálního operátu realizované Katastrálním úřadem pro hlavní město 

Prahu a z ní plynoucí upozornění na nevyhovující faktický stav vstoupilo OTMS - OSN do 

jednání v panem xxxx xxxxxxxx (předseda výboru Společenství pro domu 2082, ulice 

Soukenická 7, Praha 1) ve věci týkající se zastavěnosti pozemku parc. č. 378/5, k. ú. Nové 

Město, obec Praha, který je zastavěn stavbou bez čp/če, stavbou výtahu, který je součástí 

objektu čp. 2082. Po rozsáhlých jednáních projevil zájem předseda výboru Společenství pro 

dům č. p. 2082, ulice Soukenická 7, Praha 1 odkoupit od MČ Praha 1 pozemek parc. č. 378/5, 

k. ú. Nové Město, obec Praha o výměře 3 m2. MČ Praha 1 si nechala zpracovat znalecký 

posudek č. 95/3459/19 ze dne 12.11.2019, kde byla zjištěná cena dle cenového předpisu a 

obvyklá cena stanovená ve výši 146.670 Kč. Výtah umístěný na pozemku parc. č. 378/5, k. ú. 

Nové Město obec Praha vystavěla společnost CLEEVDEN, s.r.o., se sídlem  

Soukenická 2082/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ: 65409621 jako majoritní vlastník. 

Kolaudace byla vydaná dne 15.11.2004 pod č. j. Výst. 4367,4905/04-Na-2/2082. Výtah po 

dokončení se stal součástí domu a patří mezi společné části. V prohlášení vlastníka výtah 

uveden není. Vlastnické právo k pozemku budou nabývat všichni vlastníci podle poměru 

podílů odpovídajících jejich spoluvlastnickým podílům na společných částech domu. Změna 

prohlášení vlastníka je pak již na společenství vlastníků jednotek. Na základě výše uvedených 

skutečností bylo Radě MČ Praha 1 předloženo ke schválení/k neschválení záměr prodeje 

pozemku parc. č. 378/5, k. ú. Nové Město, obec Praha za kupní cenu stanovenou podle 

znaleckého posudku č. 95/3459/19 Ing. Jana Fujáčka ze dne 12.11.2019 min. ve výši  

146.670 Kč, jednotlivým spoluvlastníkům sousedního pozemku parc. č. 378/2, k. ú. Nové 

Město, obec Praha podle jejich spoluvlastnických podílů a to: 

 id. 1949/8007 CLEEVDEN, s.r.o., se sídlem Soukenická 2082/7, 110 00 Praha 1 - Nové 

Město, IČ: 65409621, 

 id. 11273/85408 xxxxx xxxx xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx xxxxxxx, 110 00 Praha 1 - 

Nové Město, 

 id. 8911/42704 SJM xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. a xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx., bytem 

xxxxxxxxxx xxxxxxx, 110 00 Praha 1 - Nové Město, 

 id. 5031/85408 xxxxx xxxxx xxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, 110 00 Praha 1 - 

Staré Město, 

 id. 315/5338 xxxxx xxxxxx, bytem xx xxxxx xxxxx, 162 00 Praha 6 - Břevnov, 

 id. 10027/85408 xxxxxx xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxx xxx, 252 25 Zbuzany, 

 id. 1949/16014 xxxx xxxxx xxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, 162 00 Praha 6 - 

Střešovice, 

 id. 5031/85408 xxxxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx xxx, 250 85 Bašť. 

Rada MČ Praha 1 usnesením č. UR20_0458 dne 21.04.2020 doporučila Zastupitelstvu MČ 

Praha 1 schválit záměr prodeje výše uvedeného pozemku. 

Diskuse: 

 Bronislava Sitár Baboráková, DiS., nahlásila střet zájmu. 
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V rámci diskuse k tomuto bodu nezazněly žádné návrhy nebo změny textu usnesení. 
 

 Pro navržené usnesení hlasovalo 11 přítomných členů ZMČ Praha 1, 3 byli proti, a 2 se 

zdrželi hlasování.  

 Usnesení nebylo přijato. 

