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Z Á P I S  

 

28. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 1 

 

dne 14.09.2021 od 10:00 hodin 

v reprezentační budově Žofín  

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

 

 

Zahájení jednání: Jednání zahájil v 10:14 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 12:19 hod. do 12:29 hod. (přestávka na jednání politických klubů) 

                   od 13:09 hod. do 14:08 hod. (přestávka na oběd) 

                   od 16:35 hod. do 16:48 hod. (přestávka na jednání politických klubů) 

                   od 22:01 hod. do 22:17 hod. (přestávka na jednání politických klubů). 

 

Ukončení jednání: Jednání ukončil dne 15.09.2021 v 03:02 hod. Ing. Petr Hejma, starosta  

                                MČ Praha 1. 

 

Přítomno: 24 členů Zastupitelstva městské části Praha 1.  

 

Omluven: Ing. arch. Tomáš Vích 

 

Částečná neúčast:David Skála (omluvený pozdější příchod v 10:40 hod., a omluvený 

dřívější odchod v 00:37 hod.,) 

Mgr. Karel Ulm, MBA (omluvený pozdější příchod v 10:53 hod.,) 

Mgr. Amália Počarovská (omluvený pozdější příchod v 11:14 hod., 

částečná neúčast od 19:30 – 20:00 hod.,  a omluvený dřívější odchod  

v 02:20 hod.)  

Martin Kotas (omluvený pozdější příchod v 15:20 hod., a omluvený 

dřívější odchod v 00:30 hod.)  

Mgr. Martin Špaček (omluvený dřívější odchod v 23:58 hod.) 

Jitka Nazarská (omluvený dřívější odchod v 01:40 hod.) 

Mgr. Pavel Nazarský (omluvený dřívější odchod v 01:40 hod.) 

Mgr. et Mgr. Vladan Brož (omluvený dřívější odchod v 02:20 hod.) 

Mgr. Petr Kučera (omluvený dřívější odchod v 02:20 hod.). 

 

Ověření zápisu:  

 Zápis z 27. zasedání ZMČ Praha 1 ze dne 16.06.2021 (ověřovatelé: Mgr. Eva Špačková a 

Mgr. David Bodeček) 

- k zápisu nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky – zápis je proto tímto 

považován za schválený. 
  

Ověřovatelé dnešního zápisu:  

 

    Petr Burgr (náhradník: Mgr. Filip Kračman) 

    Valerie Clare Talacková, MA (náhradník: Mgr. Petr Kučera) 
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Mandátový a volební výbor 
- Ing. Michal Caban, předseda    

- Jitka Nazarská  

- Mgr. Petr Scholz  

 

Návrhový výbor 
- Richard Bureš, předseda 

- Mgr. et Mgr. Vladan Brož 

- Mgr. Filip Kračman 
 

Doplnění a úpravy pořadu jednání: 

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

čtvrtek 09.09.2021 byly do kanceláří a schránek v informačním centru rozdány materiály 

avizované do bodu "Různé": 

„Odejmutí svěřeného majetku“ -  předkládá Ing. Petr Hejma 

„Změna prohlášení vlastníka v domě čp. 111, parc. č. 324/1, Pohořelec 25, k. ú. Hradčany, 

Praha 1“ - předkládá MUDr. Jan Votoček 

„Personální změna ve složení Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního 

života“ - předkládá Sitár Baboráková, DiS., 

- doplnění k bodu „Prověření postupu privatizace bytové jednotky č. 7 v objektu Bolzanova  

č. p. 1604/7, Praha 1; a prověření možného porušení Etického kodexu člena ZMČ Praha 1  

Mgr. Pavlem Čižinským“ – předkládá Mgr. David Bodeček 

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

městské části Praha 1 za 1. pololetí 2021 

Na stůl byl rozdán další materiál, o jehože zařazení do Program požádají předkladatelé: 
„Inzerce v časopise Naše Praha“ – předkládá Mgr. David Bodeček a Mgr. Amália 

Počarovská 
- Dále bylo rozdáno doplnění bodů: 

„Odstoupení od smlouvy o neoprávněné privatizaci bytu pro prof. Petra Arenbergera“ – 

předkládá Mgr. Pavel Čižinský 

„Personální změna ve složení Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního 

života“ - předkládá Sitár Baboráková, DiS. 

- Byla rozdána vyjádření MUDr. Votočka k bodům:  

„Podivná výměna nájemce v nebytovém prostoru Uhelný trh 1 Restaurace U tří zlatých lvů“- 

předkládá Mgr. Pavel Čižinský 

„Sebastian Pawlowski přestal v roce 2020 hradit nájem za Hergetovu Cihelnu na Malé 

Straně, ovšem Praha 1 mu výpověď nedala“- předkládá Mgr. Pavel Čižinský 

„Podivné upřednostnění nižší nabídky na pronájem nebytového prostoru na Masarykově 

nábřeží 38“- předkládá Mgr. Pavel Čižinský 

 Mgr. Petr Kučera oznámil, že po domluvě s předkladatelem předloží bod za 

nepřítomného Ing. arch. Tomáše Vícha „Regulace zástavby ve Stínadlech“ a požádal o 

zařazení na pevný čas v 20:30 hod. v Programu. S ohledem na skutečnost, že na  

19:00 hod. je zařazen bod „Prověření postupu privatizace bytové jednotky č. 7 v objektu 

Bolzanova č. p. 1604/7, Praha 1; a prověření možného porušení Etického kodexu člena 

ZMČ Praha 1 Mgr. Pavlem Čižinským“, a neočekává se jeho krátké projednávání, 

v 20:00 – 20:30 je prostor vyhrazen pro další blok interpelací veřejnosti, bude tento bod 

pojednán po skončení bodu „Prověření postupu privatizace bytové jednotky č. 7 v domě 

Bolzanova č. p. 1604/7, Praha 1“.  

 Mgr. David Bodeček požádal o zařazení bodu „Inzerce v časopise Naše Praha“ do 

Programu. 

 Mgr. Pavel Čižinský požádal o vyřazení bodu „Změna prohlášení vlastníka v domě čp. 

111, parc. č. 324/1, Pohořelec 25, k. ú. Hradčany, Praha 1“ z Programu. 
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 Ing. Petr Hejma navrhl bod „Odstoupení od smlouvy o neoprávněné privatizaci bytu pro 

prof. Petra Arenbergera“ zařadit za bod „Prověření postupu privatizace bytové jednotky 

č. 7 v objektu Bolzanova č. p. 1604/7, Praha 1; a prověření možného porušení Etického 

kodexu člena ZMČ Praha 1 Mgr. Pavlem Čižinským“ v Programu a sloučit k těmto 

dvěma bodům rozpravu. 

 Ing. Petr Hejma navrhl zařadit body „Odejmutí svěřeného majetku“ a „Změna 

prohlášení vlastníka v domě čp. 111, parc. č. 324/1, Pohořelec 25, k. ú. Hradčany, 

Praha 1“ za bod „Dohoda o zrušení spoluvlastnictví k nemovitému majetku formou 

rozdělení domu na jednotky - pozemek parc. č. 2032, jehož součástí je dům čp. 693, 

Školská 28, k. ú. Nové Město, Praha 1, v Programu. 

 Mgr. Eva Špačková požádala o vyřazení bodu „Odvolání nově jmenovaného ředitele 

příspěvkové organizace Škola v přírodě a školní jídelna Janov nad Nisou“ z Programu 

 MUDr. Jan Votoček požádal o vyřazení bodů „Podivná výměna nájemce v nebytovém 

prostoru Uhelný trh 1 Restaurace U tří zlatých lvů“; „Sebastian Pawlowski přestal v 

roce 2020 hradit nájem za Hergetovu Cihelnu na Malé Straně, ovšem Praha 1 mu 

výpověď nedala“ a „Podivné upřednostnění nižší nabídky na pronájem nebytového 

prostoru na Masarykově nábřeží 38“ z Programu. 

 Mgr. et Mgr. Vladan Brož požádal o zařazení bodu „Odvolání nově jmenovaného 

ředitele příspěvkové organizace Škola v přírodě a školní jídelna Janov nad Nisou“ za bod 

„Škola v přírodě a školní jídelna Janov nad Nisou, příspěvková organizace, IČ: 

10896091; jmenování jejího ředitele; prověření plnění Smlouvy o správě nemovitostí a 

Mandátní smlouvy nemovitosti spojené s objekty MČ Praha 1 v Janově nad Nisou, t. č. již 

po uplynutí platnosti, odkazující mj. na usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR21_1039  

a č. UR21_1040 ze dne 31.08.2021“ v Programu a sloučit k těmto bodům rozpravu.  

 Mgr. Pavel Nazarský požádal o připsání svého jména jako dalšího předkladatele 

v materiálu „Odvolání nově jmenovaného ředitele příspěvkové organizace Škola  

v přírodě a školní jídelna Janov nad Nisou“. 

Hlasování: 

 o projednání bodu „Regulace zástavby ve Stínadlech“ po skončení projednání bodu 

„Prověření postupu privatizace bytové jednotky č. 7 v objektu Bolzanova č. p. 1604/7, 

Praha 1; a prověření možného porušení Etického kodexu člena ZMČ Praha 1  

Mgr. Pavlem Čižinským“, který je zařazen na pevný čas 19:00 hod. v Programu = pro 

hlasovalo 20 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel a 2 nehlasovali – návrh 

byl přijat. 

 o zařazení bodu „Inzerce c časopise Naše Praha“ do Programu = pro hlasovalo 9 členů 

ZMČ P1, nikdo nebyl proti, 6 se zdrželo a 7 nehlasovalo – návrh nebyl přijat. 

 o vyřazení bodu „Změna prohlášení vlastníka v domě čp. 111, parc. č. 324/1, Pohořelec 

25, k. ú. Hradčany, Praha 1“ z Programu = pro hlasovalo 8 členů ZMČ P1, 3 byli proti, 

3 se zdrželi a 8 nehlasovalo – návrh nebyl přijat. 

 o zařazení bodu „Odstoupení od smlouvy o neoprávněné privatizaci bytu pro prof. Petra 

Arenbergera“ za bod „Prověření postupu privatizace bytové jednotky č. 7 v objektu 

Bolzanova č. p. 1604/7, Praha 1; a prověření možného porušení Etického kodexu člena 

ZMČ Praha 1 Mgr. Pavlem Čižinským“ a sloučení rozpravy k těmto bodům = pro 

hlasovalo 22 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, a nikdo se nezdržel hlasování – návrh 

byl přijat. 
 o zařazení bodů „Odejmutí svěřeného majetku“ a „Změna prohlášení vlastníka v domě 

čp. 111, parc. č. 324/1, Pohořelec 25, k. ú. Hradčany, Praha 1“ za bod „Dohoda  

o zrušení spoluvlastnictví k nemovitému majetku formou rozdělení domu na jednotky - 

pozemek parc. č. 2032, jehož součástí je dům čp. 693, Školská 28, k. ú. Nové Město, 

Praha 1, v Programu = pro hlasovalo 14 členů ZMČ P1, 1 byl proti, a 7 se zdrželo 

hlasování – návrh byl přijat. 
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 o vyřazení bodu „Odvolání nově jmenovaného ředitele příspěvkové organizace Škola  

v přírodě a školní jídelna Janov nad Nisou“ z Programu = pro hlasovalo 13 členů ZMČ P1,  

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

 o vyřazení bodů „Podivná výměna nájemce v nebytovém prostoru Uhelný trh 1 Restaurace  

U tří zlatých lvů“; „Sebastian Pawlowski přestal v roce 2020 hradit nájem za Hergetovu 

Cihelnu na Malé Straně, ovšem Praha 1 mu výpověď nedala“ a „Podivné upřednostnění nižší 

nabídky na pronájem nebytového prostoru na Masarykově nábřeží 38“ z Programu = pro 

hlasovalo 13 členů ZMČ P1, 9 bylo proti, a nikdo se nezdržel hlasování – návrh byl přijat. 
 

 Pro takto upravený Program hlasovalo 13 přítomných členů ZMČ Praha 1,  

4 byli proti, a 5 se zdrželo hlasování, Program byl přijat. 
     

Program: 

 

1.  Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 

2.  Projednání výsledků hospodaření MČ Praha 1 za 1. pololetí 2021 

3.  Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu MČ Praha 1 s názvem 

Oblast zdravotnictví pro rok 2021: oblast B - podpora zdravotních služeb 

4.  Žádost o prominutí pohledávky za užívání bytu v domě č. p. 1053, k. ú. Nové Město,  

Na Poříčí 44, Praha 1 

5.  Žádost o uzavření dohody o splátkách na dlužnou částku za užívání nebytové jednotky  

č. 350/106 v domě č. p. 350 v k. ú. Staré Město, Na Perštýně 17, Praha 1 

6.  Žádost o prominutí příslušenství pohledávky vzniklé v souvislosti s užíváním části 

bytové jednotky č. 1094/9 v domě č. p. 1094 v k. ú. Nové Město, Soukenická 22, Praha 1 

7.  Žádost o uzavření splátkového kalendáře za nedoplatek vzniklý za užívání bytu v domě  

č. p. 610, k. ú. Nové Město, Žitná 23, Praha 1 

8.  Nebytový prostor v domě č. p. 928, k. ú. Staré Město, Dušní 1, Praha 1 

9.  Záměr prodeje části pozemku parc. č. 342, k. ú. Malá Strana, Praha 1 (Všehrdova 433/23, 

Praha 1) 

10.  Záměr prodeje nemovité věci - části pozemku parc. č. 879 v k. ú. Staré Město, Praha 1 

společnosti PROXY - FINANCE a.s. 

11.  Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 1102, na pozemku parc. č. 418, Truhlářská 17, 

vše v k. ú. Nové Město, Praha 1 

12.  Žádost o prodej nebytové jednotky č. 749/103 v domě č. p. 749, stojícího na pozemcích 

parc. č. 820/1, 820/2 a 820/3, Haštalská 4, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1 

13.  Záměr prodeje části spol. prostor v domě čp. 511, na pozemku parc. č. 435, Michalská 6 - 

Havelská 3, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1 

14.  Žádost o uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění 

poskytovaná s užíváním nebytového prostoru v domě č. p. 493, k. ú. Staré Město, 

Železná 20, Praha 1 

15.  Dohoda o zrušení spoluvlastnictví k nemovitému majetku formou rozdělení domu na 

jednotky - pozemek parc. č. 2032, jehož součástí je dům čp. 693, Školská 28, k. ú. Nové 

Město, Praha 1 

16.  Odejmutí svěřeného majetku 

17.  Změna prohlášení vlastníka v domě čp. 111, parc. č. 324/1, Pohořelec 25, k. ú. Hradčany, 

Praha 1 

18.  Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady a 

Zastupitelstva MČ Praha 1 od 01.01.2021 do 31.03.2021 

19.  Posunutí termínu pro splnění úkolu uložený usnesením  č. UZ21_0228 ze dne 10.02.2021 

- Škoda vzniklá stavebními aktivitami na pozemku MŠ Revoluční - parc. č. 326/2 v k. ú. 

