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Z Á P I S  

 

19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 1 

 

dne 16.09.2020 od 10:00 hodin 

v reprezentační budově Žofín  

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

 

 

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

V průběhu jednání byl řízením některých bodů jednání pověřen Petr 

Burgr, 1. místostarosta MČ Praha 1. 

 

Přestávka: od 10:26 hod. do 10:30 hod. (přestávka na jednání politických klubů) 

                   od 13:08 hod. do 14:01 hod. (přestávka na oběd) 

                   od 15:03 hod. do 15:07 hod. (přestávka na jednání politických klubů) 

                   od 16:56 hod. do 17:10 hod. (přestávka na jednání politických klubů) 

         od 19:18 hod. do 19:23 hod. (přestávka na jednání politických klubů) 

                   od 21:41 hod. do 21:58 hod. (přestávka na jednání politických klubů) 

                   od 22:01 hod. do 22:03 hod. (přestávka na jednání politických klubů) 

                   od 22:07 hod. do 22:09 hod. (přestávka na jednání politických klubů). 

 

Ukončení jednání: Jednání ukončil v 22:35 hod. Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1. 

 

Přítomno: 25 členů Zastupitelstva městské části Praha 1. 

 

Částečná neúčast: David Skála (omluvený pozdější příchod v 10:31 hod., a omluvený     

dřívější odchod v 18:15 hod.) 

Mgr. Amália Počarovská (omluvený dřívější příchod v 10:31 hod.,  

a částečná neúčast od 12:05 – 13:32 hod., a 16:35 – 17:02 hod.) 

                                Martin Kotas (omluvený pozdější příchod v 17:30 hod.) 

                                Mgr. Petr Kučera (omluvený dřívější odchod v 21:05 hod.). 

 

Ověření zápisu:  

 Zápis z 16. zasedání ZMČ Praha 1 ze dne 16.06.2020 (ověřovatelé: Bronislava Sitár 

Baboráková, DiS., a Jitka Nazarská)  

 Zápis z 17. mimořádného zasedání ZMČ Praha 1 ze dne 30.06.2020 (ověřovatelé:  

Ing. Michal Caban a Mgr. David Bodeček) - k zápisům nebyly vzneseny žádné námitky 

ani připomínky – oba zápisy jsou proto tímto považovány za schválené.     
 

 

Ověřovatelé dnešního zápisu:  
 Richard Bureš (náhradník: Mgr. Eva Špačková) 

 Mgr. David Bodeček (náhradník: Mgr. Petr Kučera) 

Mandátový a volební výbor 
- Ing. Michal Caban, předseda   

- Jitka Nazarská  

- Mgr. Petr Scholz  
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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 10.09.2020 byly rozdány do kanceláří a schránek v Informačním centru v přízemí 

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

- Projednání výsledků hospodaření MČ Praha 1 za 1. pololetí 2020 - předkládá  

MUDr.  Jan Votoček 

- Dodatek ke smlouvě o nájmu domu čp. 501 k. ú. Malá Strana, U Sovových mlýnů 7,  

Praha 1, Werichova vila - předkládá MUDr. Jan Votoček 

- Návrh na udělení Ceny Prahy 1 - předkládá Ing. Petr Hejma  

- Projednání informace k dopadům COVID-19 do rozpočtu MČ Praha 1 a do plánu 

výnosů a nákladů ekonomické činnosti na rok 2020 - předkládá MUDr. Jan Votoček 

Dále byla rozdána písemná informace „Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva 

městské části Praha 1 za 1. pololetí 2020“ 

 Na stůl byla rozdána písemná informace, a to ve věci podané žádosti občanů MČ Praha 1 

o projednání zákazu herních automatů Zastupitelstvem městské části Praha 1 dle § 8 

písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění – Mgr. et Mgr. 

Brož uvedl, že dle jeho názoru nebylo s žádostí (peticí) občanů naloženo dle zákona  

o hlavním městě Praze, měla být Zastupitelstvem MČ Praha 1 projednána jako řádný bod. 

Mgr. Čižinský sdělil, že pokud nebude tisk projednán jako řádný bod, bude se jednat  

o porušení zákona o hlavním městě Praze. 

 Pan starosta Ing. Petr Hejma požádal zařadit do Programu materiál, který byl rozdán na 

stůl – „Další postup ve věci spolupráce mezi hlavním městem Prahou a městskou částí 

Praha 1 při zajištění provozu Nemocnice Na Františku“ a navrhl vyřadit bod  

„K Nemocnici Na Františku“- předkládá Mgr. Pavel Čižinský 

 Mgr. Petr Kučera podal procedurální návrh na  sloučení  bodů „K Nemocnici na 

Františku“ a „Další postup ve věci spolupráce mezi hlavním městem Prahou a městskou 

částí Praha 1 při zajištění provozu Nemocnice Na Františku“. 

 Mgr. David Bodeček požádal o předřazení bodu „Návrh na udělení Ceny Prahy 1“ za 

bod „Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1“. 

 Předkladatel MUDr. Jan Votoček požádal o zařazení bodu „Dodatek ke smlouvě  

o nájmu domu čp. 501 k. ú. Malá Strana, U Sovových mlýnů 7, Praha 1, Werichova vila“ 

na pevný čas v 14:00 hod. 

 Předkladatel Mgr. Pavel Čižinský požádal o stažení bodu „Vyhlášení místního 

referenda“ z Programu. 

 Richard Bureš navrhl vyřadit bod „Výstavba podzemních a nadzemních garáží  

a garážových stání na území MČ Praha 1“ z Programu = předkladatel Mgr. et Mgr. 

Vladan Brož  s tímto návrhem nesouhlasil. 
 

 Pan starosta Ing. Petr Hejma vyhlásil přestávku na jednání politických klubů. 

 

Přestávka od 10:26 hod. do 10:30 hod. na jednání politických klubů 

 

 Pan starosta Ing. Petr Hejma oznámil, že podává návrh na zařazení nového bodu do 

Programu, vycházející z rozdané písemné informace pod názvem „Žádost občanů o 

projednání zákazu herních automatů Zastupitelstvem městské části Praha 1“. 

 Mgr. Pavel Čižinský navrhl zařadit  výše uvedený bod jako bod č. 1. 
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 Mgr. Amália Počarovská požádala o stažení bodu „Dotační program na instalaci 

radiovodoměrů na území Prahy 1 - Druhá část“= předkladatel MUDr. Jan Votoček 

s tímto návrhem nesouhlasil. 

 Pan starosta Ing. Petr Hejma zahájil hlasování o: 

- zařazení bodu „Další postup ve věci spolupráce mezi hlavním městem Prahou a městskou 

částí Praha 1 při zajištění provozu Nemocnice Na Františku“ do Programu = pro hlasovalo 

23 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel a 1 člen ZMČ P1 nehlasoval – návrh 

byl přijat. Pan starosta Ing Hejma požádal o zařazení tohoto bodu na pevný čas  

v 15:00 hod.  

- vyřazení bodu „K Nemocnici na Františku“ z Programu = pro hlasovalo 13 členů ZMČ P1, 

9 bylo proti, 1 se zdržel a 1 člen ZMČ P1 nehlasoval – návrh byl přijat.  

- zařazení bodu „Žádost občanů o projednání zákazu herních automatů Zastupitelstvem 

městské části Praha 1“ do Programu = pro hlasovalo 17 členů ZMČ P1, 4 byli proti, 2 se 

zdrželi a 1 člen ZMČ P1 nehlasoval – návrh byl přijat. 

- předřazení bodu „Návrh na udělení Ceny Prahy 1“  za bod „Volba přísedících k Obvodnímu 

soudu pro Prahu 1“ v Programu = pro hlasovalo 24 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, a 

nikdo se nezdržel – návrh byl přijat. 

- zařazení bodu „Dodatek ke smlouvě o nájmu domu čp. 501 k. ú. Malá Strana, U Sovových 

mlýnů 7, Praha 1, Werichova vila“ na pevný čas v 14:00 hod. = pro hlasovalo 23 členů ZMČ 

P1, nikdo nebyl proti, a 1 člen ZMČ P1 se zdržel hlasování – návrh byl přijat. 

- vyřazení bodu „Výstavba podzemních a nadzemních garáží a garážových stání na území MČ 

Praha 1“ z Programu = pro hlasovalo 13 členů ZMČ P1, 10 bylo proti, a 1 člen ZMČ P1 se 

zdržel hlasování – návrh byl přijat. 

- předřazení  bodu „Žádost občanů o projednání zákazu herních automatů Zastupitelstvem 

městské části Praha 1“ za bod „Návrh na udělení Ceny Prahy 1“ v Programu = pro hlasovalo 

11 členů ZMČ P1, 2 byli proti, 3 se zdrželi a 8 členů ZMČ P1 nehlasovalo – návrh nebyl 

přijat. 

- vyřazení  bodu „Dotační program na instalaci radiovodoměrů na území Prahy 1 - Druhá 

část“ = pro hlasovalo 9 členů ZMČ P1, 10 bylo proti, 3 se zdrželi a 2 členové ZMČ P1 

nehlasovali – návrh nebyl přijat. 
  

 

 Pro takto upravený Program hlasovalo všech 16 přítomných členů ZMČ Praha 1,  

3 byli proti, 4 se zdrželi a 1 nehlasoval, program byl přijat. 
 

Program: 

 

1.  Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 

2.  Návrh na udělení Ceny Prahy 1 

3.  Statut Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života 

4.  Dodatek č. 2, kterým se vydává úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Škola v přírodě a školní jídelna Čestice, IČ 47254858, se sídlem na adrese Čestice 8, 387 

19 Čestice 

5.  Stavební aktivity Městské části Praha 1 na pozemcích parc. č. 326/1, 326/2 a 333/1 vše  

v k. ú. Nové Město, obec Praha 

6.  Dotační program na instalaci radiovodoměrů na území Prahy 1 - Druhá část 

7.  Dodatek ke smlouvě o nájmu domu čp. 501 k. ú. Malá Strana, U Sovových mlýnů 7, 

Praha 1, Werichova vila 

8.  Návrh splátkového kalendáře u nebytového prostoru v domě č. p. 1042, k. ú. Nové 

Město, Na Poříčí 16, Praha 1 

9.  Žádost o prominutí nájemného u bytové jednotky č. 1061/9 ve 4. nadzemním podlaží 

domu č. p. 1061, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 37, Praha 1 
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10.  Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 718, na pozemcích parc. č. 639/1 a 639/2, 

Palackého 9, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1 

11.  Další postup ve věci spolupráce mezi hlavním městem Prahou a městskou částí Praha 1 

při zajištění provozu Nemocnice Na Františku 

12.  Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 131, na pozemku parc. č. 74, Pařížská 28, 

vše v k. ú. Josefov, Praha 1 

13.  Dotazy a interpelace 

14.  Prodej části spol. prostor v domě č. p. 220, na pozemku parc. č. 136, Anenská 13, vše  

v k. ú. Staré Město, Praha 1 

15.  Žádost o prodej nebytové jednotky č. 1592/101 v domě č. p. 1592, na pozemku parc.  

č. 2252, Mezibranská 17, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1 

16.  Změna prohlášení pro dům čp. 440 na pozemku parc. č. 323/1, k. ú. Malá Strana, na 

adrese Všehrdova 7, Praha 1 

17.  Zrušení usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ14_0691 ze dne 16.09.2014 a  

č. UZ15_0032 ze dne 27.01.2015 ve věci změn prohlášení vlastníka v domě Kožná 2,  

k. ú. Staré Město, Praha 1 a v domě Sněmovní 5, k. ú. Malá Strana, Praha 1 

18.  Žádost vlastníků jednotky č. 1403/13, Revoluční 28, k. ú. Nové Město, Praha 1  

o odkoupení sousední jednotky č. 1403/37 

19.  Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 

(OKS/OTMS) 

20.  Posunutí termínu úkolu z usnesení č. UZ18_0612 ze dne 12.06.2018 - informovat ZMČ 

P1 o výsledku vyhodnocení připomínek a zásadních připomínek MČ Praha 1  

k předloženému návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitní plán) 

21.  Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady a Zastupitelstva 

MČ Praha 1 od 01.01.2020 do 31.03.2020 

22.  Projednání výsledků hospodaření MČ Praha 1 za 1. pololetí 2020 

23.  Projednání informace k dopadům COVID-19 do rozpočtu MČ Praha 1 a do plánu výnosů 

a nákladů ekonomické činnosti na rok 2020 

24.  Žádost občanů o projednání zákazu herních automatů Zastupitelstvem městské části 

Praha 1 

 

 

Písemné informace: 

 

 Informace o mezitímní účetní závěrce MČ Praha 1 a o mezitímních účetních závěrkách 

příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 1 sestavených k 30.06.2020 

 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 1 za 1. pololetí 2020 

 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru  

 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 1 za 1. pololetí 

2020 

 Informace pro Zastupitelstvo MČ Praha 1 ve věci podané žádosti občanů MČ Praha 1 o 

projednání  zákazu herních automatů – v průběhu jednání byl z této informace vyhotoven 

materiál (zařazen na Program jako bod č. 24) 

 

 

Pevné body: 

14:00 hod. - Dodatek ke smlouvě o nájmu domu čp. 501 k. ú. Malá Strana, U Sovových  

 mlýnů 7, Praha 1, Werichova vila 

15:00 hod. - Další postup ve věci spolupráce mezi hlavním městem Prahou a městskou částí 

Praha 1 při zajištění provozu Nemocnice Na Františku 
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Pořad jednání: 

1.  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 uchazečů, doporučující stanovisko předsedy Obvodního soudu pro 

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

Nádvorníkovou, Romanu Šedivou, Mgr. Jarmilu Machovou, Věru Ševčíkovou, Věru 

Hánlovou, Mgr. Růženu Topinkovou, Zdeňku Vranovskou, JUDr. Alenu Hanilcovou,  

JUDr. Janu Randovou a Ing. Daniela Brotana přísedícími Obvodního soudu pro Prahu 1. 

Diskuse: 

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

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

či „zdržel se“.   

Tajné hlasování:  

- pro Nivu Nádvorníkovou hlasovalo 22 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl 

proti, nikdo se zdržel a 2 nehlasovali – byla zvolena. 

- pro Romanu Šedivou hlasovalo 22 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti, 

nikdo se zdržel a 2 nehlasovali – byla zvolena. 

- pro Mgr. Jarmilu Machovou hlasovalo 23 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl 

proti, nikdo se zdržel a 1 nehlasoval – byla zvolena. 

- pro Věru Ševčíkovou hlasovalo 18 přítomných členů ZMČ Praha 1, 1 byl proti, 3 se 

zdrželi hlasování, a 1 nehlasoval – byla zvolena. 

- pro Věru Hánlovou hlasovalo 22 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti, 1 se 

zdržel a 1 nehlasoval – byla zvolena. 