   

12. Zrušení usnesení č. UZ19_0025 ze dne 29.01.2019 

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

Výše zmiňovaným usnesením, schváleným na návrh předchozí politické reprezentace, byla 

fakticky zrušena privatizaci domů na Praze 1. Formálně se to sice nazývalo "pozastavením 

privatizace" a pro případné obnovení privatizace ve velmi omezeném rozsahu byly stanoveny 

4 podmínky, z nichž byla splněna pouze jedna 

 analýza všech dosud neprivatizovaných bytů, svěřených MČ Praha 1 a jejich rozdělení do 

kategorií - splněno 

 návrh koncepce bytové politiky - splněno jen částečně 

 analýza dosavadního průběhu privatizace a její dopad na MČ Praha 1 - nesplněno 

 identifikaci občanů Prahy 1, kteří dlouhodobě čekají na privatizaci a pro něž by ukončení 

privatizace bylo nepřiměřeně tvrdé - nesplněno. 

Termín všech těchto úkolů uplynul koncem ledna 2020. Protože všechny politické strany 

současné koalice, i některé nyní opoziční strany, měly tu či onu míru privatizace ve svém 

volebním programu, je prvním krokem ke splnění programových cílů, zrušení původního 

usnesení. 

Diskuse: 

 V rámci diskuse vystoupil Ing. Zdeněk Kovářík, 1. zástupce tajemníka v oblasti 

finanční a majetkové. 

 Předkladatel MUDr. Jan Votoček rozšířil usnesení o bod 2) ve znění: 

2) ZMČ P1 ukládá předložit další prodeje bytových jednotek až po schválení novely či 

zcela nových „Zásad pro prodej bytů“, zodpovídá: Rada MČ Praha 1, termín: 

30.09.2020. 
 

 Pro doplněné usnesení hlasovalo 13 přítomných členů ZMČ Praha 1,  

nikdo nebyl proti, a 3 se zdrželi hlasování.  

 V 23:03 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0146. 

   

13. Informace k projektu Masaryk Centre 1 

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

Městská část Praha 1 má v souladu se svými prioritami zájem na zvýšení objemu bytové 

výstavby, přičemž zdůrazňuje potřebu využívat byty k účelům trvalého bydlení, dále má 

zájem na zvýšení počtu rezidentů Městské části Praha 1 a zároveň snahu v okolí projektu 

vytvořit kvalitní veřejný prostor se zelení a novou občanskou vybaveností.  Městská část 

Praha 1 má dále zájem na humanizaci, respektive urbanizaci severojižní magistrály a tím i na 

redukci dopravy v centru města. Za tímto účelem bylo vedeno jednání s investorem 

předmětného projektu s cílem dohodnout benefity ve prospěch městské části. Společnost 

Prague CBD, s.r.o. (dále jen CBD) připravuje Polyfunkční objekt Masaryk Centre 1 (MC1) na 

pozemcích jižně od ul. Na Florenci, ohledně kterého je u Úřadu městské části Praha 1 vedeno 

řízení o umístění stavby sp. zn. S UMCP1/021863/2020/VÝS-Hd-2/p.č.2536, čj. UMCP1 

121046/2020. Tato společnost je dále vlastníkem pozemků parc. č. 2537/102, 2537/99, 

2537/173 a 2537/171, vše v k. ú. Nové Město. S ohledem na výsledky projektové přípravy 

projektu a omezení vyplývající ze závazných hygienických a dalších předpisů v rámci 

projektu není umístnění prostor určených k trvalému bydlení dobře možné; toto je 

reflektováno i ve stávajícím územním plánu hl. m. Prahy, který pro toto území stanoví směrný 

koeficient bydlení nula. Přesto je investorem deklarován zájem na výstavbě bytů určených k 
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trvalému bydlení a vůle vyjít vstříc požadavkům MČP1 na co nejvyšší zastoupení rezidenční 

výstavby na Rozvojových pozemcích a na zlepšení kvality veřejného prostoru a humanizaci 

jejich okolí. Ohledně Rozvojových pozemků je na základě podnětu P 299/2019 projednávána 

změna územního plánu hl. m. Prahy spočívající ve změně funkčního využití ploch 

Rozvojových pozemků, vymezení funkce VPS a transformaci SV části Masarykova nádraží 

(změna územního plánu hl. m. Prahy odpovídající podnětu P 299/2019 v navrhované podobě. 