Nové Město, obec Praha, které proběhly v souvislosti se zbudováním a následným 

odstraněním parkovacího stání pro hasičský vůz v letech 2018 a 2019 



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

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

 

5 

 

20.  Škola v přírodě a školní jídelna Janov nad Nisou, příspěvková organizace, IČ: 10896091; 

jmenování jejího ředitele; prověření plnění Smlouvy o správě nemovitostí a Mandátní 

smlouvy nemovitosti spojené s objekty MČ Praha 1 v Janově nad Nisou, t. č. již po 

uplynutí platnosti, odkazující mj. na usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR21_1039  

a č. UR21_1040 ze dne 31.08.2021 

21.  Dotazy a interpelace 

22.  Prověření postupu privatizace bytové jednotky č. 7 v objektu Bolzanova č. p. 1604/7, 

Praha 1; a prověření možného porušení Etického kodexu člena ZMČ Praha 1  

Mgr. Pavlem Čižinským 

23.  Odstoupení od smlouvy o neoprávněné privatizaci bytu pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 

24.  Regulace zástavby Ve Stínadlech 

25.  Personální změna ve složení Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního 

života 

26.  Další arenbergerovská privatizace v Praze 1 tentokrát z USA 

27.  Uplatnění náhrady škody vůči zastupitelům za ODS, TOP09, ČSSD, ANO a Věci veřejné 

za rozprodávání bytů pod cenou 

28.  Vrácení bytové jednotky č. 1323/11, Opletalova 15, čp. 1323, k. ú. Nové Město zpět do 

vlastnictví MČ Prahy 1 

29.  Zneužívání psychiatrie současným vedením Prahy 1 (ODS, TOP09, STAN, KDU, ANO  

s podporou režiséra Michala Cabana) 

30.  Nesouhlas s poskytnutím slevy na nájemném pro nájemce Paláce Žofín 

 

Pevně stanovené body: 

19:00 hod.- „Prověření postupu privatizace bytové jednotky č. 7 v objektu Bolzanova č. p. 

1604/7, Praha 1; a prověření možného porušení Etického kodexu člena ZMČ Praha 1  

Mgr. Pavlem Čižinským“ 

 

Písemné informace: 

- Zpráva o činnosti Kontrolní výboru 5/2021  

- Zpráva o činnosti Kontrolní výboru 6/2021  

- Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 1 za 1. pololetí 2021 

- Informace o mezitímní účetní závěrce MČ Praha 1 (za hlavní a ekonomickou činnost) 

sestavené k 30.06.2021 

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

2021 

 

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 uchazečky, 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 zvolení 

kandidátky Heleny Vojtěchové přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1. 
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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 Helenu Vojtěchovou hlasovalo 20 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl 

proti, 1 se zdržel. Nehlasoval 1. – byla zvolena. 

 

 Pro navržené usnesení „volí“ hlasovalo 21 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl 

proti, nikdo se nezdržel a 1 nehlasoval. 

 V 11:07 hod. bylo přijato usnesení č. UZ21_0282. 

 

 

2.  Projednání výsledků hospodaření MČ Praha 1 za 1. pololetí 2021 

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

Tímto materiálem byly Zastupitelstvu MČ Praha 1 předloženy k projednání výsledky 

hospodaření za 1. pololetí 2021 za hlavní a ekonomickou činnost včetně informace o přijatých 

dotací za období leden až červen 2021.  

Příjmy tvoří 4 třídy: 

Tř. 1 – Daňové příjmy 

V 1. pololetí 2021 dosahuje plnění daňových příjmů pouze 14,16 % upraveného rozpočtu. 

Výběr poplatku ze psů odpovídá sledovanému období. Ve skutečnosti k 30. 6. 2021 však ještě 

není promítnut 25 % odvod na MHMP za 2. čtvrtletí 2021. Výrazně nízké čerpání vykazují 

poplatek z pobytu a ze vstupného, jejichž výběr velmi výrazně ovlivnila opatření spojená 

s koronavirovou pandemií (došlo ke snížení počtu poplatníků a uskutečněných akcí). Výběr 

poplatku za užívání veřejného prostranství byl též výrazně ovlivněn koronavirovou pandemií. 

Rozhodnutím MHMP 48283/2021 ze dne 22.01.2021 bylo prominuto poplatníkům hradit 

poplatek z restauračních předzahrádek do 31.03.3021. Tento termín dne 31.03.2021 byl 

rozhodnutím MHMP 421769/2021 prodloužen do 31.05.2021. Od 01.06.2021 je poplatek vybírán 

za všechny druhy záborů VP. Výběr správních poplatků ve sledovaném období též vykazuje 

nedočerpání cca o 12 %. Jejich výši je však nutno stanovovat motivačně a není možné ji 

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 

31.05.2021, proto významné příjmy lze očekávat až v průběhu 2. pololetí roku. 

Tř. 2 – Nedaňové příjmy 

Plnění nedaňové tř. 2 za 1. pololetí 2021 dosáhlo 86,22 %, což částečně ovlivnily přijaté dary 

jak do Bezpečnostního fondu, tak i do rozpočtu MČ Praha 1, které Rada MČ P1 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.  

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 2021 vykazuje převody ve výši 146 

500 tis. Kč, což je 35,16 % upraveného rozpočtu. Převody finančních prostředků 

z ekonomické činnosti se uskutečňují dle aktuálních potřeb hlavní činnosti. Ve sledovaném 

období obdržela MČ Praha 1 nad rámec schváleného rozpočtu řadu rozpočtových opatření. Ne 

všechny dotační tituly, o které byl navýšený rozpočet, obdržela MČ Praha 1 v tomto období 

na bankovní účet. Dotační vztahy vyplývající ze schváleného rozpočtu jsou plněny na 50 %.  
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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 

Závěr: 

Původně plánovaný výsledek hospodaření ve výši 331.000 tis. Kč se v prvním pololetí dařilo 

díky nižšímu čerpání oprav a plynulému plnění výnosů již naplnit z cca 57 %. Výsledek bude 

základním kamenem stavby rozpočtu na rok 2022 a umožní sestavení kvalitního rozpočtu. 

Diskuse: 

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

a majetkové, který odpovídal na vznesené dotazy.  

 

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,  

7 se zdrželo a 1 nehlasoval. 

 V 11:33 hod. bylo přijato usnesení č. UZ21_0283. 

 

 

3.  Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu MČ Praha 1 s názvem 

Oblast zdravotnictví pro rok 2021: oblast B - podpora zdravotních služeb 

Materiál předložil Petr Burgr, 1. místostarosta MČ Praha 1. K jednání byl přizván  

Mgr. Bc. Ladislav Varga, DiS., vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. 

Dotační program MČ Praha 1 – Oblast zdravotnictví pro rok 2021 byl vyhlášen na základě 

usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR21_0447 dne 27.04.2021. Uzávěrka pro podání žádostí byla 

dne 10.06.2021. Do dotačního řízení v oblasti B byly podány celkem 3 žádosti – Cesta  

domů, z.s. a 2x Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského,v Praze. Hodnotící 

komise na svém jednání dne 30.06.2021 doporučila všechny tři žádosti podpořit. Přidělení 

finančních prostředků bylo projednáno Radou MČ Praha 1 dne 20.07.2021, která rovněž 

doporučila schválit přidělení finančních prostředků ve výši 847.500 Kč dle přílohy 

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

a 1 nehlasoval. 

 V 11:37 hod. bylo přijato usnesení č. UZ21_0284. 

 

4.  Žádost o prominutí pohledávky za užívání bytu v domě č. p. 1053, k. ú. Nové Město, 

Na Poříčí 44, Praha 1 

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

V domě č. p. 1053, Na Poříčí 44 užívá bytovou jednotku číslo 1053/4 o vel. 4 + 1 a výměře 

139,7 m2 ve 4. nadzemním podlaží domu, původní nájemkyně xxx xxxxxxxx xxxxxxx, nar. 

xxxx, byt užívala sama.. Smlouva o nájmu bytu ze dne 10. 05.2006 na dobu neurčitou byla 

ukončena dne 13.05.2014 (vzhledem k nedoplatku na nájemném rozhodla Rada MČ Praha 1 

usnesením číslo UR14_0519 ze dne 15.04.2014 udělit výpověď z nájmu bytu). Výpověď ze 

dne 24.04.2014 převzala dne 06.05.2014 a uvedený byt dne 13.05.2014 vyklidila a vrátila, 

neboť si sama s pomocí dětí našla byt menší, a to na Praze 8. Následně požádala o uzavření 

splátkového kalendáře s návrhem měsíčních splátek ve výši 500 Kč. V té době se dle 

FIN jednalo o nedoplatek ve výši 91.809 Kč, s návrhem měsíčních splátek 500 Kč, by se 

jednalo o 184 měsíců. Komise sociální Rady MČ Praha 1 na svém jednání dne 23.04.2014 

řešila dvě žádosti, a to žádost o slevu na nájemném z důvodu nepříznivé sociálně ekonomické 

situace, což komise nedoporučila. Co se týkalo žádosti o schválení splátkového kalendáře, 

toto komise doporučila, a to s minimální výší splátek 1.000 Kč měsíčně s čímž jmenovaná 

souhlasila. V tomto případě se jednalo o 92 měsíců, což muselo projednat Zastupitelstvo MČ 

Praha 1. Rada MČ Praha 1 usnesením číslo UR14_0780 ze dne 03.06.2014 doporučila 

Zastupitelstvu MČ Praha 1 uvedený splátkový kalendář projednat. Zastupitelstvo MČ Praha 1 

usnesením číslo UZ14_0644 ze dne  24.06.2014 splátkový kalendář schválilo, a to formou 

notářského zápisu. O jeho uzavření začala jednat Mgr. Šibravová, avšak bez úspěchu. Paní 

xxxxxxxx xxxxxxx požádala dne 11.08.2014 o změnu usnesení a možnost uzavřít splátkový 

kalendář bez notářského zápisu. Komise sociální Rady MČ Praha 1 žádost projednala dne 

27.08.2014 se závěrem, že tuto žádost nebude řešit, neboť žadatelka není  klientem OSZ  

a v současné době bydlí v Praze 8. Rada MČ Praha 1 na své schůzi dne 09.09.2014 doporučila 

Zastupitelstvu MČ Praha 1 žádost projednat. Zastupitelstvo MČ Praha 1 usnesením číslo 

UZ14_0702 ze dne 16.09.2014 se změnou nesouhlasilo. Notářský zápis na nedoplatek ve výši 

74.217 Kč byl sepsaný dne 04.01.2016 na 90 splátek ve výši 824 Kč s tím, že poslední splátka 

ve výši 881 Kč splatná 30. 06.2023. Splátky byly hrazeny řádně ve výši 824 Kč, od března 

2019 do června 2021 dokonce ve výši 1.000 Kč (celkem se jedná o 28 splátek). Tím, že paní 

xxx xxxxxxxx xxxxxxx uhradila 28 splátek ve výši 1.000 Kč, má předplacený splátkový 

kalendář do 31.12.2021. Zbývá doplatit 14.905 Kč. 

xxx xxxxxxxx xxxxxxx nyní žádá o prominutí zbývající části pohledávky na nájemném, tj. 

částky ve výši 14.905 Kč z důvodu, že v současné době pobírá starobní důchod a vzhledem k 

věku již nemá tolik možností vydělat si peníze brigádně či na pracovní smlouvu. Rada MČ 

Praha 1 usnesením číslo UR21_0851 ze dne 21.07.2021 vzala žádost na vědomí a uložila 

předložit ve variantách k projednání ZMČ Praha 1:  

Varianta A) ZMČ P1 rozhodlo prominout zbývající část dluhu na nájemném ve výši 14.905 Kč 

za užívání bytové jednotky číslo 1053/4 ve 4. nadzemním podlaží domu č. p. 1053, k. ú. Nové 

Město, Na Poříčí 44, Praha 1, paní xxx xxxxxxxx xxxxxxx, nar. xxxx 

Varianta B) ZMČ P1 rozhodlo neprominout zbývající část dluhu na nájemném ve výši  

14.905 Kč za užívání bytové jednotky číslo 1053/4 ve 4. nadzemním podlaží domu č. p. 1053, 

k. ú. Nové Město, Na Poříčí 44, Praha 1, paní xxx xxxxxxxx xxxxxxx, nar. xxxx 

Diskuse: 

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

finanční a majetkové.  
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 Předkladatel MUDr. Jan Votoček navrhl hlasovat o usnesení ve variantě B – 

neprominout. 

 Mgr. Petr Kučera navrhl hlasovat o usnesení ve variantě A = pro hlasovalo 5 členů 

ZMČ P1, 2 byli proti, 9 se zdrželo a 7 nehlasovalo – návrh nebyl přijat.  

 

 Pro navržené usnesení ve variantě B hlasovalo 13 přítomných členů ZMČ Praha 1, 1 byl 

proti, 7 se zdrželo a 2 nehlasovali. 

 V 11:45 hod. bylo přijato usnesení č. UZ21_0285. 

 

5.  Žádost o uzavření dohody o splátkách na dlužnou částku za užívání nebytové 

jednotky č. 350/106 v domě č. p. 350 v k. ú. Staré Město, Na Perštýně 17, Praha 1 

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

Společnost CAMBAG s.r.o., IČ 27430308, se sídlem Protilehlá 666/12, Praha 8 (dále jen 

„bývalý nájemce“) měla pronajatu nebytovou jednotku č. 350/106 o podlahové ploše 18,9 m2 

v domě č. p. 350 v k. ú. Staré Město, Na Perštýně 17, Praha 1. Nájemní smlouva byla 

uzavřena na dobu neurčitou. Nájemní vztah skončil pro výpověď nájmu nebytového prostoru, 

danou bývalým nájemcem, dne 30.06.2021. Ke dni skončení nájmu předal bývalý nájemce 

nebytový prostor zpět městské části Praha 1. Ke dni 18.08.2021 je za bývalým nájemcem 

evidována pohledávka ve výši 394.127 Kč, spočívající v nezaplacených úhradách nájemného 

za měsíce duben 2020 až červen 2021 (měsíčně po 27.550 Kč). Kauce ve výši 80.000 Kč byla 

ke dni skončení nájemního vztahu započtena. Bývalý nájemce požádal o uzavření dohody o 

splátkách s tím, že navrhl měsíční výši splátek 8.000 Kč. (tj. 4 roky a 2 měsíce). Oddělení 

právní, kontroly a stížností (OPR) nemá žádné námitky k uzavření dohody o splátkách, ale 

pouze za podmínky, že dohoda bude uzavřena formou notářského zápisu se svolením k přímé 

vykonatelnosti pod ztrátou výhody splátek a bude akceptovat aktuální výši pohledávky k datu 

podpisu notářského zápisu. V případě, že mezi městskou částí Praha 1 a bývalým nájemcem 

nedojde k uzavření dohody o splátkách, bude pohledávka ze strany OPR vymáhána soudní 

cestou. Rada městské části Praha 1 dne 24.08.2021 doporučila svým usnesením  

č. UR21_0995 uzavření dohody o splátkách na dlužnou částku ve výši 394.127 Kč.  

Navržené usnesení: 

Varianta A) ZMČ Praha 1 schvaluje uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti  

50 měsíčních splátek na dluh vzniklý v souvislosti s užíváním nebytové jednotky č. 350/106 v 

domě č. p. 350 v k. ú. Staré Město, Na Perštýně 17, Praha 1, v celkové výši 394.127 Kč s 

příslušenstvím, se společností CAMBAG s.r.o., IČ 27430308, a to za podmínky uzavření 

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

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

Varianta B) ZMČ Praha 1 neschvaluje uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti  

50 měsíčních splátek na dluh vzniklý v souvislosti s užíváním nebytové jednotky č. 350/106 v 

domě č. p. 350 v k. ú. Staré Město, Na Perštýně 17, Praha 1, v celkové výši 394.127 Kč, se 

společností CAMBAG s.r.o., IČ 27430308. 

Diskuse: 

 Předkladatel MUDr. Jan Votoček navrhl hlasovat o usnesení ve variantě B – 

neschvaluje. 

 Mgr. David Bodeček navrhl hlasovat o usnesení ve variantě A = pro hlasovalo  

9 členů ZMČ P1, 1 byl proti, 7 se zdrželo a 6 nehlasovalo – návrh nebyl přijat.  