- pro Mgr. Růženu Topinkovou hlasovalo 22 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo 

nebyl proti, 1 se zdržel a 1 nehlasoval – byla zvolena. 

- pro Zdeňku Vranovskou hlasovalo 21 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl 

proti, 1 se zdržel a 2 nehlasovali – byla zvolena. 

- pro JUDr. Alenu Hanilcovou hlasovalo 23 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl 

proti, nikdo se zdržel a 1 nehlasoval – byla zvolena. 

- pro JUDr. Janu Randovou hlasovalo 21 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl 

proti, 2 se zdrželi a 1 nehlasoval – byla zvolena. 

- pro Ing. Daniela Brotana hlasovalo 22 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl 

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

 Pro upravené usnesení ve variantě „volí“ hlasovalo 24 přítomných členů ZMČ Praha 1,  

nikdo nebyl proti, a nikdo se nezdržel hlasování. 

 V 11:06 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0163. 

 

2.  Návrh na udělení Ceny Prahy 1 

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

Komise pro občanské záležitosti, udělování čestného občanství a Ceny Prahy 1 na svém 

3. jednání dne 29.06.2020 projednala návrhy na udělení ocenění Ceny Prahy 1 význačným 

osobnostem za jejich významná umělecká, vědecká a jiná díla mající vztah k Městské části 

Praha 1. Rada městské části Praha 1 usnesením č. UR20_1038 dne 08.09.2020 vzala na 

vědomí návrh Komise pro občanské záležitosti, udělování čestného občanství a Ceny Prahy 1 

a doporučila Zastupitelstvu MČ Praha 1 schválit udělení Ceny Prahy 1 Ing. Jarmile 

Kopečkové, Marko Čermákovi, Mgr. Jindřišce Nevyjelové a mons. Prof. PhDr. Tomáši 

Halíkovi, Th.D. 
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Diskuse: 

 Mgr. David Bodeček vznesl pozměňovací návrh usnesení ve znění: 

1) ZMČ P1 bere na vědomí návrh Komise pro občanské záležitosti, udělování čestného 

občanství a Ceny Prahy 1 na udělení Ceny Prahy 1:  

Marko Čermákovi za celoživotní přínos v oblasti kreslení, hudby a trampu a za významně 

posilující vnímání Prahy 1 mezi veřejností 

mons. Prof. PhDr. Tomáši Halíkovi Th.D., dr. h. c. za dlouholetou snahu a pluralitu názorů, 

za postoje přispívání porozumění mezi lidmi rozdílného vyznání a za významně posilující 

pozitivní vnímání Praha 1 mezi návštěvníky z celého světa 

Ing. Jarmile Kopečkové za dlouholetou pečlivou a obětavou práci pro Prahu 1 

Mgr. Jindřišce Nevyjelové za dlouholetou činnost v oblasti vzdělávání a za propagaci ideí  

T. G. Masaryka v řadách žáků a studentů 

2) ZMČ P1 schvaluje udělení Ceny Prahy 1: 

Marko Čermákovi 

mons. Prof. PhDr. Tomáši Halíkovi Th.D., dr. h. c. 

Ing. Jarmile Kopečkové 

Mgr. Jindřišce Nevyjelové 

3) ZMČ P1 ukládá předat Cenu Prahy 1: 

Marko Čermákovi 

mons. Prof. PhDr. Tomáši Halíkovi Th.D., dr. h. c. 

Ing. Jarmile Kopečkové 

Mgr. Jindřišce Nevyjelové 

3.1 Zodpovídá Ing. Petr Hejma, termín 28.02.2021 

 Předkladatel Ing. Petr Hejma se s výše uvedeným pozměňovacím návrhem ztotožnil. 

 Mgr. David Bodeček upozornil, že dle platných Pravidel pro udělování čestných 

občanství a Ceny Prahy 1 návrhy na udělení podávají pouze členové Zastupitelstva MČ 

Praha 1. 

 Mgr. Eva Špačková si osvojila návrh na udělení Ceny Prahy 1 Mgr. Jindřišce 

Nevyjelové. 

 Mgr. Karel Ulm si osvojil návrh na udělení Ceny Prahy 1 mons. Prof. PhDr. Tomáši 

Halíkovi Th.D., dr. h. c.. 

 Mgr. Petr Scholz požádal hlasovat o jednotlivých návrzích tajně a per partes. 

 Mgr. Karel Ulm, MA požádal o ukončení diskuse = pro hlasovalo 12 členů ZMČ P1,  

5 bylo proti, 2 se zdrželi a 5 členů ZMČ P1 nehlasovalo – návrh nebyl přijat. 

 Petr Burgr navrhl nahradit slovo „trampu“ u Marko Čermáka změnit na „trampingu“. 

 Mgr. Amália Počarovská předložila protinávrh usnesení, nový bod 4.  

4) ZMČ P1  bere na vědomí, že pan Marko Čermák, obdržel 5. března 2020 Cenu 

starosty Prahy 1 při příležitosti křtu knihy Poslední romantik v Galerii 1, předkladatel 

Ing. Petr Hejma se s tímto protinávrhem neztotožnil= pro hlasovalo 7 členů ZMČ P1,  

1 byl proti, 4 se zdrželi a 12 členů ZMČ P1 nehlasovalo – návrh nebyl přijat. 

 Mgr. Amália Počarovská, požádala o ukončení diskuse = pro hlasovalo 18 členů ZMČ 

P1, 3 byli proti, 2 se zdrželi a 1 člen ZMČ P1 nehlasoval – návrh byl přijat. 

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

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

či „nehlasoval“. 

Tajné hlasování:  

- pro udělení Ceny Prahy 1 Marko Čermákovi hlasovalo - 24 přítomných členů ZMČ  

Praha 1, nikdo nebyl proti, a nikdo se nezdržel hlasování – návrh byl přijat. 

-  pro udělení Ceny Prahy 1 mons. Prof. PhDr. Tomáši Halíkovi, Th.D hlasovalo - 18 

přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti, 3 se zdrželi a 3 členové ZMČ P1 

nehlasovali – návrh byl přijat. 
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- pro udělení Ceny Prahy 1 Ing. Jarmile Kopečkové hlasovalo - 22 přítomných členů ZMČ 

Praha 1, nikdo nebyl proti, 1 se zdržel a 1 člen ZMČ P1 nehlasoval – návrh byl přijat. 

- pro udělení Ceny Prahy 1 Mgr. Jindřišce Nevyjelové hlasovalo - 22 přítomných členů 

ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti, a 2 se zdrželi hlasování – návrh byl přijat. 
 

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

se nezdržel hlasování. 

 V 11:48 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0164. 

 

 

3.  Statut Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života 

Materiál předložila Bronislava Sitár Baboráková, DiS., předsedkyně výboru  ZMČ Praha 1. 

Výbor proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života (VPVC) byl zřízen 

zastupitelstvem městské části Praha 1  a zároveň byla zvolena Bronislava Sitár Baboráková, 

DiS. předsedkyní usnesením č. UZ20_0119 dne 14.01.2020. Dále byli usnesením  

č. UZ20_0131 dne 10.03.2020  zvoleni místopředseda a členové výboru. 

Výbor na svém jednání dne 13.05.2020 vytvořil a schválil Statut VPVC. Nyní je  předložen 

Statut ke schválení i Zastupitelstvu MČ Praha 1. 

Bez diskuse. 

  

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

nikdo se nezdržel hlasování. 

 V 11:50 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0165. 

 

 

4.  Dodatek č. 2, kterým se vydává úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Škola v přírodě a školní jídelna Čestice, IČ 47254858, se sídlem na adrese Čestice 8, 

387 19 Čestice 

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

Zastupitelstvu MČ Praha 1 byl předložen Dodatek č. 2, kterým se vydává úplné znění 

Zřizovací listiny příspěvkové organizace Škola v přírodě a školní jídelna Čestice, IČ: 

47254858, se sídlem na adrese Čestice 8, 387 19  Čestice (dále jen „ŠVP“).  

Úpravy Zřizovací listiny: 

1) Na základě žádosti ředitelky ŠVP dochází k rozšíření čl. II „Vymezení hlavního účelu  

a předmětu činnosti“ o environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (dále jen „EVVO“).  

2) Ve spolupráci s ředitelkou ŠVP dochází k rozšíření čl. VI „Okruhy doplňkové činnosti“. 

3) Ve spolupráci s oddělením právním, kontroly a stížností a Odborem technické 

a majetkové správy je provedena aktualizace dalších ustanovení Zřizovací listiny (převážně 

technické úpravy). 

Ad 1)  

Ředitelka ŠVP, Mgr. Kateřina Vršková, požádala o rozšíření hlavního účelu a předmětu 

činnosti organizace o EVVO. ŠVP poskytuje EVVO a má ji ukotvenu ve vzdělávacím 

programu s názvem „Rok na vsi a za vsí“. Vzdělávací program akcentuje důraz na odpovědné 

chování k životnímu prostřední a na aktivity určené ke zvýšení kvality životního prostředí. 

ŠVP byla v roce 2018 zapsána na portál Ekoncentra, které provozuje Ministerstvo životního 

prostředí (www.ekoncentra.cz). Uvedením EVVO do předmětu činnosti ve Zřizovací listině 

organizace získává možnost ucházet se o podpory v dotačních výzvách MŽP, ale i jinde, např. 

u Státního fondu životního prostředí České republiky apod. 

Ad 2) 

http://www.ekoncentra.cz/
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Odbor školství ve spolupráci s ředitelkou ŠVP, Mgr. Kateřinou Vrškovou, navrhuje rozšíření 

doplňkové činnosti tak, aby se tato činnost mohla stát dalším zdrojem příjmů organizace 

a přispěla k financování hlavní činnosti organizace (resp. doplnila příspěvek zřizovatele).  

Ad 3)  

Ostatní úpravy jsou převážně technického charakteru a týkají se formálních změn s cílem 

zpřehlednit a aktualizovat text. Důvodem k úpravám vymezení pozemků v Příloze Zřizovací 

listiny je skutečnost, že většina z nich byla v minulosti sloučena se sousedícím pozemkem. 

Nově se organizaci předává pozemek parc. č. 74/26, o výměře 2 469 m2, který MČ P1 

zakoupila v roce 2018 k rozšíření činnosti školy v přírodě (využit jako zahrada).  

Předkládaný návrh Dodatku č. 2 byl projednán na RMČ Praha 1 dne 11.08.2020, usnesení 

č. UR20_0934. 

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

 

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

2 se zdrželi hlasování. 

 V 11:53 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0166. 

 

 

5.  Stavební aktivity Městské části Praha 1 na pozemcích parc. č. 326/1, 326/2 a 333/1 

vše v k. ú. Nové Město, obec Praha 

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

Na zasedání  ZMČ Praha 1 dne 19. května 2020 byla zastupitelem MČ Praha 1 Mgr. Pavlem 

Nazarským, vznesena interpelace, ve které pan zastupitel formuloval pochybnost, zda 

stavebními aktivitami Městské části Praha 1 na pozemcích parc. č. 326/1, 326/2 a 333/1 vše  

v k. ú. Nové Město, obec Praha nevznikla Městské části Praha 1 škoda. Protože se tímto 

obsah interpelace vymykal standardním dotazům, bylo objednáno zpracování právního 

stanoviska shrnujícího postup Městské části Praha 1 a posouzení postupu Městské části 

Praha1 jako stavebníka. Předkladatelka zároveň využívá této příležitosti, aby seznámila 

Zastupitelstvo MČ Praha 1 s řešením využití pozemku parc. č. 326/2, na který bylo rozšířeno 

hřiště mateřské školy, protože i stav na tomto pozemku byl kritizován v několika interpelacích 

- viz připojená fotodokumentace.  

Diskuse: 

 V rámci diskuse vystoupila Mgr. Kateřina Dubská, vedoucí oddělení správy 

nemovitostí OTMS. 

 Vladimír Mařík navrhl doplňující návrh, a to vložit do usnesení nové body 3 a 4 ve 

znění: 

3) ZMČ P1 rozhodlo dále neusilovat o umístění zázemí Jednotky sboru dobrovolných hasičů 

městské části Praha 1 v areálu Novomlýnská tj. na pozemku parc. č. 333/1 a v budově  

č. p. 1403, Revoluční 28, Praha 1, vše v k. ú. Nové Město a zřídit Hasičskou stanici pro 

Jednotku sboru dobrovolných hasičů městské části Praha 1 na vhodném místě 

4) ZMČ P1 ukládá Radě MČ Praha 1 přijmout opatření s cílem realizovat zřízení Hasičské 

stanice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů městské části Praha 1 

Termín: 31.12.2020 

 Předkladatelka Mgr. Eva Špačková se s výše uvedeným doplňujícím návrhem 

ztotožnila. 

 Mgr. Pavel Nazarský vznesl protinávrh usnesení ve znění: 

1) ZMČ P1 "Právní stanovisko" uvedené v příloze tohoto usnesení uložené v OVO, které 

zpracovala AK JUDr. Ireny Helmové ke dni 09.06.2020 v návaznosti na pochybnost ohledně 

možného vzniku škody formulovanou v rámci interpelace zastupitelem MČ Praha 1  

Mgr. Pavlem  Nazarským ze dne 19.05.2020 
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2) ZMČ P1 konstatuje vznik škody v souvislosti s provedením a odstraněním černé stavby 

týkající se parkovacího stání pro hasičské auto na pozemku MŠ Revoluční a pověřuje …….o 

provedení podrobného stanovení její výše. 

3) ZMČ P1 ukládá ustanovit škodní komisi a vzniklou škodu vymáhat na odpovědných 

osobách - předkladatelka Mgr. Eva Špačková se s tímto protinávrhem neztotožnila = pro 

hlasovalo 5 členů ZMČ P1, 6 bylo proti, 2 se zdrželi a 11 členů ZMČ P1 nehlasovalo – návrh 

nebyl přijat.  

 Jitka Nazarská vznesla protinávrh usnesení, bod 3: 

3) ZMČ P1 bere na vědomí, že, stavební aktivity na pozemcích parc. č. 326/1, 326/2 a 333/1 

byly v roce 2018 (vydláždění parkovacího místa pro hasičské auto) nelegální a že tuto 

skutečnost napravil p. Nazarský, který opět navrátil hřiště dětem v MŠ Revoluční v roce 2019 

- předkladatelka Mgr. Eva Špačková se s tímto protinávrhem neztotožnila = pro hlasovalo 

10 členů ZMČ P1, 5 bylo proti, 2 se zdrželi a 7 členů ZMČ P1 nehlasovalo – návrh nebyl 

přijat. 
Navržené usnesení ve znění: 

1) ZMČ P1 bere na vědomí "Právní stanovisko" uvedené v příloze tohoto usnesení uložené  

v OVO, které zpracovala AK JUDr. Ireny Helmové ke dni 09.06.2020 v návaznosti na 

pochybnost ohledně možného vzniku škody formulovanou v rámci interpelace zastupitelem 

MČ Praha 1 Mgr. Pavlem Nazarským ze dne 19.05.2020 

2) ZMČ P1 konstatuje, že na pozemku parc. č. 326/2 je rozšířeno hřiště Mateřské školy 

Revoluční 26, Praha 1 

3) ZMČ P1 rozhodlo dále neusilovat o umístění zázemí Jednotky sboru dobrovolných hasičů 

městské části Praha 1 v areálu Novomlýnská tj. na pozemku parc. č. 333/1 a v budově č. p. 