Společnost CBD je v souvislosti s Územním řízením a se Změnou 299/2019 připravena vzít 

na sebe závazky ohledně svých rozvojových záměrů na Rozvojových pozemcích, zejména 

závazek realizace minimálního podílu staveb s rezidenční funkcí, a dále závazky ohledně 

okolí Rozvojových pozemků. Společnost CBD a Hlavní město Praha jsou stranami Smlouvy 

o spolupráci při úpravách prostoru náměstí na rohu ulic Havlíčkova a Na Florenci a ulice  

Na Florenci ze dne 13.10.2017 evidované MČ P1 pod ev. č. MHMPXP79RZ8G (dále jen 

„Smlouva 2017“), jejímž předmětem jsou mimo jiné následující závazky společnosti CBD ve 

vztahu k rekonstrukci ulice Na Florenci („Záměr rekonstrukce ulice“) a rekonstrukci prostor 

náměstí na rohu ulic Havlíčkova a Na Florenci („Záměr rekonstrukce náměstí“) s celkovou 

ve smlouvě deklarovanou hodnotou plnění cca 72 mil. Kč: 

a) spoluúčast společnosti CBD na přípravě architektonického a projektového řešení Záměru 

rekonstrukce ulice i Záměru rekonstrukce náměstí (společně dále „Záměry“) včetně řešení 

zastřešení vstupů do podzemních prostor metra v rámci předmětných pozemků, přičemž CBD 

se zavázala vypracovat odpovídající projektovou dokumentaci v rámci přípravných fází 

Záměrů 

b) úhradu nákladů na přípravné a projekční práce Záměru rekonstrukce ulice v předpokládané 

výši 7,5 mil. Kč 

c) úhradu nákladů na přípravné a projekční práce Záměru rekonstrukce náměstí a úhradu 

nákladů na nové řešení přístřešků vstupů do podzemních prostor metra, městský mobiliář  

v předpokládané hodnotě 10 mil. Kč a dále se společnost CBD zavázala realizovat na své 

náklady nové stromy a zeleň s odhadovanými náklady 5 mil. Kč 

d) závazek desetileté péče o zeleň umístěnou v rámci obou Záměrů v ulici Na Florenci  

v předpokládané výši celkových nákladů 10 mil Kč 

e) CBD se zavázala do kolaudace budovy MC1 převést HLMP za kupní cenu 10.000 Kč 

pozemek parc. č. 2537/163 k. ú. Nové Město v hodnotě dle cenové mapy cca 39,5 mil Kč 

Společnost CBD se dále zavázala Dohodou o spolupráci uzavřenou s HLMP dne 04.05.2020  

(„Dohoda HLMP 2020“) k poskytnutí dalšího plnění HLMP ve vztahu k Záměru 

rekonstrukce náměstí až do výše 15 mil. Kč, které spočívá v tom, že  

a) náklady na přípravné a projekční práce rekonstrukce náměstí na rohu ul. Havlíčkova  

a Na Florenci budou hrazeny společností CBD, a to s tím, že návrh rekonstrukce náměstí bude 

vybrán v architektonické soutěži, 

b) společnost CBD uhradí 1/2 nákladů na realizaci rekonstrukce náměstí dle vítězného 

architektonického návrhu, a to i v případě, že by tento podíl převyšoval náklady 

předpokládané Smlouvou 2017. Společnost CBD se zavázala poskytnout Správě železnic, 

státní organizaci, příspěvek ve výši 40 mil Kč na realizaci platformy přestřešení Masarykova 

nádraží, která bude napojena i na objekt MC1 a přispěje k zajištění komplexní prostupnosti 

území při odstranění stávajících bariér a dále k redukci stávajícího „heating islandu“ realizací 

veřejné zelené plochy na přestřešení. Investor je připraven rozšířit své závazky vyplývající ze 

Smlouvy 2017 a Dohody HLMP 2020 o další závazky ve prospěch MČ P1. Při realizaci 

projektu bude společnost CBD, nad rámec povinností a závazků vyplývajících ze Smlouvy 

2017 a veřejnoprávních rozhodnutí povolujících výstavbu projektu, postupovat tak, aby  

v maximálním možném rozsahu odstranila stávající bariéry prostupnosti území zajištěním 

prostupnosti projekt MC1 pro veřejnost, a to i s výhledem na budoucí rozvoj Masarykova 

nádraží (spojení na letiště) a záměr propojení s územím MČ Praha 8 při rozvoji území dle 