 

 Pro navržené usnesení ve variantě B hlasovalo 14 přítomných členů ZMČ Praha 1, 1 byl 

proti, 7 se zdrželo a 1 nehlasoval. 
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 Po projednání bodu č. 6 předkladatel MUDr. Jan Votoček požádal o znovuotevření 

bodu č. 5 a navrhl revokaci původního hlasování. Požádal znovu hlasovat o usnesení ve 

variantě A), neboť tak doporučila Rada MČ Praha 1, dále požádal do usnesení doplnit za 

částku dluhu ve výši 394.127 text “včetně příslušenství“ = pro znovuotevření bodu 

hlasovalo 22 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel a 1 nehlasoval – návrh 

byl přijat. 
 Ing. Petr Hejma zahájil hlasování o zrušení přijatého usnesení ve variantě B = pro 

hlasovalo 22 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, a 1 se zdržel hlasování – návrh byl přijat.   

 

 Pro navržené usnesení ve variantě A hlasovalo 22 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo 

nebyl proti, a 1 se zdržel hlasování. 

 V 12:04 hod. bylo přijato usnesení č. UZ21_0287. 

 

6.  Žádost o prominutí příslušenství pohledávky vzniklé v souvislosti s užíváním části 

bytové jednotky č. 1094/9 v domě č. p. 1094 v k. ú. Nové Město, Soukenická 22, 

Praha 1 

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

Městská část Praha 1 uzavřela dne 16.04.2003 s bývalým nájemcem paní xxxxxxxxx xxxx, 

nar. 28.02.1980 smlouvu o nájmu bytu č. B - 03/134, o podlahové ploše 52,35 m2, která byla 

uzavřena na dobu neurčitou. Jednalo se o přechod nájmu po matce xxxxxxxxx xxxxxxxx. 

K nájemní smlouvě byl dne 01.02.2013 uzavřen dodatek č. 1, jehož obsahem bylo zvýšení 

měsíčního nájemného s účinností od 01.12.2012 na částku 125 Kč / m2 s možností valorizace 

a sleva na nájemném (na 100 Kč/ m2 / měsíc) za období od 01.02.2013 do 31.07.2013 

(v celkové výši 7.698 Kč) z důvodu nepříznivé sociálně-ekonomické situace bývalého 

nájemce. Nájemní vztah skončil pro výpověď nájmu bytu, danou bývalému nájemci bez 

výpovědní doby z důvodu porušení povinnosti vyplývající z  nájmu bytu zvlášť závažným 

způsobem, neboť bývalý nájemce nezaplatil nájemné a náklady na služby za dobu delší než  

3 měsíce (dlužná částka bez příslušenství ve výši 161.202 Kč), dne 29.12.2014. Vzhledem ke 

skutečnosti, že bývalý nájemce ke dni skončení nájemního vztahu byt městské části Praha 1 

nepředal, bylo s ním vedeno soudní řízení o vyklizení bytu, ve které byla městská část Praha 1 

úspěšná, když dne 26.01.2016 vydal Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudek sp. zn. 27 C 

59/2015, na jehož základě byl bývalý nájemce povinen byt vyklidit a vyklizený předat 

Městské části Praha 1, a to do 15 dnů od právní moci rozsudku (tj. do 13.03.2016) a uhradit 

náklady soudního řízení ve výši 5.900 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že bývalý nájemce ani na 

základě tohoto rozsudku byt nevyklidil a městské části Praha 1 nepředal, byl k výše 

uvedenému soudu podán návrh na výkon rozhodnutí exekučním vyklizením bytu, ke kterému 

došlo dne 12.10.2016. Vzhledem ke skutečnosti, že bývalý nájemce uhradil pouze 11 splátek, 

stala se prvním dnem prodlení se zaplacením 12. splátky celá do té doby nesplacená část 

dluhu ve výši 13.258 Kč spolu s celým příslušenstvím pohledávky ve výši 41.759,54 Kč 

(2.474,04 Kč + 39.285,50 Kč) splatnou. Tento splátkový kalendář, který nebyl uzavřen 

formou notářského zápisu, se stal z důvodu jeho nesplacení předmětem níže specifikovaného 

soudního řízení sp. zn. 31 C 118/2015. V průběhu trvání nájemního vztahu byla s bývalým 

nájemcem vedena pro neplacení úhrad za užívání bytu tato soudní řízení:  

1) o zaplacení 187.232 Kč s příslušenstvím, ve kterém byla městská část Praha 1 úspěšná, 

když dne 23.07.2015 rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudkem, sp. zn. 31 C 118/2015, o 

povinnosti uhradit tuto částku spolu s příslušenstvím a o povinnosti uhradit náklady soudního 

řízení ve výši 7.490 Kč 

2) o zaplacení 134.715 Kč s příslušenstvím, ve kterém byla městská část Praha 1 úspěšná, 

když dne 24.04.2018 rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudkem, sp. zn. 38 C 211/2017, o 

povinnosti uhradit tuto částku spolu s příslušenstvím a o povinnosti uhradit náklady soudního 

řízení ve výši 6.289 Kč. 
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Obě výše uvedená rozhodnutí jsou předmětem exekučního řízení. Náklady výše zmíněného 

soudního řízení o vyklizení bytu ve výši 5.900 Kč jsou též předmětem exekuce. Ke dni 

18.08.2021 je za bývalým nájemcem Finančním odborem evidována pohledávka ve výši 

341.626 Kč, spočívající v nezaplacených úhradách. Bývalý nájemce požádal o prominutí 

příslušenství pohledávky, které dle informace soudního exekutora činí ke dni 18.08.2021 

částku ve výši 349.603 Kč, a to z důvodu dlouhodobě tíživé sociální situace, která je 

umocněna tím, že paní xxx xxxxxxxx je v současné době na rodičovské dovolené. Dlužné 

příslušenství pohledávky odpovídá přibližně výši samotné pohledávky. Na základě 

telefonicky poskytnuté informace bývalého nájemce bylo zjištěno, že bývalý nájemce má 

v úmyslu podat k příslušnému soudu návrh na povolení oddlužení (insolvenční návrh). 

Rada městské části Praha 1 dne 24.08.2021 nedoporučila svým usnesením č. UR21_0996 

vzdát se práva na zaplacení příslušenství pohledávky dle rozsudků Obvodního soudu pro 

Prahu 1.  

Navržené usnesení: 

Varianta A) ZMČ Praha 1 schvaluje vzdát se práva na zaplacení příslušenství pohledávky dle 

rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 sp. zn. 31 C 118/2015 ze dne 23.07.2015 o zaplacení 

187.232 Kč s příslušenstvím a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 sp. zn. 38 C 211/2017 

ze dne 24.04.2018 o zaplacení 134.715 Kč s příslušenstvím 

Varianta B) ZMČ Praha 1 neschvaluje vzdát se práva na zaplacení příslušenství pohledávky 

dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 sp. zn. 31 C 118/2015 ze dne 23.07.2015 o 

zaplacení 187.232 Kč s příslušenstvím a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 sp. zn. 38 C 

211/2017 ze dne 24.04.2018 o zaplacení 134.715 Kč s příslušenstvím 

Diskuse: 

 Předkladatel MUDr. Jan Votoček navrhl hlasovat o usnesení ve variantě B – 

neschvaluje. 

 Ing. Tomáš Heres oznámil stanovisko Finančního výboru, který doporučil neschválit 

prominutí příslušenství pohledávky.  

 

 Pro navržené usnesení ve variantě B hlasovalo 16 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo 

nebyl proti, 5 se zdrželo a 2 nehlasovali. 

 V 11:53 hod. bylo přijato usnesení č. UZ21_0286. 

 

7.  Žádost o uzavření splátkového kalendáře za nedoplatek vzniklý za užívání bytu  

v domě č. p. 610, k. ú. Nové Město, Žitná 23, Praha 1 

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

Bytová jednotka číslo 610/6 o vel. 3 + 1, a výměře 108 m2  ve 2. nadzemním podlaží domu 

Žitná 23 byla původně pronajata xxxxxxxx, nar. xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, nar. xxxx. 

Původní nájemní smlouva ze dne 09.06.2014 (výběrového řízení, usnesení číslo UR14_0437 

ze dne 01.04.2014) na dobu určitou 15 let byla ukončena výpovědí, výpovědní lhůta uplynula 

dne 28.02.2015, byt byl předán zpět pronajímateli dne 24.03.2021. Předání se zúčastnila paní 

xxxxxxx xxxxxxxx, která byla seznámena s výší aktuálního nedoplatku za užívání bytu. 

Kauce byla složená ve výši 47.952 Kč. Notářský zápis na uznání dluhu a návrh dohody o 

splátkách ze dne 30.08.2017 (schváleno usnesením č. UR17_0826 ze dne 18.07.2017) na 

nedoplatek ve výši 408.922,14 Kč (první splátka dne 30.09.2017, poslední splátka 

28.02.2019). Uvedený případ je v řešení oddělení právního, kontroly a stížností, v únoru 2021 

byl k OS pro Prahu 4 podán návrh na vydání platebního rozkazu na částku ve výši  

601.869,14 Kč (jedná se o nedoplatek, vč. refundací SVJ k lednu 2021). Proti platebnímu 

rozkazu byl podán odpor. Aktuální nedoplatek ke dni předání bytu (tj. 24.03.2021) ve výši  

688.282,14 Kč (tj. únor 2021 ve výši 15.994 Kč, část března 2021 ve výši 28.377 Kč a 

refundace služeb SVJ 58.036 Kč = není ještě vyúčtování). xxxxxxx xxxxxxxx požádala o 

odpuštění nájemného s příslušenstvím. Zároveň předložila potvrzení o hospitalizaci bývalého 
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manžela. Dle Mgr. Šibravové je již k soudu podaný platební rozkaz. Vzhledem k uvedenému 

Zastupitelstvo MČ Praha 1 usnesením číslo UZ21_0269 ze dne 16.06.2021 rozhodlo 

neprominout nedoplatek. Paní xxxxxxxx byla o tomto informována dopisem ze dne 

29.06.2021 a dne 12.07.2021 požádala o splátkový kalendář s návrhem pravidelných 

měsíčních splátek ve výši 3.000 Kč, tj. 223 splátek. Aktuální stav ke dni 12.08.2021 - 

nedoplatek ve výši 666.057,14 Kč. Rada MČ Praha 1 postoupila záležitost k rozhodnutí 

Zastupitelstvu MČ Praha 1 svým usnesením číslo UR21_1006 ze dne 24.08.2021. 

Navržené usnesení: 

Varianta A) ZMČ Praha 1 rozhodlo schválit uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 

223 měsíců v měsíčních splátkách na dlužnou částku za užívání bytové jednotky číslo 610/6 ve 

2. nadzemním podlaží domu č. p. 610, k. ú. Nové Město, Žitná 23, Praha 1, v celkové výši 

702.868,14 Kč, s paní xxxxxxxx xxxxxxxxx, nar. xxxx, 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. 

Varianta B) ZMČ Praha 1 rozhodlo neschválit uzavření dohody o splátkách s lhůtou 

splatnosti 223 měsíců v měsíčních splátkách na dlužnou částku za užívání bytové jednotky 

číslo 610/6 ve 2. nadzemním podlaží domu č. p. 610, k. ú. Nové Město, Žitná 23, Praha 1,  

v celkové výši 702.868,14 Kč, s paní xxxxxxxx xxxxxxxxx, nar. xxxx 

Diskuse: 

 Předkladatel MUDr. Jan Votoček navrhl hlasovat o usnesení ve variantě A – 

schvaluje. 

 Mgr. Amália Počarovská procedurálně navrhla, aby se materiál nejprve projednal ve 

Finančním výboru – předkladatel MUDr. Jan Votoček se s tímto návrhem ztotožnil. 

Přerušeno. 
 

8.  Nebytový prostor v domě č. p. 928, k. ú. Staré Město, Dušní 1, Praha 1 

Materiál předložili MUDr. Jan Votoček a Ing. Karel Grabein Procházka, členové RMČ  

Praha 1. 

Předmětem nájmu je nebytová jednotka číslo 928/101 v 1. podzemním a 1. nadzemním 

podlaží domu, o výměře 125,3 m2 Dušní 1. Nájemce, AEM Business, s.r.o., IČ 24185752. 

Nájemní smlouva ze dne 25.08.2016 byla stanovena na dobu neurčitou, a to na základě 

záměru poř. č. 33/6/2016/Z (usnesení číslo UR16_0849 ze dne 18.07.2016), nájemné při 

podpisu smlouvy ve výši 312.000 Kč/rok, kauce byla složená ve výši 78.000 Kč. Účelem 

nájmu je zámečnictví, ruční výroba a prodej výrobků z ušlechtilých kovů. Nájemce dle 

sdělení FIN nedluží. Vzhledem k tomu, že provozovna byla dlouhodobě uzavřená (jednatel na 

základě telefonické výzvy uvedl, že je to ze zdravotních a osobních důvodů, navíc prý 

zajišťoval restaurování nábytku a údajně plánoval rekonstrukci), Komise obecního majetku 

Rady MČ Praha 1 se uvedenou záležitostí zabývala na svém jednání dne 05.09.2018 a navrhla 

udělit výpověď z nájmu. Usnesením číslo UR18_1053 ze dne 25.09.2018 rozhodla Rada MČ 

Praha 1 udělit výpověď z nájmu uvedené nebytové jednotky. Výpověď ze dne 03.10.2018 

(výpovědní lhůta 31.01.2019). Nájemce dopisem ze dne 12.10.2018 požádal o zpětvzetí 

výpovědi z nájmu nebytového prostoru, ve kterém zdůvodnil nevyužívání nebytových 

prostorů. Rada městské části Praha 1 žádost projednala a usnesením číslo UR18_1347 ze dne 

13.11.2018 souhlasila se zpětvzetím výpovědi z nájmu.  Nájemce dne 01.07.2019 

požádal o rozšíření účelu užívání, a to o potravinářský provoz spočívající v prodeji kvalitního 

lahvového vína a prodej sommeliérských doplňků. Materiál byl připraven na jednání Rady 

MČ Praha 1 dne 23.07.2019, kde nebylo přijato usnesení. Vzhledem k tomu, že bylo jednáno 

o schválení záměru na rozšíření účelu nájmu a toto nebylo přijato, byl následně předložen 

návrh na nesouhlas s žádostí o rozšíření účelu nájmu. Rada MČ Praha 1 usnesením číslo 

UR19_0764 ze dne 06.08.2019 rozšíření účelu nájmu neschválila. Komise obecního majetku 

Rady MČ Praha 1 projednávala uvedený případ na svém jednání dne 09.06.2021 s tím, že 
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doporučila vypsat adresný záměr na změnu účelu užívání na dobu nájmu 5 + 5 let za 

minimální nájemné 787.900 Kč/rok a zároveň doporučila Radě MČ P1 odkoupení mobiliáře 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem formou započítávání kupní ceny oproti úhradě 

měsíčního nájemného maximálně však ve výši 20.000 Kč/měsíc, a to vše za podmínky vzdání 

se nároku na technické zhodnocení. Při úmyslu vlastníka movité kulturní památky nebo 

národní kulturní památky ji prodat nebo jinak úplatně zcizit, např. směnit za jinou, a nejde-li o 

převod mezi osobami blízkými nebo spoluvlastníky, je povinen ji přednostně nabídnout 

Ministerstvu kultury ČR ke koupi do vlastnictví státu. Rada MČ Praha 1 usnesením číslo 

UR21_0950 ze dne 10.08.2021 schválila záměr na změnu účelu nájmu a změnu doby nájmu, a 

to za minimální nájemné ve výši 787.900 Kč/rok a doporučila Zastupitelstvu MČ Praha 1 

schválit odkoupení souboru movitých věci, a to za podmínky, že prodávající doloží před 

uzavřením kupní smlouvy splnění povinností dle § 13 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči. 