1403, Revoluční 28, Praha 1, vše v k. ú. Nové Město, a zřídit Hasičskou stanici pro Jednotku 

sboru dobrovolných hasičů městské části Praha 1 na vhodném místě 

4) ZMČ P1 ukládá Radě MČ Praha 1 přijmout opatření s cílem realizovat zřízení Hasičské 

stanice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů městské části Praha 1. Termín: 31.12.2020. 

 Mgr. David Bodeček požádal hlasovat o jednotlivých bodech usnesení per partes.  

 Richard Bureš, předseda Návrhového výboru, zahájil hlasování per partes. 

Bod 1) = pro hlasovalo 14 členů ZMČ P1, 9 bylo proti, a 1 se zdržel hlasování – návrh byl 

přijat.  

Bod 2) = pro hlasovalo 15 členů ZMČ P1, 6 bylo proti, 2 se zdrželi a 1 nehlasoval – návrh 

byl přijat.  

Bod 3) = pro hlasovalo 17 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, 5 se zdrželo a 2 nehlasovali – 

návrh byl přijat.  

Bod 4) = pro hlasovalo 14 členů ZMČ P1, 3 byli proti, 5 se zdrželo hlasování a 2 nehlasovali 

– návrh byl přijat.  

 

 Pro navržené usnesení hlasovalo 13 přítomných členů ZMČ Praha 1, 8 bylo proti, a 3 se 

zdrželi hlasování. 

 V 12:42 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0167. 

 

 

6.  Dotační program na instalaci radiovodoměrů na území Prahy 1 - Druhá část 

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

Usnesením Rady MČ Praha 1 č. UR20_0854 ze dne 31.07.2020 bylo vzato na vědomí 

vyhodnocení a posouzení výsledků výběrového řízení na dodavatele 2.700 ks radiovodoměrů, 

avšak žádná nabídka nebyla vybrána. Nastavené podmínky pro instalaci byly natolik složité a 

vyžadovaly velkou spolupráci s jednotlivými SVJ/BD, že bylo rozhodnuto poskytnout všem 

žadatelům účelový finanční dar ve výši 1.800 Kč/vodoměr. Oddělení právní, kontroly a 

stížností připravilo darovací smlouvu, kterou po té, co ji podepíše starosta MČ P1, budou 
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podepisovat jednotliví žadatelé způsobem, uvedeným v obchodním rejstříku. Darovací 

smlouva bude obsahovat termín zhruba 1 roku na instalaci a po té budou jednotlivá SVJ 

informovat městskou část o tom, jak s účelovým finančním darem naložila. Případné 

nesrovnalosti budou řešeny následně. Po propočítání se v první fázi Radě MČ P1 předložil 

seznam 97 žadatelů, u nichž výše účelového finančního daru nepřesahuje 50.000 Kč celkem a 

tudíž je rozhodnutí o účelovém finančním daru v pravomoci RMČ P1. Celkem se jedná o 

3,074.400 Kč. Tyto prostředky jsou zajištěny ve schváleném rozpočtu pro rok 2020. 

Zbývajících 40 žádostí, u nichž výše účelového finančního daru přesahuje částku 50.000 Kč, 

bylo nyní předloženo k rozhodnutí ZMČ P1. Souhrnná částka činí 3,825.000 a i tato částka je 

v rozpočtu zajištěna.  

Diskuse: 

 Petr Burgr oznámil střet zájmu - u objektu Hellichova 7 je spoluvlastník bytové 

jednotky.  

 Mgr. Amália Počarovská navrhla, aby přílohou  usnesení bylo usnesení z RMČ P1 ze 

dne 31.07.2020, na které je v bodě 1) odkazováno, a dále vzorová darovací smlouva, 

která bude podepisována se schválenými žadateli.   

 

Projednávání bodu bylo přerušeno z důvodu plánované přestávky. 

 

Přestávka od 13:08 hod. do 14:01 hod. na oběd 

 

7.  Dodatek ke smlouvě o nájmu domu čp. 501 k. ú. Malá Strana, U Sovových mlýnů 7, 

Praha 1, Werichova vila 

Materiál předložil MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1. K jednání byla přizvána  

Mgr. Kateřina Dubská, vedoucí oddělení správy nemovitostí OTMS. 

Doporučením Rady MČ Praha 1 ve smyslu usnesení č. UR20_0264 ze dne 03.03.2020 byl 

připraven tisk pro zasedání  Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 10.03.2020, ale v rámci jednání  

o Programu byl tento bod stažen. S protistranou byla dále vedena jednání o textech 

předložených dokumentů. Rada MČ P1 doporučila Zastupitelstvu MČ P1 schválit uzavření 

dodatku č. 2 a podnájemní smlouvy zástupce nájemce na tyto dokumenty reagoval několika 

předklady protinávrhů. Po projednání v Radě MČ Praha 1 bylo uloženo informovat o věci 

Zastupitelstvo MČ P1 a předložit návrh dalšího postupu - řešení věci. RMČ P1 byla také na 

jednání samém informována o jednání se zástupci nájemce, které proběhlo dne 08.06.2020 

z iniciativy vedoucího OTMS Mgr. Petra Vaňka a kde byl zástupcům nájemce mimo jiné 

předložen návrh na uzavření Dohody o prodloužení promlčecí lhůty. Zástupci nájemce s tímto 

řešením souhlasili a obě strany se současně shodly na době, o kterou bude lhůta prodloužena  

- 1 rok. Tak bylo také usnesení RMČ P1 přímo na schůzi doplněno. Dne 08.06.2020 byl také 

MČ Praha 1 doručen přípis předsedy Správní rady Musea Kampa – Nadace Jana a Medy 

Mládkových (nájemce), kde je konstatována vůle uhradit závazky plynoucí z navýšeného 

nájemného a prosba vypořádat se s otázkou podnájmu tak, aby nebyla osoba podnájemce 

uvažována jako konkrétní subjekt, ale v obecné rovině. Z opatrnosti bylo v závěru tisku 

navrženo potvrdit ve smyslu § 94 odst. 3 z. č. 131/2000 Sb. vyhrazení práva i nadále 

rozhodovat o osudech „Werichovy vily“ po linii Zastupitelstva MČ Praha 1,  s výjimkou 

rozhodování o osobě podnájemce, které bude napříště (po uzavření Dodatku č. 2) 

v kompetenci Rady MČ Praha 1. Toto rozhodnutí přijalo v minulosti Zastupitelstvo MČ P1 

svým rozhodnutím č. U06_0547 dne 27.06.2006 a nebylo dohledáno, že by bylo toto 

rozhodnutí zrušeno.  

Aktuálně - záměr byl zveřejněn od 30.06.2020 do 16.07.2020. Nyní byl ZMČ P1 předložen ke 

schválení dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku parc. č. 777 a domu č. p. 501 se 

souvisejícími pozemky v k. ú. Malá Strana, U Sovových mlýnů 7, Praha 1, který je přílohou 

tohoto usnesení. V rámci zveřejněného záměru došel návrh od společnosti Museum Kampa - 
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Nadace Jana a Medy Mládkových tak, jak bylo původně předjednáno. Žádné další nabídky 

MČ Praha 1 neobdržela. Jako součást tisku je také doporučení RMČ P1 i ZMČ P1 pro ZMČ 

P1, rozhodnout o uplatnění postupu ve smyslu UR20_0726 o podmínkách podpory 

podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem 

SARS-CoV-19 "COVID - Nájemné" v podmínkách MČ Praha 1. Rada MČ P1 toto 

doporučení vyjádřila usnesením č. UR20_1055 dne 08.09.2020. Nájemce v rámci jednání  

o konečné textové podobě návrhu dodatku také informoval dne 07.09.2020 o tom, že by se 

rád zúčastnil programu COVID - Nájemné. Protože si ale v tomto konkrétním případě nájmu 

ZMČ P1 vyhradilo ve smyslu § 94 odst. 3 z. č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze v platném znění 

pravomoc rozhodovat o předmětu nájmu a podmínkách nájemní smlouvy, je zapotřebí 

rozhodnutím zastupitelstva v tomto případě potvrdit stanovený postup tak, aby bylo nade vší 

pochybnost postaveno, že nebylo pominuto užití § 94/3 z. č. 131/2000 Sb. v případě tohoto 

konkrétního nájmu. Nájemce také v letním období  požádal o povolení odkladu platby 

nájemného do výše složené kauce. Po využití kauce pro úhradu plateb nájemného jde  

o nájemce, který v současné době není dlužníkem.  

Diskuse: 

 V rámci diskuse vystoupila Mgr. Kateřina Dubská, vedoucí oddělení správy 

nemovitostí OTMS a Mgr. Jan Smetana, ředitel Museum Kampa - Nadace Jana  

a Medy Mládkových. 

 Mgr. Amália Počarovská navrhla, aby dokumenty v bodě 1) byly veřejnými přílohami  

usnesení ZMČ P1 a přednesla pozměňující návrh usnesení bodu 1) odrážky 1, 2 a 4.  

v tomto znění: 

1) ZMČ P1 bere na vědomí  

- usnesení zastupitelstva, které schválilo podmínky uzavření nájemní smlouvy č. CES 

2015/0092, která je přílohou tohoto usnesení 

- v návaznosti na rozhodnutí ZMČ k uzavření dodatku č. 1, který je přílohou tohoto 

usnesení 

- Záměr č. 25/2020/OSN/DU, ÚMČ P1 038224/2020 zveřejněný ve věci od 30.06.2020 

do 16. 07.2020 na úřední desce 

- Dohodu č. CES: 2020/0707 o prodloužení promlčecí lhůty ke smlouvě č. CES: 

2015/0092 ve znění dodatku uzavřenou dne 30. června 2020, která je uveřejněná  

v registru smluv. 

 MUDr. Jan Votoček se s tímto pozměňujícím návrhem neztotožnil a doplnil usnesení  

o nové body 6 a 7 ve znění: 

6) ZMČ P1 schvaluje úhradu plateb nájemného za duben a květen 2020 dle smlouvy  

č. CES: 2015/0092 ve znění dodatku z kauce složené nájemcem při podpisu smlouvy  

s tím, že kauce bude nájemcem řádně doplněna do 30.06.2021 

7) ZMČ P1 ukládá zajistit postup v souladu s bodem 6) tohoto usnesení, zodpovídá Rada 

MČ Praha 1, termín 30.09.2020 

 Hlasování o protinávrhu Mgr. Amálie Počarovské = pro hlasovalo 8 členů ZMČ P1,  

1 byl proti, 5 se zdrželo a 10 nehlasovalo – návrh nebyl přijat. 

 Pan starosta Ing. Petr Hejma ohlásil střet zájmu, z důvodu členství ve Správní radě 

Nadace Jana a Medy Mládkových.  
 

 Pro doplněné usnesení hlasovalo 13 přítomných členů ZMČ Praha 1, 1 byl proti, 9 se 

zdrželo a 1 nehlasoval. 

 V 14:24 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0168. 
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Pokračování bodu č. 6: Dotační program na instalaci radiovodoměrů na území Prahy 1 - 

Druhá část 

Diskuse: 

 Mgr. Amália Počarovská vznesla protinávrh usnesení, doplnění bodu 3) ve znění: 

3) ZMČ P1 ukládá podepsat jednotlivé darovací smlouvy, jejichž vzor je uveden v příloze 

č. 2. tohoto usnesení - předkladatel MUDr. Jan Votoček se s tímto protinávrhem 

neztotožnil = pro hlasovalo 9 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, 9 se zdrželo  

a 6 nehlasovalo – návrh nebyl přijat. 

 Procedurální hlasování o udělení slova – čtvrtý příspěvek Mgr. Davida Bodečka do 

diskuse = pro hlasovalo 21 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel  

a 3 nehlasovali – jeho vystoupení bylo schváleno. 

 Procedurální hlasování o udělení slova – čtvrtý příspěvek Mgr. Amálie Počarovské 

do diskuse = pro hlasovalo 21 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel  

a 3 nehlasovali – její vystoupení bylo schváleno. 

 
 

 Pro navržené usnesení hlasovalo 14 přítomných členů ZMČ Praha 1,  6 bylo proti, 3 se 

zdrželi a 1 nehlasoval. 

 V 14:49 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0169. 

 

 

8.  Návrh splátkového kalendáře u nebytového prostoru v domě č. p. 1042, k. ú. Nové 

Město, Na Poříčí 16, Praha 1 

Materiál předložil MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1 

Nájemce, společnost COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o., IČ 62915797 č. p. 1042, k. ú. 

Nové Město, Na Poříčí 16, užívá nebytový prostor v 1. podzemním, 1. a 2. nadzemním 

podlaží, o výměře cca 728,5 m2 pro účely hostinské činnosti, kavárny, pizzerie a vinotéky. 

Nájemní smlouva ze dne 16.11.2016 má platnost dobu určitou do 30.06.2027. Aktuální roční 

nájemné činní  2.045.616 Kč. Kauce byla složená ve výši 495.012 Kč, nájemce má nedoplatek 

ve výši 1,355.416,17 Kč. Nájemce podal návrh splátkového kalendáře na tento nedoplatek  na 

28 měsíců. Rada MČ Praha 1 usnesením číslo UR20_0978 ze dne 25.08.2020 doporučila 

Zastupitelstvu MČ Praha 1 schválit uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti  

28 měsíčních splátek na dlužnou částku za užívání nebytového prostoru, a to formou 

notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti pod ztrátou výhody splátek. Notářský 

zápis bude akceptovat aktuální výši pohledávky k datu podpisu notářského zápisu. 

Zastupitelstvu MČ Praha 1 bylo předloženo k  rozhodnutí uzavření dohody o splátkách s tím, 

že ke dni zpracování materiálu má nájemce nedoplatek ve výši 1,355.416,17 Kč. 

 

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

 Pro navržené usnesení hlasovalo 19 přítomných členů ZMČ Praha 1,  nikdo nebyl proti, a 

5 se zdrželo hlasování. 

 V 14:52 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0170. 