Změny 299/2019, první nadzemní a část druhého nadzemního patra objektu byla určena pro 
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služby občanské vybavenosti (restaurace, kavárny, služby, obchody) a byla koncipována tak, 

aby byla v maximálním možném rozsahu přístupná veřejnosti a během výstavby objektu MC1 

byl brán maximální zřetele na zajišťování plánu organizace výstavby, provozních  

a hygienických limitů tak, aby byl minimalizován dopad výstavby na okolí a zároveň došlo ke 

kompenzaci negativních externalit rezidentům bydlícím v okolí stavby. Konkrétní řešení 

budou specifikována a dohodnuta v dalším stupni projektové přípravy. Společnost CBD se 

dále nabízí, že při výstavbě projektu MC1 poskytne MČ P1 nad rámec plnění, ke kterým se 

zavázala HLMP ve Smlouvě 2017 a Dohodě HLMP 2020 na své náklady zajistí projektovou 

přípravu revitalizace ulic přiléhajících k areálu Masarykova nádraží, tj. ulic Havlíčkova,  

V celnici a Hybernská, jejímž cílem bude návrh zkvalitnění veřejného prostoru v souladu  

s aktuálními urbanistickými trendy humanizace a zpřístupnění veřejného prostoru, dle 

výsledků architektonické studie odsouhlasených s MČ P1 společnost CBD a dále se bude 

finančně podílet na realizaci revitalizace veřejného prostoru v ulici V celnici. 

 

Rada MČ Praha 1 na své schůzi dne 05.05.2020 vzala na vědomí informaci o průběhu 

dosavadního jednání s investorem projektu Masaryk Centre společností Prague CBD, s.r.o., 

zároveň vzala na vědomí uzavření dohody mezi společností Prague CBD a HMP dne 

04.05.2020. Rada MČ Praha 1 dále vzala na vědomí návrh memoranda mezi investorem 

společností Prague CBD a MČ P1, který byl předložen společností Prague CBD, s.r.o. a 

uložila dojednat finální podobu dohody a předložit Radě MČ P1 ke schválení. 

V předkládané dohodě bylo dohodnuto další rozšíření závazků investora spol. Prague CBD, a 

to: 

 garance prostupnosti území a propojení s P8 

 podíl až 50% bytové plochy v objektech další etapy projektu Masaryk Centre na území MČ 

Praha 1, včetně snahy o vytvoření dalších parkovacích stání v objektu pro rezidenty MČ  

Praha 1. 

 zajištění služeb občanské vybavenosti (1. NP a část 2. NP), přístup veřejnosti 

 minimalizace dopadu výstavby na okolí (podrobný plán organizace výstavby) 

 podíl na revitalizaci ulic. Havlíčkova, V celnici, Hybernská (projektová příprava) 

 podíl na realizaci revitalizace ul. V celnici (10 mil. Kč) 

 příspěvek 40 mil. Kč na realizaci platformy přestřešení Masarykova nádraží a vytvoření 

nové parkové plochy přístupné veřejnosti, s garancí, že tato částka v případě nerealizace 

platformy přestřešení připadne MČ Praha 1 a může být následně investována do revitalizace 

oblasti okolo Masarykova nádraží. 

Závazky investora dle smlouvy mezi Prague CBD a HMP (schválená usnesením ZHMP 

14.09. 2017) 

 Záměr rekonstrukce ulice Na Florenci (7,5 mil. Kč) 

 Záměr rekonstrukce náměstí ul. Havlíčkova/Na Florenci (10 mil. Kč) 

 Nové stromy a zeleň (5 mil. Kč) 

 10 let péče o zeleň (10 mil. Kč) 

 převod pozemku p. č. 2537/163 za 10.000 Kč (oceněná hodnota 39,5 mil. Kč) 

Deklarovaná hodnota celkem: 72 mil. Kč     

Závazky investora dle memoranda ze dne 04.05.2020 mezi CBD a HMP: 

 40% -50% z celkových HPP na celém rozvojovém území převážně na Praze 8 - rezidenční 

(obytná funkce), a to pouze pro trvalé bydlení 

 otevřená architektonická soutěž na výstavbu na Rozvojových pozemcích (zástupce MČP1) 