Návrh usnesení:  

1)  s o u h l a s í 

s odkoupením souboru movitých věcí – kulturní movité památky specifikované v příloze 

tohoto usnesení ve vlastnictví společnosti AEM Business, s. r. o., IČ: 24185752, za kupní 

cenu 2,189.453,- Kč, která bude městskou částí Praha 1 hrazena ve sto devíti pravidelných 

měsíčních splátkách ve výši 20.000 Kč a jedné splátky 9.453,- Kč, a to za podmínky, že 

prodávající doloží před uzavřením kupní smlouvy splnění povinnosti dle § 13 zákona  

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 

 

2)  u k l á d á 

realizovat usnesení 

2.1 Zodpovídá: Rada městské části Praha 1 

Termín: 31.12.2021 

Diskuse: 

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

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

kteří odpovídali na vznesené dotazy.  

 

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

 

Přestávka od 12:19 hod. do 12:29 hod. na jednání politických klubů.  

 

 Mgr. Amália Počarovská, za Klub Praha 1 Sobě oznámila, že se jejich klub zdrží 

hlasování a požádala o projednání materiálu ve Finančním výboru. 

 Ing. Petr Hejma předložil změnu bodu 1) usnesení takto: 1) souhlasí se záměrem na 

odkoupení souboru movitých věcí – kulturní movité památky specifikované v příloze 

tohoto usnesení ve vlastnictví společnosti AEM Business, s. r. o., IČ: 24185752, za max. 

kupní cenu 2,189.453 Kč, a to za podmínky, že prodávající doloží před znovu 

projednáním v Zastupitelstvu MČ Praha 1 splnění povinnosti dle § 13 zákona  

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 

 Mgr. David Bodeček předložil procedurální návrh na přerušení bodu, a navrhl ho 

projednat na Finančním výboru – předkladatel MUDr. Jan Votoček se s tímto návrhem 

neztotožnil = pro hlasovalo 10 členů ZMČ P1, 5 bylo proti, 3 se zdrželi a 5 nehlasovalo – 

návrh nebyl přijat.   
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 Procedurální hlasování o udělení slova – čtvrtý příspěvek Richarda Bureše do diskuse 

= pro hlasovalo 23 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, a nikdo nehlasoval – jeho 

vystoupení bylo schváleno. 

Dle proběhlé diskuse byl pozměněn  návrh usnesení i v bodě 2) ve znění: 2) ZMČ P1 ukládá 

realizovat kroky k naplnění bodu 1) tohoto usnesení, včetně vypracování znaleckého posudku, 

předložení Finančnímu výboru, a poté předložit k projednání Zastupitelstvu MČ Praha 1 - 

předkladatel MUDr. Jan Votoček se s předloženými pozměňovacími návrhy ztotožnil.   

 

 Pro upravené usnesení hlasovalo 13 přítomných členů ZMČ Praha 1, 2 byli proti, a 8 se 

zdrželo hlasování. 

 V 12:57 hod. bylo přijato usnesení č. UZ21_0288. 

 

 

9.  Záměr prodeje části pozemku parc. č. 342, k. ú. Malá Strana, Praha 1  

(Všehrdova 433/23, Praha 1) 

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

Mgr. Kateřina Dubská, vedoucí oddělení správy nemovitostí OTMS. 

Pozemek parc. č. 342, k. ú. Malá Strana, Všehrdova 433/23, Praha 1 je ve vlastnictví hlavního 

města Praha a ve svěřené správě městské části Praha 1. Tento pozemek má celkovou výměru 

94 m2 a od 08.10.2008 je na základě smlouvy č. 2008/0052 ve výpůjčce Společenství 

vlastníků jednotek domu č. p. 433/23, k. ú. Malá Strana v Praze 1. Dopisem ze dne 

23.02.2021 požádala xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, bytem xxx xxxxxxxxx xx, Praha 5, coby 

vlastník bytové jednotky 433/202 v domě 433, Všehrdova 23, který je součástí pozemku parc.  

č. 341/3, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1 o odprodej části výše uvedeného pozemku  

(cca 25 m2), a to pod okny směřujícími z ložnice jejího bytu do vnitrobloku resp. na pozemek 

parc. č. 342, k. ú. Malá Strana, Praha 1. S ohledem na to, že předmětný pozemek je ve 

výpůjčce příslušného SVJ, byl na tohoto vypůjčitele vznesen MČ Praha 1 v této věci dotaz s 

žádostí o vyjádření. Vyjádření k žádosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxx od SVJ (vypůjčitele) MČ 

Praha 1 obdržela dne 12.07.2021, a to nesouhlasné. Žádost byla projednána v Komisi 

obecního majetku dne 04.08.2021 a tato komise doporučila Radě MČ Praha 1 nevyhovět 

žádosti p. xxxxxxxx. RMČ Praha 1 výše uvedenou žádost projednala na svém jednání dne 

24.08.2021 a svým usnesením č. UR21_1026 nedoporučila Zastupitelstvu MČ Praha 1 

schválit záměr prodeje předmětné části pozemku žadatelce xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.  

Bez diskuse. 

 

 Pro navržené usnesení hlasovalo 20 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti, a 

3 se zdrželi hlasování. 

 V 13:00 hod. bylo přijato usnesení č. UZ21_0289. 

 

10.  Záměr prodeje nemovité věci - části pozemku parc. č. 879 v k. ú. Staré Město,  

Praha 1 společnosti PROXY - FINANCE a.s. 

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

Mgr. Kateřina Dubská, vedoucí oddělení správy nemovitostí OTMS. 

Městská část Praha 1 řeší narovnání faktického a právního vztahu užívání pozemku parc. č. 

879 v k. ú. Staré Město, Praha 1, resp. v  jeho části o výměře 4 m2 označené v geometrickém 

plánu č. 815-23/2019 ověřeném KÚ pro hlavní město Prahu dne 25.11.2019 napříště jako 

pozemek parc. č. 879/5 v k. ú. Staré Město, Praha 1. Na části pozemku parc. č. 879 v k. ú. 

Staré Město, Praha 1 označeného GP jako pozemek parc. č. 879/5 v k. ú. Staré Město, Praha 1 

o výměře 4 m2 stojí část budovy společnosti PROXY - FINANCE a.s. se sídlem  

Anežská 986/10, Praha 1, IČ: 18623174. Ze strany MČ Praha 1 je zapotřebí dořešit právní 

vztah k pozemku a nejlépe je to možné  převodem vlastnického práva dotčené části 



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. 

 

15 

 

pozemku. Společnost PROXY - FINANCE a.s. také souhlasila s navrhovaným dělením 

pozemku par. č. 878 v k. ú. Staré Město, Praha 1, který je ve vlastnictví PROXY - FINANCE 

a.s. dle  geometrického plánu č. 815-23/2019 ověřeným KÚ pro hlavní město Prahu dne  

25. listopadu 2019. Tím bylo zahájeno i faktické a právní narovnání vztahů k další části 

zahrady Anežského kláštera, kde by hlavní město Praha by mělo odkoupit od společnosti 

PROXY - FINANCE a.s. část pozemku parc. č. 878 o výměře 57 m2. Pro ocenění části 

pozemku parc. č. 879/5 v k. ú. Staré Město je v současné době poptána aktualizace 

znaleckého posudku, proto se nenavrhuje v  navrženém usnesení konkrétní prodejní cena, toto 

bude zjištěno a se společností PROXY - FINANCE a. s. bude projednáno již dle 

aktualizovaného znaleckého posudku. Dne 31.08.2021 projednala na svém jednání věc RMČ 

Praha 1 a usnesením č. UR21_1052 doporučila ZMČ Praha 1 projednat záměr přímého 

prodeje nemovité věci - části pozemku parc. č. 879 o výměře 4 m2 v k. ú. Staré Město,  

Praha 1 společnosti PROXY - FINANCE a.s. se sídlem Anežská 986/10, Staré Město,  

Praha 1, IČ: 18623174 a to minimálně za cenu zjištěnou dle znaleckého posudku, dále  

usnesením č.  UR21_1053 schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 879 v k. ú. Staré 

Město, Praha 1 o výměře 4 m2 pro společnosti PROXY - FINANCE a. s. se sídlem  

Anežská 986/10, 110 00 Praha 1 na dobu neurčitou za cenu stanovenou na podkladě 

aktuálního znaleckého posudku.  

Navržené usnesení: 

Varianta A) ZMČ Praha 1 rozhodlo schválit  záměr přímého prodeje nemovité věci - části 

pozemku parc. č. 879 o výměře 4 m2 v k. ú. Staré Město, Praha 1 společnosti PROXY - 

FINANCE a.s. se sídlem Anežská 986/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 18623174 a to 

minimálně za cenu zjištěnou dle znaleckého posudku  

Varianta B) ZMČ Praha 1 rozhodlo neschválit  záměr přímého prodeje nemovité věci - části 

pozemku parc. č. 879 o výměře 4 m2 v k. ú. Staré Město, Praha 1 společnosti PROXY - 

FINANCE a.s. se sídlem Anežská 986/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 18623174 a to 

minimálně za cenu zjištěnou dle znaleckého posudku  

Diskuse: 

 Předkladatel MUDr. Jan Votoček navrhl hlasovat o usnesení ve variantě A – schválit. 

 

 Pro navržené usnesení ve variantě A hlasovalo 13 přítomných členů ZMČ Praha 1, 1 byl 

proti, a 9 se zdrželo hlasování. 

 V 13:10 hod. bylo přijato usnesení č. UZ21_0290. 

 
 

Přestávka od 13:09 hod. do 14:08 hod. na oběd 

 

11.  Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 1102, na pozemku parc. č. 418,  

Truhlářská 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. 

Zastupitelstvu MČ Praha 1 byla předložena k projednání žádost vlastníka bytových jednotek 

č. 1102/1, 1102/2, 1101/4 a 1102/5 o souhlas s rozdělením bytových jednotek č. 1102/1 a 

1102/4 na dvě jednotky v domě č. p. 1102, na pozemku parc. č. 418, Truhlářská 17, k. ú. 

Nové Město, Praha 1. Bytová jednotka č. 1102/1, kterou plánuje žadatel rozdělit na dvě 

jednotky, se nachází v 3.NP výše uvedeného domu, bytová jednotka č. 1102/4, která má být 

taktéž rozdělena na dvě bytové jednotky, je situována v 6. NP a 7.NP. Rozdělením těchto 

bytových jednotek nedojde ke změně součtu spoluvlastnických podílů. Žadatel se zároveň 

zavazuje, že bytové jednotky nebudou využívány ke krátkodobému ubytování. Žadatel 

disponuje souhlasem dalšího vlastníka (v domě jsou pouze 3 vlastníci), MČ Praha 1 je 

posledním vlastníkem, kterého žadatel oslovil. Rada MČ Praha 1 usnesením č. UR21_0509 ze 
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dne 04.05.2021 doporučila nesouhlasit s rozdělením bytových jednotek č. 1102/1 a 1102/4 na 

dvě jednotky a vyzvala ke svolání shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro dům 

Truhlářská č. p. 1102 Praha 1, k. ú. 418 v Praze 1 (dále též („SVJ“) za účelem projednání 

žádosti o souhlas s rozdělením výše uvedených bytových jednotek. Odbor technické a 

majetkové správy k tomuto uvádí následující: V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění, a stanovami SVJ má žadatel souhlas potřebné 

nadpoloviční většiny vlastníků, a tak může realizovat stavební úpravy dotčených jednotek. Již 

před projednáním žádosti v Radě MČ Praha 1 měl žadatel potřebnou většinu hlasů, avšak po 

svolání shromáždění iniciované MČ Praha 1 bylo na shromáždění ostatními vlastníky 

schváleno rozdělení dotčených bytových jednotek za podmínky, že tyto jednotky budou 

sloužit výhradně k trvalému bydlení, nikoliv ke krátkodobým pronájmům typu AirBnB, a to 

pod sankcí 2.000.000 Kč ve prospěch SVJ. Původní souhlas vlastníků byl tedy na podnět 

městské části „zpřísněn“ vůči žadateli. Vzhledem k výše uvedenému je materiál připraven 

variantně, přičemž varianta A souhlasí s rozdělením dvou bytových jednotek, varianta B 

neschvaluje toto rozdělení. Navržené usnesení: 

Varianta A) ZMČ Praha 1 schvaluje v rozsahu stávajícího spoluvlastnického podílu MČ 

Praha 1 ve výši id. 1786/5179 na společných částech domu č. p. 1102 a na pozemku parc. č. 

418, Truhlářská 17, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1 změnu prohlášení vlastníka formou 

smlouvy o výstavbě spočívající v rozdělení bytové jednotky č. 1102/1 na jednotky č. 1102/1 a 

1102/6 a dále v rozdělení bytové jednotky č. 1102/4 na jednotky č. 1102/4 a 1102/7 s tím, že  

- nedojde ke změně velikosti celkového součtu spoluvlastnických podílů na společných částech 

domu č. p. 1102 a na pozemku parc. č. 418, Truhlářská 17, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1    

- po vkladu práv do katastru nemovitostí budou nové spoluvlastnické podíly na společných 

částech domu č. p. 1102 a na pozemku parc. č. 418 vše v k. ú. Nové Město, Praha 1 vyjádřený 

tak, jak je uvedeno v bodě 3) tohoto usnesení,  

a to za podmínky závazku žadatele, že bytové jednotky č. 1102/1 a 1102/6 vzniklé rozdělením 

bytové jednotky č. 1102/1 a bytové jednotky č. 1102/4 a 1102/7 vzniklé rozdělením bytové 

jednotky č. 1102/4 budou využívány výhradně k trvalému bydlení a že nebudou využívány ke 

krátkodobému ubytování, ani v nich nebudou provozovány ubytovací služby a to pod sankcí 

2.000.000 Kč ve prospěch Společenství vlastníků jednotek pro dům Truhlářská č.p. 1102 

Praha 1, k.ú. 418 v Praze 1, IČ: 27648621 pro případ každého jednotlivého porušení tohoto 

závazku 

Varianta B) ZMČ Praha 1 nesouhlasí v rozsahu stávajícího spoluvlastnického podílu MČ 

Praha 1 ve výši id. 1786/5179 na společných částech domu č. p. 1102 na pozemku parc. č. 

418, Truhlářská 17, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1 s rozdělením bytových jednotek č. 1102/1 

a 1102/4  v domě č. p. 1102, na pozemku parc. č. 418, Truhlářská 17, vše v k. ú. Nové Město, 

Praha 1 

Diskuse: 

 Mgr. Petr Bulla požádal na základě projednání a odsouhlasení v SVJ o úpravu bodu 2) 

usnesení ve variantě A, kde by místo textu „pro případ každého jednotlivého porušení 

tohoto závazku“ byl uveden text: „za každou uvedenou jednotku“. 

 Mgr. Amália Počarovská vznesla pozměňovací návrh usnesení, a to vyškrtnout u 

varianty A i B, v bodě 1) text „uložené v OVO“ - předkladatel MUDr. Jan Votoček se 

s tímto protinávrhem neztotožnil = pro hlasovalo 10 přítomných členů ZMČ Praha 1, 

nikdo nebyl proti, 5 se zdrželo a 8 nehlasovalo. – návrh nebyl přijat. 

 Mgr. Pavel Čižinský vznesl protinávrh usnesení v bodě 2) varianty A: 

 2) ZMČ P1 schvaluje v rozsahu stávajícího spoluvlastnického podílu MČ Praha 1 ve výši id. 