 

 

9.  Žádost o prominutí nájemného u bytové jednotky č. 1061/9 ve 4. nadzemním podlaží 

domu č. p. 1061, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 37, Praha 1 

Materiál předložil MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1 

Paní xxxx xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, byla nájemkyní bytové jednotky č. 1061/9, která se 

nachází  ve 4. nadzemním podlaží domu č. p. 1061, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 37, Praha 1, a 

to na základě smlouvy o nájmu bytu ze dne 27.04.2003, č. B-03/194. Nájem byl stanoven na 

dobu neurčitou. Paní xxxx xxxxxxxx zemřela dne 02.05.2019. Dle sdělení FIN k datu úmrtí 
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neevidovali žádný dluh na nájmu. Dle usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 

31.07.2019, spis. zn.: 37D 132/2019-47 je dědicem syn xxx xxxxx, nar. xxxxxxxxxx. Dědic 

požádal dne 05.08.2019 o skončení nájmu dohodou zpětně ke dni 02.05.2019. Společnou 

domácnost s paní xxxxxxxxx nikdo nevedl. Od úmrtí paní xxxxxxxx nebyl byt užíván. Rada 

MČ Praha 1 usnesením číslo UR19_0876 ze dne 16.09.2019 schválila dohodu o skončení 

nájmu, a to ke dni 30.09.2019, která byla uzavřena dne 25.09.2019. Pan xxxxx požádal  

o prominutí, případně sníženého nájemného na 0 Kč za období od května 2019 do září 2019. 

Jedná se o částku ve výši 57.138 Kč. Dne 19.02.2020 obdržel Odbor technické a majetkové 

správy stanovisko Finančního výboru z jednání dne 13.01.2020 s tím, že doporučuje 

prominout nájemné ode dne 31.07.2019. Tato částka za období do 30.09.2019 činí  

23.527,45 Kč. Rada MČ Praha 1 usnesením číslo UR20_0971 ze dne 25.08.2020 doporučila 

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 1 k projednání a rozhodnutí žádost  

o prominutí dlužné částky ve výši 23.527,45 Kč za bytovou jednotku č. 1061/9 ve  

4. nadzemním podlaží domu č. p. 1061, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 37, Praha 1, 

pan xxxxxxxxx, nar. xxxx, za období od 31.07.2019 do 30.09.2019. Navržené varianty 

usnesení: 

varianta A) ZMČ P1 rozhodlo prominout část dlužné částky ve výši 23.527,45 Kč za bytovou 

jednotku č. 1061/9 ve 4. nadzemním podlaží domu č. p. 1061, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 37, 

Praha 1, pan xxx xxxxx, nar. xxxx, za období od 31.07.2019 do 30.09.2019,  

varianta B) ZMČ P1 rozhodlo neprominout část dlužné částky ve výši 23.527,45 Kč za 

bytovou jednotku č. 1061/9 ve 4. nadzemním podlaží domu č. p. 1061, k. ú. Nové Město,  

Na Poříčí 37, Praha 1, pan xxx xxxxx, nar. xxxx, za období od 31.07.2019 do 30.09.2019. 

 

Diskuse: 

 V rámci diskuse vystoupil Mgr. Petr Vaněk, vedoucí Odboru technické a majetkové 

správy.  

 Mgr. David Bodeček navrhl upravit bod 1)  usnesení ve variantě A): 

ZMČ P1 rozhodlo prominout část dlužné částky ve výši 23.527,45 Kč za bytovou 

jednotku č. 1061/9 ve 4. nadzemním podlaží domu č. p. 1061, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 

37, Praha 1, pan xxx xxxxx, nar. xxxx, za období od 31.07.2019 do 30.09.2019,  

za podmínky vypořádání zbylé dlužné částky. 

 Předkladatel MUDr. Jan Votoček se s tímto doplňujícím návrhem ztotožnil a požádal 

hlasovat o usnesení ve variantě A. 
 

 Pro doplněné usnesení ve variantě A hlasovalo 24 přítomných členů ZMČ Praha 1,  

nikdo nebyl proti, a nikdo se nezdržel hlasování. 

 V 14:56 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0171. 

 

10.  Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 718, na pozemcích parc. č. 639/1  

a 639/2, Palackého 9, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1 

Materiál předložil MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1. K jednání byl přizván Mgr. Petr 

Bulla, vedoucí oddělení koordinace a SVJ OTMS. 

Členům ZMČ Praha 1 byla předložena k projednání žádost vlastníka bytové jednotky č. 718/9 

a vlastníků bytové jednotky č. 718/10 o souhlas s odkoupením části spol. prostor v domě č. p. 

718, na pozemcích parc. č. 639/1 a 639/2, Palackého 9, k. ú. Nové Město, Praha 1. Vlastník 

bytové jednotky č. 718/9 by chtěl odkoupit sušárnu o výměře 8 m2 a stavebně přisloučit 

k bytové jednotce č. 718/9. Vlastníci bytové jednotky č. 718/10 chtějí odkoupit část prádelny 

o výměře 0,8 m2, která taktéž sousedí s jejich bytovou jednotkou a tento prostor přisloučit. 

Obě bytové jednotky a předmětné spol. prostory se nachází v 7.NP výše uvedeného domu. 

Žadatelé nechali zpracovat znalecký posudek, který stanovil cenu za oba prostory ve výši 

156.000 Kč. Kupní cena byla navýšena na částku 450.000 Kč, kdy za odkoupení 8 m2 uhradí 
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vlastník bytové jednotky č. 718/9 částku 400.000 Kč, vlastník bytové jednotky č. 718/10 

zaplatí za 0,8 m2 částku 50.000 Kč. Vlastník bytové jednotky č. 718/9 zároveň na své náklady 

provede rekonstrukci zbylé části prádelny, která bude nadále společným prostorem. Kupní 

cena bude vložena do tzv. fondu oprav a bude z ní financována rekonstrukce dalších 

společných prostor. Komise obecního majetku na jednání dne 19.08.2020 doporučila vyslovit 

souhlas se záměrem prodeje výše uvedených prostor. Totéž stanovisko má Rada MČ Praha 1, 

která usnesením č. UR20_0985 ze dne 25.08.2020 doporučila souhlasit se záměrem prodeje 

výše uvedených spol. prostor, tedy s variantou A) návrhu tohoto usnesení. MČ Praha 1 má 

spoluvlastnický podíl na domu a pozemku ve výši 53,9%. 

Navržené varianty usnesení: 

varianta A) ZMČ P1 schvaluje v rozsahu stávajícího spoluvlastnického podílu MČ Praha 1 ve 

výši id. 5610/10393 na společných částech domu č. p. 718 a pozemcích parc. č. 639/1 a 639/2, 

Palackého 9, vše k. ú. Nové Město, Praha 1 záměr prodeje části společných prostor: 

• o výměře 8 m2  a tomu odpovídající id. části pozemků parc. č. 639/1 a 639/2 vlastníku 

bytové jednotky č. 718/9 

• o výměře 0,8 m2  a tomu odpovídající id. části pozemků parc. č. 639/1 a 639/2 vlastníkům 

bytové jednotky č. 718/10 

varianta B) ZMČ P1 neschvaluje v rozsahu stávajícího spoluvlastnického podílu MČ Praha 1 

ve výši id. 5610/10393 na společných částech domu č. p. 718 a pozemcích parc. č. 639/1  

a 639/2, Palackého 9, vše k. ú. Nové Město, Praha 1 záměr prodeje části společných prostor: 

• o výměře 8 m2  a tomu odpovídající id. části pozemků parc. č. 639/1 a 639/2 vlastníku 

bytové jednotky č. 718/9 

• o výměře 0,8 m2  a tomu odpovídající id. části pozemků parc. č. 639/1 a 639/2 vlastníkům 

bytové jednotky č. 718/10 

Diskuse: 

 Mgr. Pavel Čižinský vznesl pozměňovací návrh ve variantě A) do bodu 1) doplnit text: 

„za podmínky, že bytové jednotky č. 718/9 a 718/10 budou využívány pouze k trvalému 

bydlení a nebudou využívány ke krátkodobému ubytování“. 

 

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

 

Přestávka od 15:03 hod. do 15:07 hod. na jednání politických klubů.  

 

 Předkladatel MUDr. Jan Votoček se s  doplňujícím návrhem Mgr. Čižinského 

neztotožnil = pro hlasovalo 17 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, 1 se zdržel  

a 6 nehlasovalo – návrh byl přijat. 

 

 Pro doplněné usnesení ve variantě A hlasovalo 18 přítomných členů ZMČ Praha 1,  

nikdo nebyl proti, 4 se zdrželi a 2 nehlasovali. 

 V 15:12 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0172. 

 

11.  Další postup ve věci spolupráce mezi hlavním městem Prahou a městskou částí 

Praha 1 při zajištění provozu Nemocnice Na Františku 

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

Současné vedení MČ P1 po svém nástupu opakovaně deklarovalo připravenost jednat s HMP 

o modelu spolupráce v rámci zajištění provozu Nemocnice Na Františku, kterou HMP 

považuje za klíčové zdravotnické zařízení v systému uvažované metropolitní sítě 

zdravotnických zařízení. V tomto směru proběhlo od února letošního roku se zástupci HMP 

několik jednání, na kterých bylo jasně sděleno, že stávající koalice odmítá předat provozování 

nemocnice zcela do rukou příspěvkové organizace zřízené ze strany HMP. Na druhé straně je 

ochotna najít jinou vhodnou formu vzájemné spolupráce v rámci zajištění zdravotní péče pro 
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občany HMP, a to v duchu Memoranda o spolupráci, které bylo mezi HMP a MČ P1 

uzavřeno v roce 2018. Následně bylo 11.06.2020 dopisem 252105/2020/UMCP1 

adresovaným radní Mileně Johnové a nám. primátora Pavlu Vyhnánkovi požádáno  

o poskytnutí dotace z rozpočtu HMP ve výši 42 mil. Kč a následně dne 15.06.2020 dopisem 

ÚMČP1/213059/2020 adresovaným na radní Milenu Johnovou a všem členům Rady hl. m. 

Prahy vyjádřeno stanovisko MČ Praha 1 k dalšímu postupu v jednání ohledně spolupráce při 

provozování Nemocnice Na Františku. Rada MČ Praha 1 následně svým usnesením  

č. UR20_0994 deklarovala na schůzi dne 25.08.2020 zájem o spolupráci s HMP při vytvoření 

metropolitní sítě zdravotnických zařízení, a to začleněním Nemocnice Na Františku do této 

sítě. RMČ P1 zároveň schválila návrh Dodatku č. 2 k Memorandu o spolupráci mezi MČ 

Praha 1 a HMP ohledně spolupráce při provozu Nemocnice Na Františku a uložila starostovi 

Ing. Petru Hejmovi, aby pokračoval v jednání s HMP o poskytnutí provozní dotace na provoz 

Nemocnice Na Františku. Zastupitelstvu MČ Praha 1 jsou v navrženém usnesení předloženy 

ke schválení další kroky ve věci zajištění budoucího provozu NNF, a to v souladu s přijatým 

usnesením Rady MČ Praha 1. 

Je navrženo schválit požádat hlavní město Praha: 

1. o neprodlené projednání návrhu Dodatku č. 2 v souladu s usnesením RMČ P1  

č. UR20_0994 ze dne 25.08.2020 

2. o neprodlené projednání žádosti o poskytnutí provozní dotace v souladu se žádostí ze 

dne 11.06.2020 

Diskuse: 

 V rámci diskuse vystoupila JUDr. Jaroslava Janderová, zastupitelka hl. m. Prahy. 

 Ing. arch. Tomáš Vích přednesl doplňující návrh usnesení, nový bod 4): 

4) ZMČ P1 ukládá předložit Zastupitelstvu MČ Praha 1 finální koncept spolupráce s hlavním 

městem Praha o začlenění NNF do metropolitní sítě  zdravotnických zařízení. Zodpovídá  

Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1, Termín 14.10.2020 – předkladatel Ing. Petr Hejma 

se s doplňujícím návrhem ztotožnil, avšak navrhl jeho modifikaci takto:  

4) ZMČ P1 ukládá předložit Zastupitelstvu MČ Praha 1 návrh konceptu spolupráce 

s hlavním městem Praha o začlenění Nemocnice Na Františku do metropolitní sítě 

spolupracujících zařízení. Termín předložení – listopadové jednání ZMČ P1. 
 Mgr. Pavel Nazarský přednesl pozměňující návrh usnesení: 

1) ZMČ P1 konstatuje, že dosavadní jednání pana starosty Ing. Hejmy nepřináší žádoucí 

výsledky 

2) ZMČ P1 žádá Radu MČ Praha 1, aby pověřila dalšími jednáními 1. místostarostu Petra 

Burgra 

3) ZMČ P1 ukládá nově pověřenému zastupiteli vytvořit minimálně pracovní skupinu, která 

by spolu s Magistrátem hlavního města Prahy došla ke konsensu 
 

 Mgr. David Bodeček přednesl pozměňující návrh usnesení, nový bod 5): 

5) ZMČ P1 vytvoří pracovní skupinu složenou ze zástupců všech zastupitelských klubů, která 

bude aktivně spolupracovat s gesčním členem Rady MČ Prahy 1 k Nemocnici Na Františku. 

Zodpovídá Ing. Petr Hejma, termín 20.09.2020. 
 

 Ing. Michal Caban a Jitka Nazarská požádali o přestávku na jednání politických klubů.  

 

Přestávka od 16:56 hod. do 17:10 hod. na jednání politických klubů.  
 

 Jitka Nazarská, za klub Piráti a Zelené pro Jedničku, požádala  hlasovat o jednotlivých 

bodech navrženého usnesení per partes.  

 Hlasování o protinávrhu Mgr. Davida Bodečka = pro hlasovalo 10 členů ZMČ P1, 1 byl 

proti, 6 se zdrželo a 5 nehlasovalo – protinávrh nebyl přijat. 
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 Hlasování o protinávrhu Mgr. Pavla Nazarského = pro hlasovalo 10 členů ZMČ P1,  

6 bylo proti, 2 se zdrželi a 5 nehlasovalo – protinávrh nebyl přijat. 

 Richard Bureš, předseda Návrhového výboru, zahájil hlasování o jednotlivých bodech 

navrženého usnesení per partes. 

1) ZMČ P1 bere na vědomí usnesení Rady městské části Praha 1 č. UR20_0994 ze dne 

25.08.2020 včetně jeho příloh, které tvoří přílohu tohoto usnesení = pro hlasovalo  

15 členů ZMČ P1, 1 byl proti, 6 se zdrželo a 1 nehlasoval – návrh byl přijat.  