 úhrada 1/2 nákladů na realizaci rekonstrukce náměstí až do výše Kč 15 mil. Kč 

Rada MČ Praha 1 v návaznosti na své usnesení č. UR20_0493 ze dne 05.05.2020 schválila 

dne 12.05.2020 usnesením č. UR20_0496 uzavření Dohody o podmínkách rozvoje území 

areálu Masarykova nádraží a revitalizaci přilehlých částí MČ Praha 1.  
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Diskuse: 

 V rámci diskuse vystoupil Ing. Vít Janoušek, na základě plné moci od Ing. Martina 

Kadrmana, občana Prahy 1.  

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

hlasovalo 11 členů ZMČ P1, 2 byli proti, a 1 se zdržel a 2 nehlasovali – návrh nebyl 

přijat. 

 

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

zdržel a 1 nehlasoval  

 V 23:43 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0147. 

   
 

Procedurální hlasování, na návrh předkladatelky Mgr. Amálie Počarovské, vyřadit bod 

„Termíny konání zastupitelstva“, z Programu = pro hlasovalo 13 členů ZMČ P1, 1 byl proti,  

a 1 se zdržel a 1 nehlasoval – návrh byl přijat. 
 

 

Pokračování bodu č. 6: Dotazy a interpelace 

 

 Valerie Clare Talacková, MA, členka ZMČ Praha 1, vystoupila s dotazy ve věci 

projektů, které se týkají monitorování pouličních stromů a optimalizace závlah – 

interpelace nebyla předána v písemné podobě, tudíž na ně podle JŘ nebude odpovídáno 

písemně. 

 Mgr. David Bodeček, člen ZMČ Praha 1, interpeloval ve věci týkající se poplatků na 

úhradu zvýšených provozních nákladů spojených s uskutečňováním svateb mimo 

obvyklý čas nebo obvyklé místo 

 Mgr. Karel Ulm, člen ZMČ Praha 1, podal interpelaci na Mgr. Špačka, člena 

Zastupitelstva MČ Praha 1, jako bývalého předsedy Výboru pro sociální a bytovou 

politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku, ve věci jím rozeslaných 

dotazníků organizacím - poskytovatelům sociálních služeb, které dlouhodobě s Prahou 1 

spoluprací a žádají o sociální granty (Dle Jednacího řádu nelze interpelaci podat na 

řadového člena Zastupitelstva MČ Praha 1, přesto Mgr. Ulm tuto interpelaci písemně 

odevzdal).   

 Mgr. Amália Počarovská, členka ZMČ Praha 1, předala písemnou interpelaci ve věci 

fotografických prací fakturovaných MČ Praha 1 

 Mgr. Amália Počarovská, členka ZMČ Praha 1, předala písemnou interpelaci ve věci 

opatření proti pandemii COVID-19 v poliklinice Palackého 

 Mgr. Amália Počarovská, členka ZMČ Praha 1, předala písemnou interpelaci se 

žádostí o vyčíslení nákladů spojených s opatřeními proti pandemii COVID-19 

 Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1, předal písemnou interpelaci ve věci výše 

finančního plnění ze strany Ing. Petra Hejmy vůči občanskému sdružení Malostranské 

noviny či přímo vůči Ing. Ondřejovi Höppnerovi za posledních 5 let 

 

 

 

Pan starosta Ing. Petr Hejma, oznámil, že Jitka Nazarská se vzdala funkce ověřovatelky, tím 

automaticky na její místo nastupuje Valerie Clare Talacková, MA a jejím náhradníkem byl 

stanoven Mgr. David Bodeček. 
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1 5 .  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 3 : 5 5  h o d .    

p a n e m  s t a r o s t o u  I n g .  P e t r e m  H e j m o u  

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé dnešního zápisu: 

 

 

 

 

  

 

                      v.r.                                                                                              v.r. 

Valerie Clare Talacková, MA                                                                Petr Burgr                                    

     členka ZMČ Praha 1                                                             1. místostarosta MČ Praha 1        

  

 

         

 

 

v.r. 

                                    Ing. Petr Hejma  

                                                         starosta MČ Praha 1  

                                                                      

 

 

 

Zapsala: Růžena Nejedlá  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zápis byl vyhotoven 28.05.2020 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.         