1786/5179 na společných částech domu č. p. 1102 a na pozemku parc. č. 418, Truhlářská 17, 

vše v k. ú. Nové Město, Praha 1 změnu prohlášení vlastníka formou smlouvy o výstavbě 

spočívající v rozdělení bytové jednotky č. 1102/1 na jednotky č. 1102/1 a 1102/6 a dále  

v rozdělení bytové jednotky č. 1102/4 na jednotky č. 1102/4 a 1102/7 s tím, že:  
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• nedojde ke změně velikosti celkového součtu spoluvlastnických podílů na společných částech 

domu č. p. 1102 a na pozemku parc. č. 418, Truhlářská 17, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1 

• po vkladu práv do katastru nemovitostí budou nové spoluvlastnické podíly na společných 

částech domu č. p. 1102 a na pozemku parc. č. 418 vše v k. ú. Nové Město, Praha 1 vyjádřeny 

tak, jak je uvedeno v bodě 3) tohoto usnesení 

a to za podmínky závazku žadatele, že bytové jednotky č. 1102/1 a 1102/6 vzniklé rozdělením 

bytové jednotky č. 1102/1 a bytové jednotky č. 1102/4 a 1102/7 vzniklé rozdělením bytové 

jednotky č. 1102/4 „budou využívány výhradně k trvalému bydlení, a to ve smyslu bydliště 

dle § 80 nového občanského zákoníku, dle kterého má člověk má bydliště v místě, kde se 

zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale“, a to včetně toho, že tyto 

bytové jednotky nebudou dlouhodobě nevyužívány“ a že nebudou využívány ke 

krátkodobému ubytování, ani v nich nebudou provozovány ubytovací služby a to pod sankcí 

2.000.000 Kč ve prospěch Společenství vlastníků jednotek pro dům Truhlářská č. p. 1102 

Praha 1, k. ú. 418 v Praze 1, IČ: 27648621 za každou uvedenou jednotku = předkladatel 

MUDr. Jan Votoček se s tímto protinávrhem neztotožnil. 

 

 Předkladatel MUDr. Jan Votoček navrhl hlasovat o usnesení ve variantě B.  

 

 Pro navržené usnesení ve variantě B hlasovalo 13 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo 

nebyl proti, 8 se zdrželo a 2 nehlasovali. 

 V 14:37 hod. bylo přijato usnesení č. UZ21_0291. 

 

12.  Žádost o prodej nebytové jednotky č. 749/103 v domě č. p. 749, stojícího na 

pozemcích parc. č. 820/1, 820/2 a 820/3, Haštalská 4, 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. 

Zastupitelstvu MČ Praha 1 byla předložena k projednání žádost p. xxxx xxxxxx, kterého na 

základě plné moci zastupuje Mgr. Ilona Budková, o souhlas s odkoupením nebytové jednotky 

č. 749/103 v domě č. p. 749, na pozemcích parc. č. 820/1, 820/2 a 820/3, Haštalská 4, k. ú. 

Staré Město, Praha 1. P. xxxxxx je nájemcem nebytové jednotky (ateliéru) o velikosti 

podlahové plochy 89,1 m2, která se nachází v 6.NP výše uvedeného domu. Nájemní smlouva 

byla uzavřena dne 29.05.2015, k převzetí jednotky do užívání nájemcem došlo na základě 

předávacího protokolu dne 17.10.2017. Roční nájemné za užívání této jednotky činí  

130.176 Kč, tj. 10.848 Kč za měsíc. Žadatel nabízí za odkoupení jednotky částku  

8.000.000 Kč, tedy cca 95.398 Kč/m2. Žadatel dále uvádí, že sice investoval do rekonstrukce 

nebytové jednotky značné finanční prostředky, čímž zvýšil hodnotu této jednotky, neuvádí 

však, že MČ Praha 1 v roce 2017 investovala do rekonstrukce uvedené jednotky částku 

1.854.120 Kč. Případný souhlas s prodejem nebytové jednotky by byl v rozporu 

s dlouhodobou koncepcí bytové politiky MČ Praha 1, a proto Komise obecního majetku na 

zasedání dne 04.08.2021 doporučila nesouhlasit s prodejem nebytové jednotky č. 749/103. 

Totožné stanovisko má Rada MČ Praha 1, která usnesením č. UR21_1027 ze dne 24.08.2021 

doporučuje nesouhlasit s prodejem. MČ Praha 1 má spoluvlastnický podíl na domu a 

pozemku ve výši 35,2%. 

Diskuse: 

 Mgr. Amália Počarovská vznesla pozměňovací návrh usnesení, a to vyškrtnout v bodě 

1) text „uložené v OVO“ - předkladatel MUDr. Jan Votoček se s tímto protinávrhem 

neztotožnil = pro hlasovalo 10 přítomných členů ZMČ Praha 1, 1 byl proti, 5 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,  

2 se zdrželi a 1 nehlasoval. 

 V 14:42 hod. bylo přijato usnesení č. UZ21_0292. 

 

13.  Záměr prodeje části spol. prostor v domě čp. 511, na pozemku parc. č. 435, 

Michalská 6 - Havelská 3, 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.  

Dům č. p. 511 na pozemku parc. č. 435, k. ú. Staré Město, Michalská 6 – Havelská 3, Praha 1 

(dále též „Dům“) je na základě Smlouvy o výstavbě ze dne 26.01.2015 rozdělen na jednotky. 

V Domě se nachází celkem 17 bytových jednotek a 5 jednotek nebytových. Hlavní město 

Praha je vlastníkem 5 nebytových jednotek, což znamená podíl na společných částech domu a 

na pozemku ve výši 7368/22760 (cca 32,37 %). Tyto jednotky jsou svěřeny do správy 

Městské části Praha 1. Výše uvedenou Smlouvou byla v domě vymezena mj. i bytová 

jednotka č. 511/13, která je ve vlastnictví p. xxxxx xxxxxxx. Vlastník bytové jednotky  

č. 511/13 (dále též „Žadatel“) požádal MČ Praha 1 o souhlas s odkoupením části spol. prostor 

v domě čp. 511, na pozemku parc. č. 435, Michalská 6 - Havelská 3, k. ú. Staré Město,  

Praha 1. 

Žadatel by chtěl odkoupit část nevyužitých půdních prostor o celkové výměře cca 79,2 m2 a 

tyto stavebně přisloučit k bytové jednotce č. 511/13. Bytové jednotka a předmětné spol. 

prostory se nachází v 5.NP výše uvedeného domu v části do ulice Havelské. Žadatel za výše 

uvedené nabídl spoluvlastníkům částku ve výši Kč 2.376.000 tj. Kč 30.000 za m2, která bude 

vyplacena jednotlivým spoluvlastníkům. Uvedená nabídková cena zohledňuje špatný 

technický stav prostor a zejména skutečnost, že cca 19,2 m2 z uvedené plochy má akt. 

podchozí výšku do 1,3 m a 3,8 m2 tvoří schodiště. V případě schválení záměru prodeje je pak 

žadatel připraven nechat zpracovat znalecký posudek a případnou vyšší cenu za uvedené 

prostory akceptovat. Zastupitelstvu MČ Praha. Rada MČ Praha 1 svým usnesením  

č. UR21_1050 dne 31.08.2021 schválení záměru doporučila, a to za podmínky závazku 

žadatele, že bytová jednotka č. 511/13 bude využívána výhradně k trvalému bydlení a že 

nebude využívána ke krátkodobému ubytování za podmínky smluvní sankce ve výši 2 mil. Kč 

ve prospěch Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 511 Michalská 6 - Havelská 3  

Praha 1, IČ: 27568601 pro případ porušení uvedeného závazku. 

Návrh usnesení:  

1)  b e r e  n a  v ě d o m í 

žádost vlastníka bytové jednotky č. 511/13 o odkoupení části spol. prostor v domě čp. 511, na 

pozemku parc.č. 435, Michalská 6 - Havelská 3, vše v k.ú. Staré Město, Praha 1 uvedenou v 

příloze uložené v OVO 

2)  s c h v a l u j e 

v rozsahu stávajícího spoluvlastnického podílu MČ Praha 1 ve výši id. 7368/22760 na 

společných částech domu čp. 511 a pozemku parc.č. 435, Michalská 6 - Havelská 3, vše k.ú. 

Staré Město, Praha 1 záměr prodeje části společných prostor: 

• o výměře cca 79,2 m2 a tomu odpovídající id. části pozemku parc.č. 435, k.ú. Staré Město, 

obec Praha vlastníku bytové jednotky č. 511/13 

a to za podmínky závazku žadatele, že bytová jednotka č. 511/13 bude využívána výhradně k 

trvalému bydlení a že nebude využívána ke krátkodobému ubytování za podmínky smluvní 

sankce ve výši 2 mil. Kč ve prospěch Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 511 

Michalská 6 - Havelská 3 Praha 1, IČ: 27568601 pro případ porušení uvedeného závazku 

3)  u k l á d á 

podepsat a zveřejnit záměr v souladu s tímto usnesením 

3.1 Zodpovídá: MUDr. Jan Votoček 

Termín: 26.09.2021 
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Diskuse: 

 Mgr. Amália Počarovská vznesla pozměňovací návrh usnesení, a to vyškrtnout v bodě 

1) text „uložené v OVO“ - předkladatel MUDr. Jan Votoček se s tímto protinávrhem 

neztotožnil = pro hlasovalo 9 přítomných členů ZMČ Praha 1, 1 byl proti, 6 se zdrželo a 

7 nehlasovalo – návrh nebyl přijat. 

 Mgr. Pavel Čižinský vznesl protinávrh usnesení v bodě 2): 

2) ZMČ P1 schvaluje v rozsahu stávajícího spoluvlastnického podílu MČ Praha 1 ve výši id. 

7368/22760 na společných částech domu čp. 511 a pozemku parc. č. 435, Michalská 6 - 

Havelská 3, vše k. ú. Staré Město, Praha 1 záměr prodeje části společných prostor:  

• o výměře cca 79,2 m2 a tomu odpovídající id. části pozemku parc. č. 435, k. ú. Staré Město, 

obec Praha vlastníku bytové jednotky č. 511/13  

a to za podmínky závazku žadatele, že bytová jednotka č. 511/13 „bude využívána výhradně 

k trvalému bydlení, a to ve smyslu bydliště dle § 80 nového občanského zákoníku, dle 

kterého má člověk má bydliště v místě, kde se zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny 

okolností trvale“, a to včetně toho, že tato bytová jednotka nebude dlouhodobě 

nevyužívána“ a že nebude využívána ke krátkodobému ubytování za podmínky smluvní sankce 

ve výši 2 mil. Kč ve prospěch Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 511 Michalská 6 - 

Havelská 3 Praha 1, IČ: 27568601 pro případ porušení uvedeného závazku - předkladatel 

MUDr. Jan Votoček se s tímto protinávrhem neztotožnil = pro hlasovalo 9 přítomných členů 

ZMČ Praha 1, 1 byl proti, 6 se zdrželo a 7 nehlasovalo. – návrh nebyl přijat. 

 

 Pro navržené usnesení hlasovalo 13 přítomných členů ZMČ Praha 1, 3 byli proti, 5 se 

zdrželo a 2 nehlasovali. 

 V 15:03 hod. bylo přijato usnesení č. UZ21_0293. 

 

 

14.  Žádost o uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění 

poskytovaná s užíváním nebytového prostoru v domě č. p. 493, k. ú. Staré Město, 

Železná 20, Praha 1 

Materiál předložili MUDr. Jan Votoček a Ing. Karel Grabein Procházka, členové RMČ  

Praha 1. 

Nebytová jednotka číslo 493/101, o výměře 92,1 m2, v domě Železná 20, byla pronajata 

společnosti BOHEMIA WORLD, s.r.o., IČ 25101277 dne 15.07.2009 na dobu určitou. 

Účelem nájmu je prodejna křišťálových šperků a bižuterie z dílů Swarovski. Roční nájemné 

činí 2.548.028 Kč. Kauce složená je ve výši 637.007 Kč. Nájemce požádal o schválení 

splátkového kalendáře v pravidelných měsíčních splátkách 117.965 Kč. Dle sdělení 

Odboru finančního je dluh ve výši 2.762.829 Kč, v případě splátek ve výši 117.965 Kč by se 

jednalo o 24 měsíců. Následně nájemce požádal o změnu počtu splátek na 36 měsíců. Rada 

MČ Praha 1 postoupila záležitost k rozhodnutí Zastupitelstvu MČ Praha 1 svým usnesením 

číslo UR21_1004 ze dne 24.08.2021. 

Diskuse: 

 Předkladatel MUDr. Jan Votoček požádal o doplnění usnesení v bodu 2) o text  

„s příslušenstvím“. 

2) ZMČ P1 schvaluje uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 36 měsíců v měsíčních 

splátkách, na dlužnou částku za užívání nebytového prostoru v 1. nadzemním podlaží domu č. 

p. 493, k. ú. Staré Město, Železná 20, Praha 1, v celkové výši 2.762.829 Kč s příslušenstvím, 

nájemce: BOHEMIA WORLD, s.r.o., IČ: 25101277, a to formou notářského zápisu se 

svolením k přímé vykonatelnosti pod ztrátou výhody splátek. Notářský zápis bude akceptovat 

výši pohledávky a příslušenství k datu podpisu notářského zápisu. 
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 Pro upravené usnesení hlasovalo 19 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti,  

2 se zdrželi a 2 nehlasovali. 

 V 15:08 hod. bylo přijato usnesení č. UZ21_0294. 

 

 

15.  Dohoda o zrušení spoluvlastnictví k nemovitému majetku formou rozdělení domu 

na jednotky - pozemek parc. č. 2032, jehož součástí je dům čp. 693, Školská 28, 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.  

Dům č. p. 693 na pozemku parc. č. 2032, k. ú. Nové Město, Školská 28, Praha 1 (dále též 

„Dům“) je v podílovém spoluvlastnictví 3 vlastníků. V Domě se nachází celkem 14 bytových 

jednotek a 8 jednotek nebytových. Hlavní město Praha je vlastníkem 3/5 podílu na Domě, 

zbývající spoluvlastníci, pí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx, vlastní každá 

po 1/5 podílu na Domě. Na základě mnohaletých jednání se spoluvlastníky, kteří preferovali 

rozdělení domu na jednotky Prohlášením s tím, že každá z jednotek bude mít svého 

jednoznačně určeného vlastníka. V návaznosti na tato jednání bylo přistoupeno k zaměření 

jednotek v Domě a jejich ocenění znalcem v oboru ekonomika – odvětví ceny a odhady se 

specializací na nemovitosti. V souladu s doporučením Komise obecního majetku Rady MČ 

Praha 1 pak zástupci MČ Praha 1 při jednáních preferovali nabytí všech nebytových jednotek 

v Domě. Výsledek jednání obsahující rozdělení jednotek dle návrhu spoluvlastníků, zahrnující 

požadavek MČ Praha 1 na budoucí vlastnictví všech nebytových jednotek je tímto návrhem 

předkládán orgánům MČ Praha 1 k projednání. Rada MČ Praha 1 pak svým usnesením  

č. UR21_1051 dne 31.08.2021 doporučila schválení záměru uzavřít Dohodu o zrušení 

spoluvlastnictví k nemovitému majetku formou rozdělení domu na jednotky - pozemek parc. 

č. 2032, jehož součástí je dům čp. 693, Školská 28, k. ú. Nové Město, Praha 1. 

Diskuse: 

 Mgr. Amália Počarovská vznesla pozměňovací návrh usnesení, a to doplnit do bodu 1) 

usnesení odrážku 2, kterým by se vzala na vědomí část znaleckého posudku, která by 

byla v příloze č. 1 a tím by „podklady pro spoluvlastnické vyrovnání“ (uvedené v bodě  

2 usnesení) byly přílohou č. 2 usnesení uloženou v OVO: 

Upravený návrh usnesení: 

1) ZMČ P1 bere na vědomí  

1. informaci z jednání Komise obecního majetku ve věci vypořádání spoluvlastnictví k 

nemovitému majetku formou rozdělení domu na jednotky - pozemek parc. č. 2032, jehož 

součástí je dům čp. 693, Školská 28, k. ú. Nové Město, Praha 1 

2. část znaleckého posudku č. 58/3673/2021 o ceně jednotek umístěných v budově č. p. 