2) ZMČ P1 žádá 2.1 hlavní město Prahu o neprodlené projednání návrhu Dodatku č. 2  

v souladu s usnesením RMČ P1 dle bodu 1) tohoto usnesení 

2.2 hlavní město Prahu o neprodlené projednání žádosti o poskytnutí provozní dotace 

v souladu se žádostí ze dne 11.06.2020 = pro hlasovalo 14 členů ZMČ P1, 5 bylo proti,  

3 se zdrželi a 2 nehlasovali – návrh byl přijat. 

3) ZMČ P1 ukládá seznámit s tímto usnesením Radu HMP a jednat s radní HMP Milenou 

Johnovou o splnění bodu 2.1 a 2.2 tohoto usnesení = pro hlasovalo 14 členů ZMČ P1,  

1 byl proti, 8 se zdrželo a 1 nehlasoval – návrh byl přijat. 

4) ZMČ P1 ukládá předložit Zastupitelstvu MČ Praha 1 návrh konceptu spolupráce  

s hlavním městem Praha o začlenění Nemocnice Na Františku do metropolitní sítě 

spolupracujících zdravotnických zařízení = pro hlasovalo 24 členů ZMČ P1, nikdo nebyl 

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

 

 Pro doplněné usnesení hlasovalo 15 přítomných členů ZMČ Praha 1, 3 byli proti, 5 se 

zdrželo hlasování a 1 nehlasoval.  

 V 17:18 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0173. 
 

 

12.  Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 131, na pozemku parc. č. 74,  

Pařížská 28, vše v k. ú. Josefov, Praha 1 

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

Mgr. Petr Bulla, vedoucí oddělení koordinace a SVJ OTMS. 

Zastupitelstvu MČ Praha 1 byla předložena k projednání žádost Společenství vlastníků 

jednotek Pařížská čp.131/28, Praha 1, IČ: 27174905 (dále též „SVJ“) o souhlas s prodejem 

části spol. prostor v domě č. p. 131, na pozemku parc. č. 74, Pařížská 28, k. ú. Josefov,  

Praha 1, dále byla předložena k projednání žádost vlastníka bytové jednotky č. 131/14  

o souhlas s prodejem části spol. prostor ve výše uvedeném domě. SVJ žádá o souhlas 

s prodejem části společných prostor o výměře 37,2 m2 za účelem vestavby bytové jednotky  

č. 131/17 v 7.NP výše uvedeného domu. SVJ by následně vybralo stavebníka, který by 

uhradil kupní cenu minimálně ve výši ceny stanovené znaleckým posudkem a realizoval 

výstavbu bytové jednotky. Kupní cena by byla následně vložena do fondu oprav a byla by 

použita k uhrazení nákladů na rekonstrukci společných prostor domu. Druhou žádostí je 

požadavek vlastníka bytové jednotky č. 131/14 o odkoupení 4m2 ze společných prostor domu. 

Jedná se o část vstupní chodby k bytovým jednotkám č. 131/14 a 131/15 v 7.NP. Kupní cena 

stanovena znaleckým posudkem by byla vložena jako mimořádný příspěvek do tzv. fondu 

oprav. Žadatel by po odkoupení tohoto prostoru zároveň koupil sousední bytovou jednotku  

č. 131/15 a stavebně spojil obě bytové jednotky včetně uvedené části vstupní chodby. Komise 

obecního majetku na zasedání dne 15.07.2020 rozhodla doporučit orgánům MČ Praha 1 

souhlasit se záměrem prodeje obou dotčených prostor za podmínky, že MČ Praha 1 sama 

vybere soudního znalce, který vypracuje posudek na stanovení ceny v čase a místě obvyklé. 

Materiál byl pro schůzi Rady MČ Praha 1  zpracován ve 3 variantách návrhu usnesení. 

Varianta A) doporučuje souhlasit se záměrem prodeje za podmínky užívat nově vzniklé 

bytové jednotky k trvalému bydlení, druhou podmínkou je výše uvedený požadavek, aby MČ 

Praha 1 sama zvolila zpracovatele znaleckého posudku a třetí podmínkou je, aby SVJ vypsalo 

otevřené výběrové řízení na prodej části spol. prostor a podílu na pozemku pro realizaci 
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výstavby bytové jednotky č. 131/17. Varianta B) doporučuje také souhlasit se záměrem 

prodeje za podmínky užívat nově vzniklé bytové jednotky k trvalému bydlení, druhou 

podmínkou je výše uvedený požadavek, aby MČ Praha 1 sama zvolila zpracovatele 

znaleckého posudku, nepodmiňuje však, aby SVJ vypsalo otevřené výběrové řízení na 

realizaci výstavby bytové jednotky č. 131/17. Varianta C) nedoporučuje souhlasit se záměrem 

prodeje. Rada MČ Praha 1 usnesením č. UR20_0986 ze dne 25.08.2020 postoupila 

Zastupitelstvu MČ Praha 1 k projednání bez konkrétního doporučení. MČ Praha 1 má 

spoluvlastnický podíl na domu ve výši 24,7% a na pozemku ve výši 24,6%.  

Navržené varianty usnesení: 

varianta A) ZMČ P1 schvaluje v rozsahu stávajícího spoluvlastnického podílu MČ Praha 1 ve 

výši id. 6198/25093 na společných částech domu č. p. 131 a ve výši id. 6198/25150 na 

pozemku parc. č. 74, Pařížská 28, vše k. ú. Josefov, Praha 1: 

• záměr prodeje části společných prostor o výměře cca 37,2 m2 v domě č. p. 131 a tomu 

odpovídající id. části pozemku parc. č. 74, Pařížská 28, vše k. ú. Josefov, Praha 1 za účelem 

vestavby bytové jednotky č. 131/17 

• záměr prodeje části společných prostor o výměře cca 4 m2 v domě č. p. 131 a tomu 

odpovídající id. části pozemku parc. č. 74, Pařížská 28, vše k. ú. Josefov, Praha 1 vlastníku 

bytové jednotky č. 131/14 

a to za následujících podmínek: 

• nově vzniklé bytové jednotky č. 131/14 a 131/17 budou využívány výhradně k trvalému 

bydlení a nebudou využívány ke krátkodobému ubytování 

• MČ Praha 1 zvolí zpracovatele znaleckého posudku na stanovení ceny v čase a místě 

obvyklé 

• pro prodej části společných prostor a podílu části pozemku k realizaci vestavby bytové 

jednotky č. 131/17 vypíše Společenství vlastníků jednotek Pařížská čp.131/28 Praha 1 

výběrové řízení 

varianta B) ZMČ P1 schvaluje v rozsahu stávajícího spoluvlastnického podílu MČ Praha 1 ve 

výši id. 6198/25093 na společných částech domu č. p. 131 a ve výši id. 6198/25150 na 

pozemku parc. č. 74, Pařížská 28, vše k. ú. Josefov, Praha 1: 

• záměr prodeje části společných prostor o výměře cca 37,2 m2 v domě č. p. 131 a tomu 

odpovídající id. části pozemku parc. č. 74, Pařížská 28, vše k. ú. Josefov, Praha 1 za účelem 

vestavby bytové jednotky č. 131/17 

• záměr prodeje části společných prostor o výměře cca 4 m2 v domě č. p. 131 a tomu 

odpovídající id. části pozemku parc. č. 74, Pařížská 28, vše k. ú. Josefov, Praha 1 vlastníku 

bytové jednotky č. 131/14 

a to za následujících podmínek: 

• nově vzniklé bytové jednotky č. 131/14 a 131/17 budou využívány výhradně k trvalému 

bydlení a nebudou využívány ke krátkodobému ubytování 

• MČ Praha 1 zvolí zpracovatele znaleckého posudku na stanovení ceny v čase a místě 

obvyklé  

varianta C) ZMČ P1 neschvaluje v rozsahu stávajícího spoluvlastnického podílu MČ Praha 1 

ve výši id. 6198/25093 na společných částech domu č. p. 131 a ve výši id. 6198/25150 na 

pozemku parc. č. 74, Pařížská 28, vše k. ú. Josefov, Praha 1: 

• záměr prodeje části společných prostor o výměře cca 37,2 m2 v domě č. p. 131 a tomu 

odpovídající id. části pozemku parc. č. 74, Pařížská 28, vše k. ú. Josefov, Praha 1 za účelem 

vestavby bytové jednotky č. 131/17 

• záměr prodeje části společných prostor o výměře cca 4 m2 v domě č. p. 131 a tomu 

odpovídající id. části pozemku parc. č. 74, Pařížská 28, vše k. ú. Josefov, Praha 1 vlastníku 

bytové jednotky č. 131/14 

Diskuse: 

 Mgr. David Bodeček požádal, aby se o předložených návrzích hlasovalo per partes.  
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 V rámci diskuse vystoupila Marie Koblihová, občanka Prahy 1. 
 

Projednávaný bod byl přerušen z důvodu pevného času následujícího bodu.  
 

13.  Dotazy a interpelace 

 

 RNDr. Jana Příhodová, občanka Prahy 1, vystoupila s urgencí odpovědi na její 

interpelaci z minulého zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 k přeměně užívání stavby 

bývalé Středočeské polikliniky na hotel v ulici Lannova (Vital centrum) a žádostí na 

Kontrolní výbor, aby prověřil postup pana starosty a navrhl kroky, které starostu donutí 

odpovídat na interpelace ve lhůtách stanovených JŘ 

 Štěpán Kuchta, občan Prahy 1, interpeloval o hluku v centru Prahy 1, konkrétně 

v Dlouhé ulici - interpelace nebyla předána v písemné podobě, tudíž na ně podle JŘ 

nebude odpovídáno písemně 

 Ing. arch. Anna Vinklárková, občanka Prahy 1 a členka Klubu Za starou Prahu, 

vystoupila ve věci nevyjádření se MČ Praha 1 k podnětu na změnu územního plánu 

 Jiří Hyvnar občan Prahy 5 a jednatel společnosti Gastro Staré Město, s.r.o., = 

protože není občan Prahy 1, bylo zahájeno hlasování o udělení slova Jiřímu Hyvnarovi 

= pro hlasovalo 21 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, 2 se zdrželi hlasování a 2 členové 

ZMČ P1 nehlasovali – jeho vystoupení bylo schváleno, vystoupil se žádostí o vyjasnění 

vztahu mezi MČ Praha 1 a nebytovým prostorem na adrese V Kolkovně 910/8, Praha 1  

 Pavel Farkač, občan Prahy 1, vystoupil ve věci zhoršující se dopravní obslužnosti, 

parkování a výjezdu z ulice Ostrovní a se žádostí o řešení navržených podnětů (průjezd 

Národní třídou na Masarykovo nábřeží, umístění zrcadla do ulice Divadelní v křižovatce 

s ulicí Konviktská, zobousměrnění úseku ulice Pštrossova mezi ulicemi Ostrovní  

a V Jirchářích, lepší koordinace stavební činnosti v okolí a obnovení průjezdu vnitřní 

stranou Smetanova nábřeží v okolí kavárny Slávia) 

 Ing. Filip Dvořák, občan Prahy 1 a místostarosta Sboru dobrovolných hasičů  

Prahy 1, vystoupil ve věci stavebního řízení - obnovení dvou vnitřních otvorů pro vstup 

na pozemek parc. č. 184 v objektu č. p. 102, Loretánské náměstí, k. ú. Hradčany z roku 

2018 a dále se žádostí o sdělení, kde se nachází MČ Praha 1 zakoupený generátor 33kW 

za účelem napájení čerpadel systému protipovodňové ochrany Žofína, který byl umístěn 

na terase v prvním patře 

 František Soukup, občan Prahy 5 a provozovatel Havelského tržiště na Praze 1, 

vystoupil ve věci současného dění na tomto tržišti, které by mělo vést 19.09.2020 k jeho 

likvidaci a se žádostí o jednání k možnosti zachování tohoto tržiště tak, aby živnostníci 

prodávající na tomto tržišti nepřišli o práci 

 Petr Burda, občan Prahy 1, vystoupil s poděkováním za akce, které MČ Praha 1 pořádá 

nejen pro seniory, ale také za další konané vzpomínkové akce na Kampě či v paláci Žofín 

 Štěpán Kuchta, občan Prahy 1, vystoupil ve věci omluvy za své jednání na minulém 

zasedání ZMČ P1, dále s vysvětlením jeho zdravotního stavu kvůli hluku  

a s poděkováním některým zastupitelům MČ P1  - interpelace nebyla předána v písemné 

podobě, tudíž na ně podle JŘ nebude odpovídáno písemně 

 Ing. Filip Dvořák, občan Prahy 1 a místopředseda Hospodářské komory Praha 1, 

vystoupil s dotazy na nově založený spolek Centrum žije! - spolek pro restart Prahy, který 

má pomáhat s řešením problémů podnikatelů, a který měla spoluzaložit MČ Praha 1,  

a s opakovanou nabídkou spolupráce MČ Praha 1 při sestavování programů pomoci 

podnikatelům z koronavirové krize 

 Bc. Michal Valenta, občan Prahy 1, předal písemnou interpelaci ve věci žádosti  

o zpřístupnění výsledku šetření z roku 2018 k užívání bytu paní xxxxxxxxxxx na adrese 

Pařížská 28 
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 Mgr. David Bodeček, člen ZMČ Praha 1 vystoupil se žádostí o řešení a pomoc rodině 

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přidělením obecního bytu v MČ Praha 1 

 Ing. arch. Tomáš Vích, člen ZMČ Praha 1 vystoupil s opakovaným upozorněním na 

problém s nepovoleným záborem pro stavbu vyhlídkového okna společnosti Penta do 

výkopu stavby Masaryk Centre 

 Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1, interpeloval ve věci odvolání pana Beno Ge, 

zástupce Prahy Sobě, z funkce člena Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Rady 

MČ Praha 1 

 Valerie Clare Talacková, MA, členka ZMČ Praha 1, vystoupila ve věci týkající se 

změn územního plánu (podněty 299/2019 a 261/2019 - severovýchodní části Masarykova 

nádraží a nádraží Florenc) 

 

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

odpovězeno písemně. 

 

Čas určený pro interpelace byl vyčerpán – zbylé interpelace budou předneseny či 

předloženy, dle Jednacího řádu, na závěr zasedání. 

 

Pokračování bodu č. 12: Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 131, na pozemku 

parc. č. 74, Pařížská 28, vše v k. ú. Josefov, Praha 1 

Diskuse: 

 Mgr. David Bodeček předložil pozměňovací návrh usnesení ve variantě A) bod 2) ve 

znění: 

varianta A) ZMČ P1 schvaluje v rozsahu stávajícího spoluvlastnického podílu MČ Praha 1 ve 

výši id. 6198/25093 na společných částech domu č. p. 131 a ve výši id. 6198/25150 na 

pozemku parc. č. 74, Pařížská 28, vše k. ú. Josefov, Praha 1: 

• záměr prodeje části společných prostor o výměře cca 37,2 m2 v domě č. p. 131 a tomu 

odpovídající id. části pozemku parc. č. 74, Pařížská 28, vše k. ú. Josefov, Praha 1 za účelem 

vestavby bytové jednotky č. 131/17 

• záměr prodeje části společných prostor o výměře cca 4 m2 v domě č. p. 131 a tomu 

odpovídající id. části pozemku parc. č. 74, Pařížská 28, vše k. ú. Josefov, Praha 1 vlastníku 

bytové jednotky č. 131/14 

a to za následujících podmínek: 

• nově vzniklé bytové jednotky č. 131/14 a 131/17 budou využívány výhradně k trvalému 

bydlení a nebudou využívány ke krátkodobému ubytování pod sankcí 2 mil. Kč ve prospěch 

MČ Praha 1 za porušení stanovené podmínky, a to po dobu 15 let s účinností od data kupní 

smlouvy. 