693 vč. příslušného podílu na společných částech budovy č. p. 693 a pozemku p. č. 2032 

(zastavená plocha a nádvoří) o výměře 1132 m2, to vše v k. ú. Nové Město, obec Praha, 

zpracovaný dne 21.05.2021, uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení  

2) ZMČ P1 schvaluje záměr uzavřít Dohodu o zrušení spoluvlastnictví k nemovitému majetku 

formou rozdělení domu na jednotky - pozemek parc. č. 2032, jehož součástí je dům čp. 

693, Školská 28, k. ú. Nové Město, Praha 1 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení uložené 

v OVO - předkladatel MUDr. Jan Votoček se s těmito doplňujícími návrhy ztotožnil.  

 

Body 3) a 4) usnesení zůstaly beze změny.  

 

 Pro upravené usnesení hlasovalo 14 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti, 8 

se zdrželo a 2 nehlasovali. 

 V 15:29 hod. bylo přijato usnesení č. UZ21_0295. 
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16.  Odejmutí svěřeného majetku 

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

Městská část Praha 1 byla v minulosti mimo jiné investorem různých staveb nacházejících se 

na veřejných prostranstvích. Součástí těchto staveb byla i instalace veřejného a slavnostního 

osvětlení.    

1) "Dopravní zklidnění Truhlářské a Soukenické ulice“ - veřejné osvětlení v počtu 28 ks 

světelných míst, pozemek č. 2353 a 2354, k. ú. NM. Smlouva o provozu a údržba veřejného 

osvětlení 3/0191/2013/U, ze dne 23.10.2013 

2) "Revitalizace Anenského náměstí" – slavnostní osvětlení v počtu 2 ks světelných míst - 

pozemek č. 1133/1, k. ú. SM. Technická prohlídka provedena dne 15.12.2020 

Správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení v hlavním městě Praze provádí na základě 

smlouvy uzavřené s HMP firma Technologie hlavního města Prahy, a.s.. Protokolární a 

technické převzetí veřejného osvětlení bylo již provedeno, nyní je potřeba zajistit také 

formálně – právní kroky, tj. odejmutí svěřené správy městské části Praha 1 a svěření osvětlení 

firmě Technologie hlavního města Prahy, a.s.. 

Zastupitelstvu MČ Praha 1 bylo předloženo ke schválení:  

dle ust. § 19 odst. 1. zákona č. 31/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a 

vyhlášky hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hl. m. Prahy v oblasti 

majetku, odejmutí svěřeného majetku vybudovaného v rámci "Dopravní zklidnění Truhlářské 

a Soukenické ulice" a "Revitalizace Anenského náměstí", a to: 

1. Lokalita Soukenická - veřejné osvětlení v počtu 12 ks světelných míst a kabeláž - pozemek 

č. 2354, k.ú. NM 

 

2. Lokalita Truhlářská - veřejné osvětlení v počtu 16 ks světelných míst a kabeláž - pozemek 

č. 2353, k.ú. NM 

 

3. Lokalita Anenské nám. - slavnostní osvětlení v počtu 2 ks světelných míst a kabeláž - 

pozemek č. 1133/1, k.ú. SM 

 

Výše uvedená žádost bude předložena Radě hlavního města Prahy.  

 

 Pro navržené usnesení hlasovalo 16 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti, 4 

se zdrželi a 4 nehlasovali. 

 V 15:31 hod. bylo přijato usnesení č. UZ21_0296. 

 

 

17.  Změna prohlášení vlastníka v domě čp. 111, parc. č. 324/1, Pohořelec 25, k. ú. 

Hradčany, 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 čp. 111 na pozemku parc. č. 324/1, k. ú. Hradčany, Pohořelec 25, Praha 1 (dále též 

„Dům“) je na základě Smlouvy o výstavbě ze dne 04.03.2019 rozdělen na jednotky. V Domě 

se nachází celkem 14 bytových jednotek a 4 jednotky nebytové. Hlavní město Praha je 

vlastníkem 6 bytových 4 nebytových jednotek, což znamená podíl na společných částech 

domu a na pozemku ve výši 11832/24158 (cca 48,98 %). Tyto jednotky jsou svěřeny do 

správy Městské části Praha 1. Výše uvedenou Smlouvou byly v domě vymezeny mj. i bytové 

jednotky č. 111/2 a č. 111/11, obě ve vlastnictví MČ Praha 1, přičemž jednotka č. 111/11 je 

nyní ve fázi rozestavěnosti, kdy, v rámci zvyšování bytové plochy na území MČ Praha 1 je 

měněn její účel užívání z původního nebytového prostoru na byt. V rámci lepšího využití 

obou dotčených jednotek, tj. č. 111/2 a č. 111/11, byla Odborem technické a majetkové 
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správy Úřadu MČ Praha 1 navržena úprava vnitřních dispozic obou jednotek s tím, že nedojde 

ke změně celkové podlahové plochy a tím i změně podílů na společných částech Domu.  

V případě schválení výše popsaného ZMČ P1, bude uzavřen dodatek ke Smlouvě o výstavbě, 

s čímž spoluvlastníci v Domě, dle vyjádření předsedkyně výboru Společenství, souhlasí. Rada 

MČ Praha 1 usnesením č. UR21_1075 ze dne 07.09.2021 výše uvedenou změnu doporučila. 

 

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

 

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

9 se zdrželo a 2 nehlasovali. 

 V 15:54 hod. bylo přijato usnesení č. UZ21_0297. 

 

18.  Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady  

a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021 

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 byla 

předložena na vědomí Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů z Rady a 

Zastupitelstva MČ Praha 1 s termínem plnění od 01.01.2021 do 31.03.2021. Zpráva byla 

schválena usnesením Kontrolního výboru ZMČ P1 dne 14.06.2021, a to pod číslem 

UKV/21/24/11 (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato). 

Diskuse: 

 Předkladatel Mgr. David Bodeček požádal o úpravu usnesení v bodu 1), kde budou 

vyškrtnuta čísla úkolů, která byla v mezidobí od projednání ve výboru a vyhotovením 

tisku do zastupitelstva, splněna. Usnesení bude ve znění: 

ZMČ P1 bere na vědomí  

1. Zprávu Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady a 

Zastupitelstva MČ  Praha 1  od 01.01.2021 do 31.03.2021, která  je přílohou tohoto usnesení 

2. Ústní informaci Mgr. Davida Bodečka, předsedy Kontrolního výboru, o aktuálně 

nesplněných úkolech, uvedených  ve „Zprávě KV“ dle bodu 1., a to: UK21_00446, 

UK20_04137,  UK20_05149 

 

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

nikdo se nezdržel a 1 nehlasovali. 

 V 16:01 hod. bylo přijato usnesení č. UZ21_0298. 

 

 

19.  Posunutí termínu pro splnění úkolu uložený usnesením  č. UZ21_0228 ze dne  

10.02.2021 - Škoda vzniklá stavebními aktivitami na pozemku MŠ Revoluční - parc. 

č. 326/2 v k. ú. Nové Město, obec Praha, které proběhly v souvislosti se zbudováním 

a následným odstraněním parkovacího stání pro hasičský vůz v letech 2018 a 2019 

Materiál předložil Mgr. David Bodeček, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 1. 

Zastupitelstvo městské části  Praha 1 (dále jen „ZMČ P1“) dne 10.02.2021 přijalo usnesení 

č. UZ21_0228, ve kterém: 

1. vzalo na vědomí: 

informace související se stavebními aktivitami na pozemku MŠ Revoluční – parc. č. 326/2 

v k. ú. Nové Město, obec Praha; 

2. uložilo: 

Kontrolnímu výboru ZMČ P1 (dále jen „KV“) prošetřit související okolnosti a předložit 

výsledek prošetření ZMČ P1, termín: 30.09.2021 
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ZMČ P1 výše uvedené usnesení přijalo na základě předloženého tisku č. BJ2021/0206, jehož 

zpracovatelem a předkladatelem byl Mgr. Pavel Nazarský, člen ZMČ P1, který žádal prošetřit 

údajné škody vzniklé realizací nepovolené stavby na pozemku Mateřské školy Revoluční 

v roce 2018. 

Zastupitelstvu MČ Praha 1 byla nyní předložena ke schválení změna termínu pro splnění 

úkolu uložený usnesením č. UZ21_0228 ze dne 10.02.2021 - Škoda vzniklá stavebními 

aktivitami na pozemku MŠ Revoluční – parc. č. 326/2 v k. ú. Nové Město, obec Praha, které 

proběhly v souvislosti se zbudováním a následným odstraněním parkovacího stání pro 

hasičský vůz v letech 2018 a 2019, a to z původního termínu 30.09.2021, na termín nově 

stanovený 09.11.2021. 
Dle zpracovatele je nutné celou záležitost prošetřit a vyvodit patřičné důsledky. 

Diskuse: 

 Předkladatel Mgr. David Bodeček uvedl, že důvod pro posunutí termínu není ten, že by 

Kontrolní výbor nekonal, naopak byla ustanovena tříčlenná pracovní skupina v rámci 

Kontrolního výboru, která se zabývala celým procesem – všechny postupné realizované 

kroky mají členové zastupitelstva k dispozici v předloženém tisku, závěrem bylo 

vyžádáno stanovisko oddělení interního auditu Útvaru starosty s tím, že byl požádán pan 

starosta o součinnost v dané záležitosti. Zpráva o výsledku interního auditu však byla 

doručena teprve včera. 

 Procedurální hlasování o udělení slova – čtvrtý příspěvek Mgr. Pavla Čižinského do 

diskuse = pro hlasovalo 10 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel  

a 13 nehlasovalo – jeho vystoupení nebylo schváleno. 

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

diskuse = pro hlasovalo 10 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel  

a 13 nehlasovalo – jeho vystoupení nebylo schváleno. 

 

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

rozpravy. 

 

Přestávka od 16:35 hod. do 16:48 hod. na jednání politických klubů.  
 

 Martin Kotas požádal o zahájení hlasování o udělení dalšího slova Mgr. Pavlu 

Čižinskému a Mgr. Pavlu Nazarskému = pro hlasovalo 20 členů ZMČ P1, nikdo nebyl 

proti, 1 se zdržel a 2 nehlasovali – jejich vystoupení bylo schváleno. 

 

 Pro navržené usnesení hlasovalo 19 přítomných členů ZMČ Praha 1, 3 byli proti,  

a 1 se zdržel hlasování. 

 V 17:03 hod. bylo přijato usnesení č. UZ21_0299. 

 

20.  Škola v přírodě a školní jídelna Janov nad Nisou, příspěvková organizace, IČ: 

10896091; jmenování jejího ředitele; prověření plnění Smlouvy o správě nemovitostí 

a Mandátní smlouvy nemovitosti spojené s objekty MČ Praha 1 v Janově nad Nisou, 

t. č. již po uplynutí platnosti, odkazující mj. na usnesení Rady MČ Praha 1 č. 

UR21_1039 a č. UR21_1040 ze dne 31. 8. 2021 

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

Z důvodu opakovaného projednávání záležitosti uvedené v názvu tohoto materiálu, a to  

nejvyšším orgánem městské části  Praha 1 (dále jen „MČ P1“),  a také z důvodu obsahu 

diskuzí k předmětné záležitosti, jsou Zastupitelstvu městské části Praha 1 (dále jen 

„ZMČ P1“) předložena výše uvedená usnesení, k nim příslušné materiály a také části ze 

stenozáznamů týkající se předmětné problematiky z 21. – 22. a 25. – 26. zasedání ZMČ P1, 

které se konaly ve dnech 15.12.2021, 9. – 10.02.2021, 13.04.2021, 18. – 19.05.2021.  
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Na základě diskuzí (zejména na zasedání ZMČ P1 dne 15.12.2021) byli členové zastupitelstva 

členy RMČ P1 ubezpečeni, že jim budou včas  předloženy  jimi požadované materiály, a to 

nejpozději před zřízením příspěvkové organizace. Dle předkladatele se tak doposud  nestalo, 

přestože příspěvková organizace byla založena k 01.07.2021. Předkladatel členy ZMČ P1 

upozorňuje na § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, kdy se každá příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je obec či kraj, musí 

zapsat do obchodního rejstříku do 15 dnů. Dle předkladatele tato podmínka do dne 

02.09.2021, kdy je datováno zpracování materiálu, nebyla splněna, přestože příspěvková 

organizace Škola v přírodě a školní jídelna Janov nad Nisou, příspěvková organizace, IČ: 

10896091, byla zřízena k 01.07.2021. Předkladatel také  ZMČ P1 upozorňuje na absence výše 

uvedené povinnosti i u jiných příspěvkových organizací zřízených MČ P1. V souvislosti 

s pochybnostmi plnění smluvních a zákonných povinností ze strany správců objektů MČ P1 

v Janově nad Nisou, jejichž spolupráce byla ukončena příslušným rozhodnutím RMČ P1 dne 

31.08.2021, je ZMČ P1 předloženo navržené usnesení. Vzhledem k absenci informací 

k výběru vhodného uchazeče na funkci ředitele příspěvkové organizace ze strany příslušné 

komise, která hodnotila uchazeče konkursního řízení, při nemožnosti porovnat jeho kvality a 

projekt s jinými, dále z důvodu,  že RMČ P1 nebyla seznámena s životopisem uvedené osoby, 

tak zejména  s ekonomickou rozvahou a plány vítězného uchazeče pro „vzorový“ kalendářní 

rok, je vhodné, aby uvedené bylo rozhodnutím ZMČ P1 napraveno/zhojeno. Obsahem 

projektu vítězného uchazeče není ani počet zaměstnanců, jejich profesní a platové  zařazení, 

předpokládaná  cenová politika ubytovacího zařízení s rozdělením na platby pro klienty 

souvisejícími  s MČ Praha 1 (škola, důchodci, zaměstnanci Úřadu MČ P1) a dalšími  

„komerčními“  klienty rekreačního zařízení tj. Školy v přírodě a jejich početní poměr - počet 

osob, počet dnů, k využití objektu ke komerčnímu využití. Veřejnost nebyla seznámena 

s informací, kdo objekt může využívat. Všemi výše uvedenými záležitostmi se měla zabývat 

komise k tomu určená. Na závěr předkladatel tisku členy  ZMČ P1 upozorňuje na usnesení 

Kontrolního výboru č. UKV/20/19/19, kterým Kontrolní výbor: 

 v bodě 2) příslušného usnesení doporučil ZMČ P1 zabývat se finanční otázkou budoucího 

hospodaření s dotčenými nemovitostmi a  

 v bodě 3) příslušného usnesení konstatoval, že při zpětvzetí výpovědí smluv o správě 

nemovitostí nebyly vzaty v potaz závěry auditu a analýzy vypracované k dané 

problematice 

ZMČ P1 výše uvedené usnesení vzalo dne 09.02.2021 na vědomí, a to usnesením  

č. UZ21_0226, což dle předkladatele legitimuje, aby předložený materiál byl ZMČ P1 

projednán s ohledem na podstatu a vážnost problematiky a také na spoustu nejasného a 

nevyjasněného.  

Diskuse: 

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

členům zastupitelstva promítla prezentaci, ve které se věnovala všem krokům, které Odbor 

školství učinil od 01.07.2021, tedy od zřízení příspěvkové organizace, postupům v rámci 

konkurzního řízení na pozici ředitele, dále se věnovala srovnání rozdílů činností, které 

vyplývají pro správce ze správy mandátních smluv, ve srovnání se školskou příspěvkovou 

organizací.  
 

 

Projednávaný bod byl přerušen z důvodu pevného času následujícího bodu  

 „Dotazy a interpelace veřejnosti“. 
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21.  Dotazy a interpelace 

 

 Ing. Vladimír Krištof, občan Prahy 1 a starosta SDH Praha 1, vystoupil k činnosti 

členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů Praha 1 v době nákazy Covidu 19 a následné 

úhrady ušlé mzdy (v době práce mimo pracovní dobu úhrady odměny) členům jednoty za 

jejich prováděnou činnost (dekontaminace a dezinfekce škol, školek, domovů pro 

seniory, prostory radnice, Nemocnice Na Františku, vozidel a služeben MP...apod.)    

 Mgr. Petr Burda občan MČ Praha 1, vystoupil ve věci týkající se pořádaných akcí pro 

seniory MČ Praha 1   

 Zdeňka Bláhová občanka MČ Praha 1 a místopředsedkyně výboru SVJ, vystoupila 

ve věci pronájmu bytu ke krátkodobému ubytování v domě xxxxxxxxxxx xx,  

Praha 1 

 Bc. Ema Rónová, občanka Prahy 1, interpelovala ve věci týkající se dlouhodobého 

nedostatku veřejně přístupných bezbariérových toalet v Praze 1 

 Barbora Kosíková, občanka MČ Praha 1, vystoupila ve věci týkající se úrovně 

školního stravování v MŠ a ZŠ zřizovaných MČ Praha 1 

 Mgr. Petr Kučera člen Zastupitelstva MČ Praha 1, interpeloval s výzvou hledání 

ubytování pro běloruské novináře a novinářky prchající ze země 

 Mgr. David Bodeček, člen ZMČ Praha 1, interpeloval ve věci vyžádání si od hl. m. 

Prahy informace a závěrečné zprávy k ukončení funkce tzv. Nočního starosty, se žádostí 

o aktivaci činnosti některých oddělení strážníků městské policie, neboť se hromadí 

stížností obyvatel Prahy na jejich nečinnost v okolí Dlouhé ulice a ulice U Obecního 

dvora a s návrhem na zřízení služebnu MP v ulici Dlouhá. Dále s upozorněním na absenci 

veřejných toalet, včetně bezbariérových, v centru města.  

 Mgr. et Mgr. Vladan Brož, člen ZMČ Praha 1, vystoupil ve věci týkající se Školy v 

přírodě v Janově nad Nisou  

 Mgr. Pavel Nazarský, člen ZMČ Praha 1, vystoupil s dotazem, zda má MČ Praha 1 

uhrazený členský příspěvek v asociaci Národní síť zdravých měst ČR 

 Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1, vystoupil ve věci týkající webových domén 

nebytypraha1.cz a filmpraha1.cz 

 Valerie Clare Talacková, MA, členka ZMČ Praha 1, interpelovala ve věci solné 

jeskyně v suterénu mateřské školky v Řásnovce 

 Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1, vystoupil se žádostí o poskytnutí usnesení Rady 

MČ Praha 1 a krycích listů k veřejným zakázkám malého rozsahu oddělení vnějších 

vztahů za roky 2020 a 2021 (proplacené faktury určitým osobám - externistům - k srpnu 

2021) 

 Mgr. David Bodeček, člen ZMČ Praha 1, vystoupil k personálnímu složení 

Programové rady a budoucího výběrového řízení na pronájem Rybářského domečku, 

výběrového řízení na pronájem paláce Žofín, problematiky oddávání - podnět k novým 

pravidlům a podmínkám pro atypické případy a s návrhem na zajištění barvené tiskárny 

pro oddělení volených orgánů KAS 

 

Ing. Petr Hejma, na žádost Mgr. Davida Bodečka, zahájil hlasování o pokračování 

interpelací z řad zastupitelů MČ Praha 1 = pro hlasovalo 21 přítomných členů ZMČ  

Praha 1, nikdo nebyl proti, 1 se zdržel a 2 nehlasovali. – návrh byl přijat. 

 

 Mgr. Amália Počarovská, členka ZMČ Praha 1, vystoupila s dotazem, proč zastupitelé 

na Praze 1 neregistrují páry, obdobně jako oddávají páry, a s dotazem, z jakého důvodu 

MČ Praha 1 platí inzerci v časopise Naše Praha 
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 Mgr. Amália Počarovská, členka ZMČ Praha 1, vystoupila s dotazy na výši odměny 

členů/předsedů v jednotlivých komisích/výborech, délku jednotlivých jednání a  

s návrhem na přizpůsobení odměny délce jednání  

 Mgr. Amália Počarovská, členka ZMČ Praha 1, vystoupila ve věci toalety a zázemí 

pro obsluhu v přízemí budovy Úřadu MČ Praha 1 

 Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1, vystoupil ve věci pravidelné uzavírky hřiště ve 

Vrchlického sadech pro veřejnost každý všední den od 10:00 do 11:15 hod. 

 Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1, interpeloval ve věci prověřování privatizace 

bytu v Bolzanově ulici 1604/7, Praha 1, Kontrolním výborem 

 Mgr. David Bodeček, člen ZMČ Praha 1, vystoupil se žádostí o předložení 

inventurních a odpisových záznamů, na základě kterých v posledních dvou letech došlo k 

vyřazení majetku souvisejícího s objekty v Janově nad Nisou a jejich správou a s 

tlumočením požadavku ze strany PhDr. Mgr. Víta Šimrala, Ph.D. et Ph.D., člena Rady  

hl. m. Prahy, o řešení akutní situace hotelu The Mozart Prague, kterému stavební práce 

v lokalitě Anenského trojúhelníku negativně ovlivňují jejich podnikání 

 David Skála, člen ZMČ Praha 1, vystoupil s dotazem na stav směny pozemků s MHMP 

ve Vrchlického sadech za Havelské tržiště 

 David Skála, člen ZMČ Praha 1, interpeloval s dotazy na využití objektu V Jámě 12 

 

 

22.  Prověření postupu privatizace bytové jednotky č. 7 v objektu Bolzanova č. p. 1604/7, 

Praha 1; a prověření možného porušení Etického kodexu člena ZMČ Praha 1  

Mgr. Pavlem Čižinským 

Materiál předložil Mgr. David Bodeček, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 1. 

Rada MČ Praha 1 svým usnesením č. UR21_0643 ze dne 25.05.2021  

A. vzala na vědomí informaci o postupu privatizace bytové jednotky č. 7 na adrese 

Bolzanova č. p. 1604/7, Praha 1 

B. konstatovala, že  

1. privatizace předmětné bytové jednotky proběhla v souladu se zásadami privatizace 

bytových jednotek oprávněným nájemcům, schválenými usnesením Obvodního 

zastupitelstva MČ P1 1 č. U98_0383 ze dne 09.07.1998, ve znění dodatků č. 1 – 5, a byla 

schválena usnesením ZMČ P1 č. UZ19_0026 ze dne 29.01.2019 za podmínky, že bude 

vyloučena existence nároku na náhradu zhodnocení předmětu prodeje a za podmínky 

zákazu zcizení této jednotky po dobu 10 let; 

2. smlouva o prodeji bytové jednotky byla podepsána starostou Mgr. Pavlem Čižinským, 

který o své vůli a v rozporu s usnesením ZMČ P1 č. UZ19_0026 ze dne 29.01.2019 

pozměnil text kupní smlouvy, ve kterém vynechal podmínku stanovenou zastupitelstvem, a 

to vyloučení existence nároku na úhradu zhodnocení předmětu prodeje ze strany 

kupujícího 

C. uložila Ing. Petru Hejmovi, starostovi, do 15.06.2021 prověřit mimořádným interním 

auditem ve spolupráci s Odborem technické a majetkové správy plnění povinností 

vyplývajících ze smlouvy o prodeji bytové jednotky ze strany kupujícího a dále zdali 

nedošlo k poškození zájmů městské části Praha 1 (dále jen „MČ P1“) z důvodu 

nerespektování usnesení zastupitelstva Mgr. Pavlem Čižinským vypuštěním podmínky 

stanovené v usnesení zastupitelstva  

D. konstatovala, že zastupitel Mgr. Pavel Čižinský svými neuváženými mediálními výstupy, 

ve kterých uvádí zavádějící a zkreslené informace, soustavně poškozuje dobré jméno 

radnice městské části a koná tak v rozporu s Etickým kodexem člena ZMČ P1 a svým 

slibem zastupitele, a zároveň tím zastírá svou případnou odpovědnost za své konání v dané 

věci, a to v pozici starosty městské části 
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E. uložila Ing. Petru Hejmovi, starostovi, do 31.05.2021 iniciovat prověření možného 

porušení Etického kodexu člena ZMČ P1 Mgr. Pavlem Čižinským, a to KV a dále prověřit 

jeho případnou trestněprávní odpovědnost za jeho konání v souladu s jeho mediálními 

výstupy 

 

Zastupitelstvo městské části Praha 1 (dále jen „ZMČ P1“) dne 16.06.2021 usnesením 

č. UZ21_0274:  

A. pověřilo Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 1 (dále jen „KV“), 

v návaznosti na usnesení Rady městské části Praha 1 (dále jen „RMČ P1“) č. UR21_0643, 

ze dne 25.05.2021, aby: 

1. prověřil postup privatizace bytové jednotky č. 7 na adrese Bolzanova č. p. 1604/7, Praha 1; 

2. prověřil možné porušení Etického kodexu člena ZMČ P1 Mgr. Pavlem Čižinským a jeho 

případnou trestněprávní odpovědnost za jeho konání, když svými neuváženými mediálními 

výstupy, ve kterých uvádí zavádějící a zkreslené informace, soustavně poškozuje dobré 

jméno radnice městské části a koná tak v rozporu s Etickým kodexem člena ZMČ P1 a 

svým slibem zastupitele 

B. uložilo KV, aby do 14.09.2021 předložil výstupy prověření a doporučení KV k projednání 

ZMČ P1 

 

Kontrolní výbor Zastupitelstva MČ Praha 1 na základě výše uvedeného úkolu se okamžitě 

sešel na mimořádném jednání dne 22.06.2021, za účasti Vojtěcha Mikoláše, asistenta  

Ing. Alexandry Udženije, předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva hlavního města 

Prahy, přijal usnesení č. UKV/21/M2/3, ve kterém KV: 

A. vzal na vědomí usnesení ZMČ P1 č. UZ21_0274, ze dne 16.06.2021 

B. vzal na vědomí usnesení RMČ P1 č. UR21_0643, ze dne 25.05.2021 

C. vzal na vědomí podněty veřejnosti související s prověřením bytové jednotky č. 7 na adrese 

Bolzanova č. p. 1604/7, Praha 1, a to od: 

1. JUDr. Hany Kordové Marvanové, členky Rady hlavního města Prahy pro oblast 

legislativy, veřejné správy a podpory bydlení, ze dne 19.05.2021; 

2. Mgr. et Mgr. Jakuba Michálka, předsedy poslaneckého klubu Pirátů, ze dne 19.05.2021; 

3. Snesitelné bydlení v centru Prahy, z. s., ze dne 28.05.2021 

D. vzal na vědomí Zprávu Mgr. Davida Bodečka, člena ZMČ P1, ze dne 17.06.2021 

E. vzal na vědomí protokoly a stanoviska související s privatizací předmětné bytové jednotky, 

a to od: 

1. Odboru kontrolních činností hlavního města Prahy, ze dne 23.10.2019; 

2. Odboru kontrolních činností hlavního města Prahy, ze dne 18.09.2020; 

3. JUDr. Petra Dětského, vedoucího právního oddělení Úřadu městské části Praha 1 (dále jen 

„ÚMČ P1“), ze dne 19.05.2021; 

4. Oddělení interního auditu ÚMČ P1 (závěrečná zpráva protokolu), ze dne 09.06. 2021; 

5. Stavebního úřadu ÚMČ P1, ze dne 11.06.2021; 

6. Hygienické stanice hlavního města Prahy, ze dne 10.06.2021 

F. vzal na vědomí, že Zastupitelstvo hlavního města Prahy dne 17.06.2021 nepřijalo usnesení 

k materiálu č. Z-9476 vztahující se k dané problematice 

G. pověřilo Mgr. Davida Bodečka, předsedu KV, aby do 24.06.2021 interním sdělením 

požádal Ing. Petra Hejmu, starostu, o zajištění externího právního stanoviska v souvislosti 

s příslušným usnesením, se zaměřením na zhodnocení právních možností a míru úspěšnosti 

případného navrácení bytové jednotky č. 7 na adrese Bolzanova č. 1604/7, Praha 1, 

do svěřené správy MČ P1, dále aby byla posouzena smysluplnost prodeje v rámci 

privatizace, dodržování příslušných privatizačních zásad a posouzeno zdůvodnění 

odchylky od ceny obvyklé dle § 36 odst. 2 zákona o hlavním městě Praze, s termínem 

předložení KV do 31.07.2021 
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H. přerušil prověření privatizace předmětné bytové jednotky a prověření možného porušení 

Etického kodexu člena ZMČ P1 Mgr. Pavlem Čižinským, a to ke dni svolání mimořádného 

jednání KV k dané problematice – tj. ke dni 10.08.2021 

I. uložil Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, pozvat kupujícího předmětné bytové 

jednotky k účasti na mimořádném jednání KV dne 10.08.2021 

J. uložil Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, svolat neveřejné mimořádné jednání KV, a 

to ke dni 10.08.2021, od 16:00 hod., do zasedací místnosti č. 212, ÚMČ P1 

Dne 30.06.2021 Mgr. David Bodeček, v pozici člena ZMČ P1 a předkladatele podnětu 

k prověření orgánů činných v trestním řízení, obdržel od Policie ČR Vyrozumění 

k č. j. KRPA-126243-11/ČJ-2021-001191-RP, jehož součástí je stanovisko: 

„Kvalifikovaným posouzením obsahu podnětu podání (§ 59 odst. 1 trestního řádu) ze dne 25. 

05.2021 označeného jako „xxxxxxxxxx OZNÁMENÍ“ a provedeným šetřením dle § 158 odst. 1 

trestního řádu a dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, nebyly zjištěny 

skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin a odůvodňující zahájení 

úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu. Nad rámec výše uvedeného Vás 

tímto vyrozumívám, že po důkladném prošetření všech rozhodných a celé řady souvztažných 

skutečností bylo zjištěno a zadokumentováno, že prošetřovaný privatizační proces byl 

realizován zcela v souladu s platnou právní úpravou a zásadami privatizace v rozhodné době, 

a nepotvrdilo se tak žádné podezření ze spáchání jakéhokoliv protiprávního jednání.“ 

14.07.2021 Krajské ředitelství policie hl. města Prahy pod č. j. KRPA-178390-3/ČJ-2021-

0000KR vydalo  k prověřování privatizace bytové jednotky č. 7 na adrese Bolzanova č. p. 

1604/7, Praha 1, následující vyrozumění: 

„Povinný subjekt eviduje celkem 2 podněty, které byly prošetřovány 1. oddělením odboru 

hospodářské kriminality, Služba kriminální policie  a vyšetřování, Obvodní ředitelství policie 

Praha I. První podnět byl učiněn dne 25.05.2021, druhý dne 04.06.2021, kdy následně byly 

oba podněty spojeny v č. j. KRPA-126243/TČ-2021-001191. Dne 30.06.2021 byla předmětná 

věc uložena ad acta, neboť se v této věci nepotvrdilo žádné podezření ze spáchání jakéhokoliv 

protiprávního jednání, o čemž byli oba oznamovatelé řádně vyrozuměni.“ 

02.08.2021 vydalo Obvodní  státní zastupitelství pro Prahu 1, pod č.j. SIN 26/2021-3, sdělení 

k Oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu v dané záležitosti, a to ze 

dne 14.06.2021. Součástí podnětu bylo usnesení ZMČ P1 č. UZ19_0029, ze dne 29.01.2019, 

kupní smlouva o prodeji bytu, záznam ze schůze ZMČ P1 ze dne 29.01.2019 a čestná 

prohlášení. Obvodní státní zastupitelství konstatovalo: 

„Předmětné podání ze dne 14.06.2021 vedené pod sp. zn. ZN 362/2021 bylo vyhodnoceno 

jako nedůvodné a bez přijetí dalších opatření bylo založeno (z podání se nepodávalo 

podezření ze spáchání trestného činu); povinný subjekt neprověřuje jiná podobná podání 

tykající se privatizace bytové jednotky č. 7 na adrese Bolzanova č. p. 1604/7, Praha 1, 

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.“ 

03.08.2021 advokátní kancelář  HAVEL & PARTNERS s.r.o. zpracovala posouzení 

vybraných otázek předmětné privatizaci, jehož závěry jsou následující:  

vůle MČ P1 byla při prodeji Bytu Nabyvateli ze strany ZMČ P1 řádně vytvořena; 

při vyjádření vůle tehdejším starostou MČ P1 při podpisu Smlouvy došlo k pochybení, které 

by při formálním až formalistickém výkladu mohlo vést k závěru o neplatnosti Smlouvy. 