• MČ Praha 1 zvolí zpracovatele znaleckého posudku na stanovení ceny v čase a místě 

obvyklé 

• pro prodej části společných prostor a podílu části pozemku k realizaci vestavby bytové 

jednotky č. 131/17 vypíše Společenství vlastníků jednotek Pařížská čp.131/28 Praha 1 

výběrové řízení 

 

 V rámci diskuse vystoupil xxxx xxxxxxxxxxx, člen Výboru SVJ Pařížská 28 - protože 

není občan Prahy 1, bylo zahájeno hlasování o udělení slova xxxxx xxxxxxxxxxxxx = pro 

hlasovalo 23 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel a 1 člen ZMČ P1 

nehlasoval – jeho vystoupení bylo schváleno. 

 Mgr. Pavel Čižinský přednesl pozměňovací návrh usnesení ve variantách A) i B) v bodě 

2) ve znění: 
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varianta A) ZMČ P1 schvaluje v rozsahu stávajícího spoluvlastnického podílu MČ Praha 1 ve 

výši id. 6198/25093 na společných částech domu č. p. 131 a ve výši id. 6198/25150 na 

pozemku parc. č. 74, Pařížská 28, vše k. ú. Josefov, Praha 1: 

• záměr prodeje části společných prostor o výměře cca 37,2 m2 v domě č. p. 131 a tomu 

odpovídající id. části pozemku parc. č. 74, Pařížská 28, vše k. ú. Josefov, Praha 1 za účelem 

vestavby bytové jednotky č. 131/17 

• záměr prodeje části společných prostor o výměře cca 4 m2 v domě č. p. 131 a tomu 

odpovídající id. části pozemku parc. č. 74, Pařížská 28, vše k. ú. Josefov, Praha 1 vlastníku 

bytové jednotky č. 131/14 

a to za následujících podmínek: 

• nově vzniklé bytové jednotky č. 131/14 a 131/17 budou využívány výhradně k trvalému 

bydlení a nebudou využívány ke krátkodobému ubytování, což bude zajištěno formou věcného 

břemene a smluvní pokutou ve výši 2 mil. Kč ve prospěch MČ Praha 1 za porušení této 

povinnosti, přičemž toto zajištění smluvní pokutou bude platit po dobu 15 let od dne 

účinnosti kupní smlouvy (pozn. úplné znění protinávrhu bylo předáno v přestávce na jednání 

klubů, po které byl tisk předkladatelem přerušen). 

• MČ Praha 1 zvolí zpracovatele znaleckého posudku na stanovení ceny v čase a místě 

obvyklé 

• pro prodej části společných prostor a podílu části pozemku k realizaci vestavby bytové 

jednotky č. 131/17 vypíše Společenství vlastníků jednotek Pařížská čp.131/28 Praha 1 

výběrové řízení 

varianta B) ZMČ P1 schvaluje v rozsahu stávajícího spoluvlastnického podílu MČ Praha 1 ve 

výši id. 6198/25093 na společných částech domu č. p. 131 a ve výši id. 6198/25150 na 

pozemku parc. č. 74, Pařížská 28, vše k. ú. Josefov, Praha 1: 

• záměr prodeje části společných prostor o výměře cca 37,2 m2 v domě č. p. 131 a tomu 

odpovídající id. části pozemku parc. č. 74, Pařížská 28, vše k. ú. Josefov, Praha 1 za účelem 

vestavby bytové jednotky č. 131/17 

• záměr prodeje části společných prostor o výměře cca 4 m2 v domě č. p. 131 a tomu 

odpovídající id. části pozemku parc. č. 74, Pařížská 28, vše k. ú. Josefov, Praha 1 vlastníku 

bytové jednotky č. 131/14 

a to za následujících podmínek: 

• nově vzniklé bytové jednotky č. 131/14 a 131/17 budou využívány výhradně k trvalému 

bydlení a nebudou využívány ke krátkodobému ubytování, což bude zajištěno formou věcného 

břemene a smluvní pokutou ve výši 2 mil. Kč ve prospěch MČ Praha 1 za porušení této 

povinnosti, přičemž toto zajištění smluvní pokutou bude platit po dobu 15 let od dne 

účinnosti kupní smlouvy (pozn. úplné znění protinávrhu bylo předáno v přestávce na jednání 

klubů, po které byl tisk předkladatelem přerušen).  

• MČ Praha 1 zvolí zpracovatele znaleckého posudku na stanovení ceny v čase a místě 

obvyklé 

 Procedurální hlasování o udělení slova – čtvrtý příspěvek Mgr. Davida Bodečka do 

diskuse = pro hlasovalo 15 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel  

a 9 nehlasovalo – jeho vystoupení bylo schváleno. 

 Procedurální hlasování o udělení slova – čtvrtý příspěvek Mgr. Pavla Nazarského 

do diskuse = pro hlasovalo 16 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, 1 se zdržel  

a 7 nehlasovalo – jeho vystoupení bylo schváleno. 

 Mgr. Pavel Nazarský požádal předkladatele MUDr. Jana Votočka o přerušení 

projednávaného bodu. 

 V rámci diskuse vystoupila  Marie Koblihová, občanka Prahy 1. 

 Procedurální hlasování o udělení slova – pátý příspěvek Mgr. Pavla Nazarského do 

diskuse = pro hlasovalo 18 členů ZMČ P1, 1 byl proti, nikdo se nezdržel a 5 nehlasovalo 

– jeho vystoupení bylo schváleno. 
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 Předkladatel MUDr. Jan Votoček se s doplňujícím návrhem Mgr. Davida Bodečka  

ztotožnil a požádal hlasovat o usnesení ve variantě A. 

 V rámci diskuse vystoupil JUDr. Petr Dětský, vedoucí oddělení právního, kontroly a 

stížností TAJ.    

 Mgr. Amália Počarovská požádala, za klub P1 Sobě, o přerušení projednávaného bodu. 
 

 Jitka Nazarská požádala o přestávku na jednání politických klubů.  

 

Přestávka od 19:18 hod. do 19:23 hod. na jednání politických klubů.  

 

 Předkladatel MUDr. Jan Votoček tento bod přerušil s tím, že bude projednáno ve 

výborech a znovu předloženo. 

Přerušeno. 
 

14.  Prodej části spol. prostor v domě č. p. 220, na pozemku parc. č. 136, Anenská 13, vše 

v k. ú. Staré Město, Praha 1 

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

Mgr. Petr Bulla, vedoucí oddělení koordinace a SVJ OTMS. 

Členům MČ Praha 1 byla se předložena k projednání žádost vlastníků bytových jednotek  

č. 220/1, 220/2 (bytové jednotky jsou stavebně sloučeny v jednu jednotku), 220/8, 220/9  

a 220/12 o souhlas s odkoupením části spol. prostor v domě č. p. 220, na pozemku parc. č. 

136, Anenská 13, k. ú. Staré Město, Praha 1. Žadatelé by chtěli odkoupit celkem 4 komory ve 

2.NP a 3.NP ve výše uvedeném domě. Každá komora má výměru 1,6 m2 a o tuto velikost by 

se zvětšila podlahová plocha jednotek, které jsou ve vlastnictví žadatelů, čímž zároveň dojde 

k nárůstu velikosti spoluvlastnických podílů na domu a pozemku u těchto dotčených 

vlastníků. SVJ nechalo zpracovat znalecký posudek za účelem stanovení ceny v čase a místě 

obvyklé, cena jedné komory byla vyčíslena na částku 66.000 Kč. Na shromáždění SVJ byla 

nakonec schválena částka 105.000 Kč za jednu komoru, přičemž celková částka ve výši 

420.000 Kč by byla vložena do fondu oprav SVJ. MČ Praha 1 má spoluvlastnický podíl na 

domu a pozemku ve výši 32%. Zastupitelstvo MČ Praha 1 schválilo usnesením č. UZ18_0549 

dne 31.01.2018 prodej části spol. prostor včetně změny prohlášení vlastníka. Kupujícím byl 

vlastník bytových jednotek č. 220/1 a 220/2, který žádal o souhlas se sloučením těchto 

jednotek a odkoupením části chodby, o kterou by jednotky rozšířil. Kupní cenu ve výši 

655.200 Kč žadatel uhradil na účet SVJ, DPH ve výši 21% z podílu kupní ceny náležící MČ 

Praha 1 neuhradil a nepředložil smlouvu o výstavbě k uzavření. Důvodem nepředložení 

smlouvy byl plánovaný odprodej 4 komor, který by se promítl do smlouvy o výstavbě, tedy 

aby se nemusely uzavírat smlouvy dvě, ale všechno by bylo řešeno jednou smlouvou. MČ 

Praha 1 bude podmiňovat, aby uhrazení částky DPH bylo ve smlouvě zakotveno, o čemž byl 

žadatel informován. Rada MČ Praha 1 usnesením č. UR20_0605 ze dne 02.06.2020 

doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 1 souhlasit se záměrem prodeje. 

Zastupitelstvo MČ Praha 1 schválilo usnesením č. UZ20_0156 dne 16.06.2020 záměr prodeje 

části spol. prostor v domě č. p. 220, na pozemku parc. č. 136, Anenská 13, k. ú. Staré Město, 

Praha 1. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce v souladu s § 36 odst. 1 zákona číslo 

131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění. Nyní byl Zastupitelstvu MČ Praha 1 

předložen ke schválení prodej těchto spol. prostor a s tím související změna prohlášení 

vlastníka, kdy dojde ke změně spoluvlastnických podílů. Rada MČ Praha 1 usnesením  

č. UR20_1000 ze dne 25.08.2020 doporučila Zastupitelstvu MČ Praha 1 souhlasit s prodejem 

výše uvedených prostor včetně změny prohlášení vlastníka.  

 

V rámci diskuse k tomuto bodu nezazněly žádné návrhy nebo změny textu usnesení. 
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 Pro navržené usnesení hlasovalo 12 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti,  

6 se zdrželo a 6 nehlasovalo. 

 Usnesení nebylo přijato. 

 

 

15.  Žádost o prodej nebytové jednotky č. 1592/101 v domě č. p. 1592, na pozemku parc. 

č. 2252, Mezibranská 17, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1 

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

Mgr. Petr Bulla, vedoucí oddělení koordinace a SVJ OTMS. 

Členům Zastupitelstva MČ Praha 1 byla předložena k projednání žádost xxxxx xxxx. 

xxxxxxxxx xxxxxxx, kterého na základě plné moci zastupuje Mgr. Barbora Horáková,  

o souhlas s odkoupením nebytové jednotky č. 1592/101 v domě č. p. 1592, na pozemku parc. 

č. 2252, Mezibranská 17, k. ú. Nové Město, Praha 1. xxxx xxxxx xxxxxx je nájemcem 

nebytové jednotky (ateliéru) o velikosti podlahové plochy 55,3 m2, kterou na své náklady 

vybudoval v roce 2004. Předmětná jednotka se nachází v 1. PP výše uvedeného domu ve 

sklepních prostorech. Roční nájemné za užívání této jednotky činí 50.892 Kč, tj. 4.241 Kč za 

měsíc. Právní zástupkyně p. xxxxxxx se v žádosti odvolává na čl. III. Zásad pro prodej bytů 

v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1, kde je uvedeno, že  

o prodeji ateliérů rozhoduje Zastupitelstvo MČ Praha 1. Případný souhlas s prodejem 

nebytové jednotky by však byl v rozporu s dlouhodobou koncepcí bytové politiky MČ  

Praha 1. Komise obecního majetku na zasedání dne 15.07.2020 doporučila nesouhlasit 

s prodejem nebytové jednotky č. 1592/101. Totožné stanovisko má Rada MČ Praha 1, která 

usnesením č. UR20_0984 ze dne 25.08.2020 doporučila nesouhlasit s prodejem. MČ Praha 1 

má spoluvlastnický podíl na domu a pozemku ve výši 36,1%. 
 

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

 

 Pro navržené usnesení hlasovalo 17 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti,  

2 se zdrželi a 5 nehlasovalo. 

 V 19:30 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0174. 
 

 

16.  Změna prohlášení pro dům čp. 440 na pozemku parc. č. 323/1, k. ú. Malá Strana,  

na adrese Všehrdova 7, Praha 1 

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

Mgr. Petr Bulla, vedoucí oddělení koordinace a SVJ OTMS. 

Dům č. p. 440 na pozemku parc. č. 323/1, k. ú. Malá Strana, Všehrdova 7, Praha 1 (dále též 

„Dům) je na základě Prohlášení vlastníka ze dne 05.11.2001 rozdělen na jednotky. V Domě se 

nachází celkem 12 bytových jednotek a 3 jednotky nebytové. Hlavní město Praha je 

vlastníkem 2 bytových a 3 nebytových jednotek, což znamená podíl na společných částech 

domu a na pozemku ve výši 3347/8990 (cca 37,23 %). Tyto jednotky jsou svěřeny do správy 

Městské části Praha 1. Výše uvedeným Prohlášením byla v domě vymezena mj. i bytová 

jednotka č. 440/12, která je ve vlastnictví p. xxxxxx xxxxxxxx.  

Uvedená bytová jednotka se, jako jediná, nachází v samostatné přístavbě k historicky starší 

stavbě domu a má samostatný (a jediný) přístup přímo z ulice Všehrdova se samostatným  

č. e. 9. S ohledem na skutečnost, že do přístavby domu, v níž se nachází pouze bytová 

jednotka č. 440/12, nemá nikdo ze spoluvlastníků přístup a naopak vlastník jednotky  

č. 440/12 fakticky nijak nevyužívá zbývající části domu, vyjma přístavby v níž se nachází 

jeho jednotka, došlo na základě jednání spoluvlastníků (naposledy na schůzi shromáždění 

Společenství vlastníků  dne 25.06.2020) ke shodě na oddělení jednotky č. 440/12 z domu a 

jejím vymezení jako nové budovy s číslem popisným na pozemku vzniklém na základě 

geometrického plánu, pokud toto bude stavebně technicky možné a dále za podmínky 
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souhlasu Národního památkového ústavu, neboť dům je evidován v seznamu nemovitých 

kulturních památek. S ohledem na skutečnost, že souhlasy dotčených orgánů (ale již i podání 

žádosti o vyjádření) je podmíněno souhlasy všech vlastníků jednotek v domě a v případě 

změny prohlášení vlastníka je za MČ Praha 1 vyjádření v kompetenci Zastupitelstva městské 

části, ji výše uvedené předkládáno k posouzení a rozhodnutí. Odd. koordinace s SVJ OTMS 

ÚMČ Praha 1 poté doporučuje s výše uvedeným vyslovit souhlas, neboť zajištění a příprava 

podkladů je plně v režii vlastníka jednotky č. 440/12 a současně tento nepožaduje v rámci 

oddělení od domu žádného finančního vyrovnání, jež by mu náleželo dle Znaleckého posudku 

č. 28/3498/20 ze dne 05.02.2020, ale i v rámci vypořádání nevyčerpaných příspěvků do fondu 

na správu, provoz a opravy společných částí domu. Rada MČ Praha 1 pak výše uvedené 

projednala na jednání dne 01.09.2020 a svým usnesením č. UR20_1013 doporučila 

Zastupitelstvu MČ Praha 1 schválit. 

 

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, 6 

se zdrželo a 3 nehlasovali. 

 V 19:37 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0175. 

 

17.  Zrušení usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ14_0691 ze dne 16.09.2014 a  

č. UZ15_0032 ze dne 27.01.2015 ve věci změn prohlášení vlastníka v domě Kožná 2, 

k. ú. Staré Město, Praha 1 a v domě Sněmovní 5, k. ú. Malá Strana, Praha 1   

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

Zastupitelstvu MČ Praha 1 bylo předloženo k projednání zrušení dvou usnesení z důvodu 

nečinnosti ze strany žadatelů, z jejichž podnětu byla uvedená usnesení přijata. Usnesením  

č. UZ14_0691 dne 16.09.2014 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 1 změnu prohlášení 

vlastníka v domě č. p. 473, na pozemku parc. č. 525, Kožná 2, k. ú. Staré Město, Praha 1 

spočívající v souhlasu s rozdělením bytové jednotky č. 473/3 na dvě jednotky. Žadatel p. 

xxxxxxx byl o usnesení informován dopisem č. j. UMCP1 163811/2014 ze dne 08.10.2014. 

Pan xxxxxxx následně zaslal návrh změny prohlášení vlastníka, který mu byl vrácen 

s drobnými připomínkami ze strany MČ Praha 1 k přepracování. Od té doby přestal p. 

xxxxxxx komunikovat. Naposledy oddělení koordinace s SVJ OTMS zaslalo dne 16.01.2020 

dopis č. j. ÚMČP1/025777/2020, ve kterém byl p. xxxxxxx vyzván k podání informace, 

v jakém stavu je realizace změny prohlášení vlastníka. Adresát dopis dne 24.01.2020 převzal 

a na výzvu nereagoval. Usnesením č. UZ15_0032 dne 27.01.2015 schválilo Zastupitelstvo 

MČ Praha 1 změnu prohlášení vlastníka v domě č. p. 175, na pozemku parc. č. 575/1, 

Sněmovní 5, k. ú. Malá Strana, Praha 1 spočívající v souhlasu s prodejem části spol. prostor a 

přisloučení těchto prostor k jednotce č. 175/10. Žadatel xxxxx xxxxxxx, vlastník bytové 

jednotky č. 175/10, byl o usnesení informován dopisem č. j. ÚMČP1/052025/2015 ze dne 

02.02.2015. Žadatel následně zaslal návrh smlouvy o výstavbě, který byl ze strany MČ  

Praha 1 schválen, a mohlo dojít k uzavření smlouvy o výstavbě. Od té doby však přestal 

žadatel s MČ Praha 1 komunikovat. Oddělení koordinace s SVJ OTMS zaslalo dne 

16.01.2020 dopis č. j. ÚMČP1/024461/2020, kterým byl xxxxx xxxxxxx vyzván k podání 

informace, v jakém stavu je podepisování smlouvy o výstavbě ostatními vlastníky. Adresát 

dopis dne 23.01.2020 převzal a na výzvu nereagoval. Zrušení obou usnesení nijak nebrání 

tomu, aby žadatelé, pokud budou chtít, podali v budoucnosti novou žádost k projednání 

členům ZMČ Praha 1. S ohledem na výše uvedené bude projednávání případných nových 

žádostí mít přísnější kritéria. 
 

V rámci diskuse k tomuto bodu nezazněly žádné návrhy nebo změny textu usnesení. 
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 Pro navržené usnesení hlasovalo 16 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti,  

5 se zdrželo a 3 nehlasovali. 

 V 19:41 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0176. 

 

18.  Žádost vlastníků jednotky č. 1403/13, Revoluční 28, k. ú. Nové Město, Praha 1  

o odkoupení sousední jednotky č. 1403/37 

Materiál předložil MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1. K jednání byla přizvána  

Mgr. Kateřina Dubská, vedoucí oddělení správy nemovitostí OTMS. 

Městské části Praha 1 je svěřena správa nemovitostí - konkrétně bytové jednotky č. 1403/37 

na adrese Revoluční 1403/28, Praha 1. Tato jednotka byla zařazena mezi jednotky, které měla 

MČ Praha 1 v úmyslu prodat v r. 2016 ve výběrovém řízení, kterého se účastnili i manželé 

xxxxxxx (vyřazeni v prvním stupni - rozlepená obálka). Vlastník sousední jednotky pan xxxx 

požádal opakovaně v r. 2019 o odkoupení jednotky svěřené MČ Praha 1. Žádost byla 

předložena na jednání Komise obecního majetku a tato komise dne 24.07.2019 přijala 

doporučení jednotku neprodávat, opravit ji a pronajmout ji. Proto byl návrh tisku pro jednání 

RMČ P1 koncipován jednovariantně - neschválení záměru prodeje. Je však rozhodnutí 

Zastupitelstva MČ P1, zda bude rozhodnuto podle doporučení Rady MČ Praha 1 (UR20_0834 

ze dne 21.07.2020), nebo záměr schválen. Proto byl tisk pro jednání zastupitelstva zpracován 

variantně. 

varianta A) ZMČ P1 rozhodlo v návaznosti na doporučení Rady MČ Praha 1 č. UR20_0834 

ze dne 21.07.2020 neschválit záměr prodeje bytové jednotky č. 1403/37 se spoluvlastnickým 

podílem na společných částech domu čp. 1403 a pozemcích č. parc. 327/1 a č. parc. 327/3 ve 

výši 492/36996, vše v k. ú. Nové Město, obec Praha do společného jmění manželů (dle LV  

č. 5273 pro k.ú Nové Město a obec Praha do MCP) pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx 

xxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, 150 00  Praha 5, vlastníky sousední bytové 

jednotky č. 1403/13, Revoluční 1403/28, Praha 1 

varianta B) ZMČ P1 rozhodlo schválit záměr prodeje bytové jednotky č. 1403/37 se 

spoluvlastnickým podílem na společných částech domu čp. 1403 a pozemcích č. parc. 327/1  

a č. parc. 327/3 ve výši 492/36996, vše v k. ú. Nové Město, obec Praha do společného jmění 

manželů (dle LV č. 5273 pro k.ú Nové Město a obec Praha do MCP) xxx xxxx xxxxxxxxxx 

xxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, 150 00  Praha 5, 

vlastníky sousední bytové jednotky č. 1403/13, Revoluční 1403/28, Praha 1 

Diskuse: 

 Předkladatel MUDr. Jan Votoček navrhl hlasovat o usnesení ve variantě A. 

 

 Pro navržené usnesení ve variantě A hlasovalo 15 přítomných členů ZMČ Praha 1,  

nikdo nebyl proti, 6 se zdrželo a 3 nehlasovali. 

 V 19:43 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0177. 

 

19.  Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ 

Praha 1 (OKS/OTMS) 

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

Členům ZMČ Praha 1 byla předložena tabulka s nesplněnými úkoly uloženými usneseními 

Zastupitelstva MČ Praha 1 s odůvodněním a návrhem nových termínů pro jejich splnění.  

Diskuse: 

Mgr. Amália Počarovská navrhla, aby neveřejná příloha k usnesení byla veřejná - 

předkladatel MUDr. Jan Votoček s tímto návrhem souhlasil. 

 

 Pro upravené usnesení hlasovalo 20 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti,  

1 se zdržel a 3 nehlasovali.  

 V 19:45 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0178. 
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20.  Posunutí termínu úkolu z usnesení č. UZ18_0612 ze dne 12.6.2018 - informovat 

ZMČ P1 o výsledku vyhodnocení připomínek a zásadních připomínek MČ Praha 1 

k předloženému návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitní plán) 

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

V rámci společného jednání k návrhu Metropolitního plánu mohly městské části zaslat 

pořizovateli své připomínky a zásadní připomínky v termínu do 27.06.2018. MČ Praha 1 tak 

učinila na základě usnesení ZMČ P1 č. UZ18_0612 ze dne 12.06.2018. V rámci přijatého 

usnesení byl uložen RMČ P1 (následně byl delegován starostovi) úkol informovat ZMČ P1  

o jejich vypořádání ve lhůtě, která byla nastavena dle tehdejšího předpokladu pořizovatele  

na 2 roky. K datu 12.06.2020 ovšem k vypořádání nedošlo a dle dostupných informací může  

k vypořádání dojít nejdříve ve 2. pololetí letošního roku. S kalkulací časové rezervy je proto 

navrženo posunutí termínu úkolu o 1 rok. 

Diskuse: 

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

a majetkové.   

 Předkladatel MUDr. Jan Votoček požádal hlasovat o ukončení diskuse = pro hlasovalo 

13 členů ZMČ P1, 6 bylo proti, 4 se zdrželi a 1 nehlasoval – návrh byl přijat. 

 

 Pro navržené usnesení hlasovalo 16 přítomných členů ZMČ Praha 1, 3 byli proti, a 5 se 

zdrželo hlasování.  

 V 20:18 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0179. 

 

 

21.  Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady  

a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 01.01.2020 do 31.03.2020 

Materiál předložil Mgr. David Bodeček, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 1. 

Na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, je Kontrolní výbor povinen 

kontrolovat usnesení ze schůzí rady a jednání zastupitelstva. Zastupitelstvu MČ Praha 1 je 

předložena na vědomí Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů z Rady  

a Zastupitelstva MČ Praha 1 s termínem plnění od 01.01.2020 do 31.03.2020. 

Diskuse: 

 Mgr. Amália Počarovská navrhla, aby neveřejná příloha k usnesení byla veřejná - 

předkladatel Mgr. David Bodeček s tímto návrhem souhlasil (součástí usnesení bude 

textová zpráva bez vygenerovaného soupisu úkolů z e-spisu). 
 

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

a nikdo se nezdržel hlasování.  

 V 20:38 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0180. 

 

22.  Projednání výsledků hospodaření MČ Praha 1 za 1. pololetí 2020 

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

Tímto materiálem byly Zastupitelstvu MČ Praha 1 předloženy k projednání výsledky 

hospodaření za 1. pololetí 2020 za hlavní a ekonomickou činnost včetně informace o přijatých 

dotací za období leden až červen 2020. Průběžná informace o dopadech COVID-19 do 

rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2020 je dána jako samostatná informace z důvodu pokračování 

pandemického stavu. 

Příjmy tvoří 4 třídy: 

Tř. 1 – Daňové příjmy 

V 1. pololetí 2020 dosahuje plnění daňových příjmů 16,48 % upraveného rozpočtu. 



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. 

 

26 

 

Výběr poplatku ze psů odpovídá sledovanému období. Ve skutečnosti k 30.06.2020 ještě není 

promítnut 25 % odvod na MHMP za 2. čtvrtletí 2020.  

Nízké čerpání vykazují nový poplatek z pobytu, poplatek za užívání veřejného prostranství a 

poplatek ze vstupného. Plnění těchto poplatků bylo velmi významně ovlivněno opatřeními 

spojenými s vyhlášením nouzového stavu souvisejícího s COVID-19. Výběr správních 

poplatků ve sledovaném období též vykazuje nedočerpání. Jejich výši je nutno stanovovat 

motivačně a není ji možné podcenit. I výběr tohoto poplatku byl ovlivněn opatřeními 

spojenými s vyhlášením nouzového stavu souvisejícího s COVID-19. Daň z nemovitých věcí 

vykazuje za 1. pololetí tak, jako každý rok v tomto období nejnižší plnění. Daň musela být 

uhrazena poplatníky nejpozději do 31.05.2020, proto významné příjmy lze očekávat až 

v průběhu 3. čtvrtletí. 

Tř. 2 – Nedaňové příjmy 

Plnění nedaňové tř. 2 za 1. pololetí 2020 dosáhlo 98,23 %, což částečně ovlivnily přijaté dary 

do Bezpečnostního fondu, které rada přijala svými usneseními a vratky nedočerpaných 

příspěvků od PO zřízených MČ Praha 1. Výrazný podíl na dosaženém procentu plnění má 

výběr pokut z dopravně-správních agend. Plnění příjmů z úroků z účtů hlavní činnosti činí 

53,30 %, což odpovídá sledovanému období. Příjmy z vlastní činnosti (ze zlatých svateb  

a z poplatků za informace poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb.) jsou plněny na 12,00 %. 

Tř. 3 – Kapitálové příjmy 

Zde nebyl rozpočet naplánován, daňová tř. 3 slouží k zaúčtování příjmů z prodeje majetku 

dlouhodobého i finančního.  

Tř. 4 – Přijaté dotace 

Neplnění této třídy je způsobeno dosaženou skutečností na položce 4131 – převody z vlastních 

fondů hospodářské činnosti, která za 1. pololetí 2020 vykazuje převody ve výši  

130 000 tis. Kč. Převody finančních prostředků z ekonomické činnosti se uskutečňují dle 

aktuálních potřeb hlavní činnosti. Dotační vztahy vyplývající ze schváleného rozpočtu jsou 

plněny na 50 %. Veškerá rozpočtová opatření nad rámec schváleného rozpočtu obdržela MČ 

Praha 1 na bankovní účet ve výši 100 %. 

Výdaje 

Do hlavních kapitol výdajů patří: 

Rozvoj obce, Městská infrastruktura, Doprava, Školství, mládež a sport, Zdravotnictví a 

sociální oblast, Kultura a cestovní ruch, Bezpečnost, Hospodářství, Vnitřní správa, Pokladní 

správa 

Náklady: 

Spotřeba materiálu a energie 

Opravy a udržování  

PZ – provozní zálohy   

SVJ – příspěvek do fondu oprav a odměna za správu 

Odměny správcům MČ 

Mzdové náklady 

Právní služby 

Ostatní náklady spojené se správou nemovitosti 

Ostatní náklady finanční oblast 

Náklady minulých období 

Daně a poplatky 

Výnosy: 

Tržby z prodeje služeb -  nájemné byty 

Tržby z prodeje služeb – nájemné nebyty 

Tržby z prodeje služeb – ostatní nájemné  

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 

Ostatní výnosy 
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Závěr: 

Původně plánovaný výsledek hospodaření ve výši 377.000 tis. Kč se v prvním pololetí dařilo 

díky nižšímu čerpání oprav a plynulému plnění výnosů již naplnit z cca 66 %. Rozdíl mezi 

výnosy a náklady díky odloženým splatnostem výnosů je vyšší než plnění cash, dochází  

k posunu v plnění, které však nemá negativní dopad na městskou část. 

Diskuse: 

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

a majetkové a Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ Praha 1. 

 Ing. Tomáš Heres, předseda Finančního výboru, oznámil, že výsledek hospodaření  

za 1. pololetí 2020, vzal Finanční výbor na vědomí.  

 

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. do vyčerpání všech bodů Programu  = 

pro hlasovalo 22 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel a 2 nehlasovali – 

návrh byl přijat. 

 

 Procedurální hlasování o udělení slova – čtvrtý příspěvek Mgr. Amálie Počarovské 

do diskuse = pro hlasovalo 19 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel  

a 5 nehlasovalo – její vystoupení bylo schváleno. 
 

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

a 6 se zdrželo hlasování.  

 V 21:04 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0181. 

 

 

23.  Projednání informace k dopadům COVID-19 do rozpočtu MČ Praha 1 a do plánu 

výnosů a nákladů ekonomické činnosti na rok 2020 

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

Členům ZMČ Praha 1 byl předložen materiál k dopadům COVID-19, ze kterého vyplynulo, 

že nenastala potřeba předložit 2. změnu rozpočtu na r. 2020. Případná změna rozpočtu 

spojená s pokračováním pandemie COVID-19 sice zatím není nezbytná, ale v případě 

nezbytnosti bude předložena v měsíci říjnu či listopadu 2020. 

V oblasti výnosů ekonomické činnosti se promítají usnesení na podporu podnikatelských 

subjektů přijatých Radou MČ Praha 1 č. UR20_0389 ze dne 31.03.2020, č. UR20_0483 ze 

dne 05.05.2020, č. UR20_0540 ze dne 18.05.2020, č. UR20_0892 ze dne 11.08.2020  

a č. UR20_0933 ze dne 11.08.2020 s tím, že vyčíslení těchto usnesení bude možné uskutečnit 

až s uzavíráním celého roku 2020, neboť v řadě případů je dopadem těchto usnesení pouze 

časový posun. Předpokládaný dopad do cash flow není možné zatím jednotlivě doložit.  

Souběžně s dopady do výnosů působí opačným směrem nečerpání nákladů na opravy, jejich 

čerpání bylo působením pandemie COVID-19 výrazně omezeno. 

Diskuse: 

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

a majetkové. 

 Mgr. Amália Počarovská navrhla doplnit do bodu 1) usnesení odkaz na přílohu, která je 

identická s důvodovou zprávou ve znění: 

1) ZMČ P1 projednalo informaci k dopadům COVID-19 do rozpočtu MČ Praha 1 a do 

plánu výnosů a nákladů ekonomické činnosti na rok 2020, která je přílohou tohoto 

usnesení  - předkladatel MUDr. Jan Votoček s tímto protinávrhem nesouhlasil = pro 

hlasovalo 8 členů ZMČ P1, 1 byl proti, 7 se zdrželo a 7 nehlasovalo – návrh nebyl přijat. 
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 Pro navržené usnesení hlasovalo 20 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti,  

a 3 se zdrželi hlasování.  

 V 21:19 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0182. 

 

24.  Žádost občanů o projednání zákazu herních automatů Zastupitelstvem městské 

části Praha 1 

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

Dne 09.09.2020 byla na Úřad MČ Praha 1, prostřednictvím datové schránky, doručena Žádost 

o projednání zákazu herních automatů Zastupitelstvem městské části Praha 1 dle § 8 písm. c) 

zákona č. 131/2000 Sb., o Hlavním městě Praze, v platném znění. Toto podání je zaevidováno 

pod č. j. UMCP1 391240/2020 a obsahuje 27 podpisových archů občanů Městské části  

Praha 1, kteří v této žádosti vyjadřují požadavek zavedení nulové tolerance vůči výherním 

přístrojům/videoloterijním terminálům aj. V Praze 1, tedy zákaz všech těchto přístrojů na 

území Prahy 1, a zároveň žádají o podporu návrhu radní HMP JUDr. Hany Kordové 

Marvanové na vydání obecně závazné vyhlášky zakazující provozování technických her na 

území HMP. Tato žádost byla do datové schránky ÚMČ Praha 1 podána 08.09.2020  

ve 23 hod. 23 min., doručena 09.09.2020 v 6 hod. ke zpracování a do KAS předána e-spisem 

v 11 hod 5 min. Vzhledem k tomu, že se předmětná žádost vztahuje k návrhu obecně závazné 

vyhlášky, které Zastupitelstvo HMP projednávalo následující den 10.09.2020, byla tato žádost 

postoupena starostou MČ Praha 1 ještě téhož dne, kdy byla doručena prostřednictvím datové 

schránky primátorovi HMP a všem členům Rady HMP. Na tomto Zastupitelstvu HMP byl 

návrh obecně závazné vyhlášky přijat, a tím došlo i k naplnění předmětu žádosti podepsaných 

občanů.  

 Předkladatel Ing. Petr Hejma přednesl upravené usnesení: 

1) ZMČ P1 projednalo žádost občanů MČ Praha 1 o projednání zákazu herních automatů 

Zastupitelstvem městské části Praha 1 dle § 8 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním 

městě Praze, v platném znění, která byla doručena dne 09.09.2020 prostřednictvím datové 

schránky pod č.j. UMCP1 391240/2020 

2) ZMČ P1 bere na vědomí usnesení Rady MČ Prahy 1 č. UR20_1084 ze dne 15.09.2020, 

včetně postoupení této žádosti dle bodu 1. tohoto usnesení starostou MČ Praha 1 dopisem dne 

09.09.2020 na primátora HMP a dále všechny členy Rady HMP  

3) ZMČ P1 bere na vědomí usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/43 ze dne 

10.09.2020, kterým byla schválena obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují podmínky 

provozování hazardních her na území hlavního města Prahy, s účinností od 01.01.2021 

Diskuse: 

 Mgr. et Mgr. Vladan Brož vznesl pozměňovací návrh usnesení - upravený bod 2) a nový 

bod 3) ve znění: 

2) ZMČ P1 souhlasí s textem obecně závazné vyhlášky HMP, kterou se vymezují podmínky 

provozování hazardních her na území hlavního města Prahy, schválené Zastupitelstvem hl. m. 

Prahy dne 10.09.2020, a kterou se zakazuje provoz technických her dle ust. § 42 zákona  

č. 186/2016 Sb. na celém území hl. města 

3) ZMČ P1 souhlasí s tím, aby na území MČ Praha 1 byl zakázán provoz technických her dle 

ust. § 42 zákona č. 186/2016 Sb., tedy hracích automatů 

 

Pan starosta Ing. Petr Hejma vyhlásil přestávku na jednání politických klubů. 

 

Přestávka od 21:41 hod. do 21:58 hod. na jednání politických klubů.  

 

 Předseda Návrhového výboru Richard Bureš opětovně přednesl upravený původní 

návrh usnesení od předkladatele a protinávrh Mgr. et Mgr. Vladana Brože.  
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 Mgr. Amália Počarovská požádala o přestávku na jednání politických klubů. 

 

Přestávka od 22:01 hod. do 22:03 hod. na jednání politických klubů.  

 

 Petr Burgr vznesl protinávrh k bodu 3) usnesení, a to, že Zastupitelstvo souhlasí 

s usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 19/43 ze dne 10.09.2020 (nikoliv 

bere na vědomí) 

 Mgr. David Bodeček požádal hlasovat o jednotlivých bodech usnesení, včetně 

protinávrhu usnesení, per partes.  

 

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

 

Přestávka od 22:07 hod. do 22:09 hod. na jednání politických klubů.  

 

 Předkladatel Ing. Petr Hejma se s upraveným protinávrhem Petra Burgra k bodu 3) 

navrženého usnesení neztotožnil. 

 

 Předseda Návrhového výboru Richard Bureš zahájil hlasování o protinávrzích: 

Protinávrh Petra Burgra  

bod 3) ZMČ P1 souhlasí s usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/43 ze dne 

10.09.2020, kterým byla schválena obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují podmínky 

provozování hazardních her na území hlavního města Prahy, s účinností od 01.01.2021 = pro 

hlasovalo 12 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, 3 se zdrželi a 8 nehlasovalo – protinávrh nebyl 

přijat. 

Protinávrhy Mgr. et Mgr. Vladana Brože 

2) ZMČ P1 souhlasí s textem obecně závazné vyhlášky HMP, kterou se vymezují podmínky 

provozování hazardních her na území hlavního města Prahy, schválené Zastupitelstvem hl. m. 

Prahy dne 10.09.2020, a kterou se zakazuje provoz technických her dle ust. § 42 zákona  

č. 186/2016 Sb. na celém území hl. města = pro hlasovalo 11 členů ZMČ P1, nikdo nebyl 

proti, 1 se zdržel a 11 nehlasovalo – protinávrh nebyl přijat. 

3) ZMČ P1 souhlasí s tím, aby na území MČ Praha 1 byl zakázán provoz technických her dle 

ust. § 42 zákona č. 186/2016 Sb., tedy hracích automatů = pro hlasovalo 10 členů ZMČ P1, 

nikdo nebyl proti, 1 se zdržel a 12 nehlasovalo – protinávrh nebyl přijat. 

Původní návrh usnesení od předkladatele Ing. Petra Hejmy: 

1) ZMČ P1 projednalo žádost občanů MČ Praha 1 o projednání zákazu herních automatů 

Zastupitelstvem městské části Praha 1 dle § 8 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním 

městě Praze, v platném znění, která byla doručena dne 09.09.2020 prostřednictvím datové 

schránky pod č.j. UMCP1 391240/2020 = pro hlasovalo 14 členů ZMČ P1, 7 bylo proti, 1 se 

zdržel a 1 nehlasoval – návrh byl přijat. 

2) ZMČ P1 bere na vědomí usnesení Rady MČ Prahy 1 č. UR20_1084 ze dne 15.09.2020, 

včetně postoupení této žádosti dle bodu 1. tohoto usnesení starostou MČ Praha 1 dopisem dne 

09.09.2020 na primátora HMP a dále všechny členy Rady HMP = pro hlasovalo 11 členů 

ZMČ P1, 7 bylo proti, 3 se zdrželi a 2 nehlasovali – návrh nebyl přijat. 

3) ZMČ P1 bere na vědomí usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/43 ze dne 

10.09.2020, kterým byla schválena obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují podmínky 

provozování hazardních her na území hlavního města Prahy, s účinností od 01.01.2021 = pro 

hlasovalo 13 členů ZMČ P1, 5 bylo proti, 3 se zdrželi a 2 nehlasovali – návrh byl přijat. 

 

 Pro upravené usnesení hlasovalo 11 přítomných členů ZMČ Praha 1, 8 bylo proti, 2 se 

zdrželi, a 2 nehlasovali.  

 Usnesení nebylo přijato. 
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Pokračování bodu 13. Dotazy a interpelace 
 

 Mgr. et Mgr. Vladan Brož, člen ZMČ Praha 1, vystoupil ve věci agendy veřejných 

zakázek 

 Mgr. Amália Počarovská, členka ZMČ Praha 1, vystoupila s dotazy, proč není 

zařazován bod "Dotazy a interpelace veřejnosti" na svolávaná mimořádná zasedání 

Zastupitelstva MČ Praha 1 a proč nejsou tato mimořádná zasedání svolávána na  

16:00 hod. 

 Martin Kotas, člen ZMČ Praha 1, vystoupil s dotazem na pana radního Richarda 

Bureše, k rekonstrukci garáží pod levou stranou Národního divadla, a poukázal na 

neuvěřitelný hluk, prach, špínu, blokování dopravy a velký zábor. Požádal za všechny 

obyvatele Ostrovní ulice o kontrolu záboru a způsobu provádění stavby - interpelace 

nebyla předána v písemné podobě, tudíž na ní podle JŘ nebude odpovídáno písemně 

 David Bodeček, člen ZMČ Praha 1 vystoupil ve věci týkající se problematiky 

bezdomovectví v okolí U Bulhara 

 Mgr. Pavel Nazarský, člen ZMČ Praha 1, vystoupil s opakovaným dotazem, jak bude 

řešena škoda, která vznikla MČ Praha 1 v souvislosti s černou stavbou, kterou bylo 

parkovací stání pro hasičské auto na pozemku MŠ Revoluční 

 Jitka Nazarská, členka ZMČ Praha 1, vystoupila s dotazem na Richarda Bureše,  

o možnosti zasedání poradních orgánů formou videokonferencí nebo on-line v nouzových 

případech - interpelace nebyla předána v písemné podobě, tudíž na ní podle JŘ nebude 

odpovídáno písemně 
 David Bodeček, člen ZMČ Praha 1, vystoupil ve věci týkající se nekonzistentnosti 

vedení radnice při rozhodování, která vlajka bude vyvěšena na budově Úřadu MČ  

Praha 1 a s dotazem, zda existují pravidla či stanovené podmínky, na základě kterých 

jsou vlajky vyvěšovány (např. na základě jaké žádosti byla letos vyvěšena romská vlajka 

a duhová vlajka nikoliv, i když organizátoři 10. Ročníku Prague Pride obdrželi záštitu od 

starosty MČ Praha 1) 

Následující interpelace zastupitelů MČ Praha 1 byly předány pouze písemně: 

 Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1, interpeloval ve věci zajištění pokračování 

projektu zaměstnávání lidí bez domova 

 Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1, interpeloval ve věci týkající se hotelu 

InterContinental, resp. zastavění části Náměstí Miloše Formana vedle Pařížské ulice 

 

 

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

odpovězeno písemně. 

 

 
 

 

1 9 .  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 2 : 3 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  
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Ověřovatelé dnešního zápisu: 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                    v.r.                                                                                               v.r. 

           Richard Bureš                                                                     Mgr. David Bodeček 

        člen ZMČ Praha 1                                                                     člen ZMČ Praha 1                 
                                                      

  

 

         

 

 

v.r. 

                                    Ing. Petr Hejma  

                                                         starosta MČ Praha 1  

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Růžena Nejedlá  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zápis byl vyhotoven 25.09.2020 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.         