Máme však za to, že jsou přesvědčivé důvody pro závěr, že toto pochybení k neplatnosti 

Smlouvy nevede a že případný soudní spor o platnost smlouvy, resp. o vlastnictví Bytu, jehož 

vedení nedoporučujeme, by MČ P1 prohrála; 

na základě poskytnutých podkladů jsme neshledali rozpor uzavřené Smlouvy se Zásadami 

prodeje bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených MČ P1, jejich 

oprávněným nájemcům, přijatými usnesením ZMČ P1 č. U98_0383 dne 09.07.1998; 
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jsme přesvědčeni, že pokud byla cena Bytu stanovena postupem uvedeným v zásadách 

prodeje bytů schválených ZMČ P1, tak byla splněna podmínka dle § 36 odst. 2 ZHMP 

o odůvodnění odchylky i v případě, že by cena Bytu byla sjednána odchylně od obvyklé ceny.  

Prověřením prodeje bytové jednotky č. 7 na adrese Bolzanova č. p. 1604/7, Praha 1, se 

zabýval Odbor kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy, který v Protokolu ze 

dne 18.09.2020 k prodeji předmětné bytové jednotky konstatoval:  

“Předmětem kupní smlouvy č. 2018/1417 ze dne 08.04.2019 byl prodej BJ č. 1604/7 

o velikosti 245,2 m2, včetně podílu o velikosti 2452/23210 na společných částech domu a 

pozemku parc. č. 181 v ulici Bolzanova 7 v k. ú. Nové Město, obec Praha. Kupní cena za 

předmět převodu byla stanovena dohodou smluvních stran dle znaleckého posudku ve výši 

12,619.570 Kč (Znalecký posudek č. 98/3325/18 ze dne 13.08.2018). Záměr prodeje BJ byl 

schválen usnesením ZMČ P1 č. UZ18_0645 ze dne 11.09.2018. Převod (prodej) BJ byl 

schválen usnesením ZMČ P1 č. UZ19_0026 ze dne 29.01.2019 v návaznosti na usnesení č. 

UZ19_0025 ze dne 29.01.2019 podle Zásad pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hlavního 

města Prahy, svěřených MČ P1, jejich oprávněným nájemcům s tím, že v kupní smlouvě bude 

vyloučena existence nároku na náhradu za zhodnocení předmětu prodeje pod sankcí 

odstoupení prodávajícího od smlouvy pro případ nepravdivosti tohoto ujištění. Kontrolou 

výše uvedené kupní smlouvy  bylo zjištěno, že v kupní smlouvě nebylo uvedeno ustanovení o 

vyloučení existence nároku na náhradu za zhodnocení předmětu prodeje pod sankcí 

odstoupení prodávajícího od smlouvy pro případ nepravdivosti tohoto ujištění, jak ukládá 

usnesení ZMČ P1 č. UZ19_0026 ze dne 29.01.2019.“  

KV - za částečné účasti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx - se na svém  mimořádném jednání dne 

10.08.2021 zabýval pokračováním prověření postupu při privatizaci bytové jednotky č. 7 

na adrese Bolzanova č.  p. 1604/7, Praha 1, a dále  možným porušením Etického kodexu člena 

ZMČ P1 Mgr. Pavlem Čižinským. KV přijal usnesení č. UKV/21/M3/4, ve kterém: 

1. v z a l     n a    v ě d o m í 

ve věci privatizace bytové jednotky č. 7 v objektu Bolzanova č. p. 1604/7, Praha 1: 

o Zprávu Mgr. Davida Bodečka, člena ZMČ P1, aktualizovanou ke dni 04.08.2021 

o Interpelaci Mgr. Pavla Čižinského, člena ZMČ P1,  ze dne 16.06.2021,  

evidovanou pod č. j. UMCP1- 349364/2021, vč. odpovědi předsedy KV ze dne 28.06.2021 

o Vyrozumění Policie ČR, Odbor hospodářské kriminality, ze dne 30.06.2021, evidované 

pod č. j. KRPA-126243-11/ČJ-2021-001191-RP, se sdělením, že: 

1. při prověřování podání (§ 59 odst. 1 trestního řádu) ze dne 25.05.2021, a provedeným 

šetřením, nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že při privatizaci bytové 

jednotky č. 7 v objektu  Bolzanova č. p. 1604/7,  Praha 1, byl spáchán trestný čin; 

2. bylo zjištěno a zadokumentováno, že privatizační proces předmětné bytové jednotky byl 

realizován zcela v souladu s platnou právní úpravou a zásadami privatizace v rozhodné 

době a nepotvrdilo se tak žádné podezření ze spáchání jakéhokoliv protiprávního jednání 

o Vyrozumění Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. města Prahy, ze dne 14.07.2021, 

pod č. j. KRPA-178390-3/ČJ-2021-0000KR, se sdělením, že v souvislosti s privatizací 

bytové jednotky č. 7 v objektu Bolzanova č. p. 1604/7, Praha 1, eviduje Policie ČR 

k 14.07.2021 celkem 2 podněty, a to ze dne 25.05.2021 a ze dne 04.06.2021. Oba podněty 

byly uloženy ad acta, neboť se ve věci nepotvrdilo žádné podezření ze spáchání jakéhokoli 

protiprávního jednání 

o Sdělení Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 ze dne 12.07.2021, č. j. SIN 24/2021 

– 6, že t. č., a to v souvislosti s privatizací bytové jednotky č. 7 v objektu 

Bolzanova č. p. 1604/7, Praha 1, prověřuje podnět evidovaný pod sp. zn. ZN 362/2021 

o Sdělení Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 ze dne 02.08.2021, č. j. SIN 26/2021 

– 3, že podnět evidovaný pod sp. zn. ZN 362/2021 - Oznámení o skutečnostech 

nasvědčujících spáchání trestného činu, podaný dne 14.06.2021, byl vyhodnocen jako 

nedůvodný a bez přijetí dalších opatření byl založen (z podání se nepodávalo podezření ze 
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spáchání trestného činu). Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 neprověřuje jiná 

podobná podání týkající se privatizace bytové jednotky č. 7 v objektu Bolzanova č. p. 

1604/7, Praha 1 

o Protokol o výsledku mimořádného auditu na základě pověření starosty MČ P1 č. 5/2021, 

ze dne 09.06.2021 

o Stanovisko advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o. k posouzení vybraných 

otázek, ze dne 03.08.2021 

o ústní informace xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx., xxx, xxxx, vč. odpovědí 

na dotazy členů KV 

o mediální výstupy Mgr. Pavla Čižinského, člena ZMČ P1, předložené Oddělením vnějších 

vztahů ÚMČ P1 dne 17.07.2021 z denního monitoringu, a to za období 18.05.2021 - 17.07. 

2021, a dále obsah jeho otevřené  e-mailové zprávy ze dne 03.08.2021 zaslané v kopii 

všem členům ZMČ P1, v němž je kromě jiného uvedeno: „Dnes, poté, co se provalil 

privatizační podvod s bytem pro xxxxxxxxxxxxxxxxx …“  

o Žádost Mgr. Pavla Čižinského o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím a dále dle ustanovení § 51 odst.2 písm. c) zákona č. 

131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ze dne 01.08.2021 

o Stanovisko Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR k vyřizování 

žádosti o poskytnutí informací adresované kontrolnímu výboru zastupitelstva městské 

části, č. j. MV-123428-2/ODK-2021, ze dne 04.08.2021 

o Žádost Mgr. Pavla Čižinského, ze dne 01.08.2021, o poskytnutí informací podle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  předaná  dne 05.08.2021 RMČ P1, a 

to dle doporučení MV ČR 

2. k o n s t a t o v a l 

ve věci privatizace bytové jednotky č. 7 v objektu Bolzanova č. p. 1604/7, Praha 1: 

o po posouzení podnětu JUDr. Hany Kordové Marvanové, členky Rady hl. m. Prahy 

pro oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení, ze dne 19.05.2021, není KV 

kompetentní  vydat  požadované materiály 

o že podnět Mgr. et Mgr. Jakuba Michálka, předsedy poslaneckého klubu Pirátů, ze dne 19. 

05.2021, spadá do kompetence KV a se závěrečným stanoviskem KV bude předkladatel 

podnětu seznámen 

o že podnět spolku  Snesitelné bydlení v centru Prahy, z. s., ze dne 28.05.2021, byl 

postoupen k vyjádření a prověření Policii ČR, Odboru technické a majetkové správy ÚMČ 

P1 a příslušnému stavebnímu úřadu, který sdělil, že vlastník bytové jednotky č. 7 v objektu 

Bolzanova č. p. 1604/7, Praha 1,  disponuje platným kolaudačním rozhodnutím a 

z hlediska stavebního zákona a platných předpisů byl dodržen zákonný postup. Rozpor 

s kolaudačním rozhodnutím nebyl zjištěn ani místním šetřením provedeným dne 

10.06.2021 Odborem výstavby ÚMČ P1, za účasti Hygienické stanice hl. města Prahy 

o že se seznámil s dostupnými informacemi a dokumenty a po jejich prověření dále 

konstatuje, že při prodeji jednotky žádná ze smluvních stran procesně nepochybila. KV, a to i 

 s ohledem na potenciální finanční náklady soudního řízení, nedoporučuje zahájit úkony 

směřující k soudnímu řešení vrácení předmětné bytové jednotky 

o že po procesní stránce byla privatizace předmětné bytové jednotky realizována 

v souladu s platnou právní úpravou a zásadami privatizace platnými v rozhodné době  

o že výroky medializované Mgr. Pavla Čižinským, členem ZMČ P1, v dané záležitosti 

jsou jeho osobním názorem, nejsou tedy stanoviskem jakéhokoli orgánu MČ P1 a ÚMČ P1 

o že Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ P1 v rozhodné době, při podpisu kupní smlouvy 

k prodeji předmětné bytové jednotky nejednal zcela v souladu s usnesením ZMČ P1 

č. UZ19_0026 ze dne 29.01.2019, když v kupní smlouvě nebylo uvedeno ustanovení 

o vyloučení existence nároku na náhradu za zhodnocení předmětu prodeje pod sankcí 

odstoupení prodávajícího od smlouvy pro případ nepravdivosti tohoto ujištění 
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3. k o n s t a t o v a l 

ve věci Žádosti Mgr. Pavla Čižinského, člena ZMČ P1, uvedené v bodu 1) usnesení, že 

předseda KV ani KV nejsou součástí ÚMČ P1 a nejsou povinni poskytovat požadované 

informace. Ty jsou podkladovými dokumenty KV pro materiál určený k projednání ZMČ P1, 

které KV pověřilo příslušným prověřením 

4. k o n s t a t o v a l 

ve věci prověření možného porušení Etického kodexu člena ZMČ Praha 1 Mgr. Pavlem 

Čižinským, že  

po posouzení obsahu mediálních výstupů předložených z denního monitoringu, otevřené 

emailové komunikace 03.08.2021 výše zmíněné  a všech přijatých stanovisek v souvislosti 

s prověřením privatizace bytové jednotky č. 7 v objektu Bolzanova č. p. 1604/7, Praha 1, 

Mgr. Pavel Čižinský závažně a opakovaně porušil Etický kodex člena ZMČ P1, a to dle čl. 2 

odst. 2) Etického kodexu, kdy vědomě zastupitel nesmí uvádět v omyl veřejnost, ostatní 

zastupitele ani zaměstnance MČ P1, zařazené do ÚMČ P1  

5. d o p o r u č i l  

ZMČ P1, aby se při budoucím prodeji majetku svěřeného MČ Praha 1, a to nezávisle na jeho 

formě, řídilo ustanovením § 36 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., a to tak, aby při sjednání ceny, 

za kterou bude majetek úplatně převáděn, byla cena odůvodněná z hlediska dodržování zásad 

hospodárnosti ve smyslu ustanovení § 35 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze, ve znění pozdějších předpisů 

6. u l o ž i l  

Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, aby ZMČ P1 dne 14.09.2021 jménem KV 

doporučil přijmout níže uvedené usnesení: 

1) bere na vědomí 

1. usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ21_0274 ze dne 16.06.2021, které je přílohou 

č. 1 tohoto usnesení 

2. usnesení Kontrolního výboru č. UKV/21/M2/3 ze dne 22.06.2021, které je přílohou č. 2 

tohoto usnesení 

3. usnesení Kontrolního výboru č. UKV/21/M3/4 ze dne 10.08.2021, které je přílohou č. 3 

tohoto usnesení 

4. usnesení Kontrolního výboru č. UKV/21/M4/5, č. UKV/21/M4/6 a č. UKV/21/M4/7 ze dne 

18.08.2021, které je přílohou č. 4 tohoto usnesení 

5. stanovisko advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o. ze dne 03.08.2021, které je 

přílohou č. 5 tohoto usnesení 

6. protokol o výsledku mimořádného auditu na základě pověření starosty MČ Praha 1  

č. 5/2021 ze dne 25.05.2021, ze dne 09.06.2021, který je přílohou č. 6 tohoto usnesení 

7. vyrozumění Policie ČR, Odbor hospodářské kriminality, ze dne 30.06.2021, evidované pod 

č. j. KRPA-126243-11/ČJ-2021-001191-RP, které je přílohou č. 7 tohoto usnesení 

8. sdělení Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 ze dne 02.08.2021, evidované pod  

č. j. SIN 26/2021, které je přílohou č. 8 tohoto usnesení 

9. zprávu Mgr. Davida Bodečka, předsedy Kontrolního výboru, aktualizovanou ke dni 

04.08.2021, která je přílohou č. 9 tohoto usnesení 

10. zápis z mimořádného jednání Kontrolního výboru ze dne 22.06.2021, který je přílohou  

č. 11 tohoto usnesení 

11. zápis z mimořádného jednání Kontrolního výboru ze dne 10.08.2021, který je přílohou  

č. 12 tohoto usnesení 

12. doporučení Kontrolního výboru, aby se ZMČ Praha 1 při budoucím prodeji majetku 

svěřeného MČ Praha 1, a to nezávisle na jeho formě, řídilo ustanovením § 36 odst. 2 zákona 

č. 131/2000 Sb., a to tak, aby při sjednání ceny, za kterou bude majetek úplatně převáděn, 

byla cena odůvodněná z hlediska dodržování zásad hospodárnosti ve smyslu ustanovení § 35 

odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 
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2) konstatuje, že 

s odkazem na usnesení Kontrolního výboru uvedené v bodu 1) tohoto usnesení, byla 

privatizace bytové jednotky č. 7 v objektu Bolzanova č. p. 1604/7, Praha 1, procesně 

realizována v souladu s platnou právní úpravou a zásadami privatizace platnými v rozhodné 

době 

3) konstatuje, že 

kupní smlouva o prodeji bytové jednotky č. 7 v objektu Bolzanova č. p. 1604/7, Praha 1, 

nebyla Mgr. Pavlem Čižinským, starostou MČ Praha 1 v rozhodné době, uzavřena v souladu 

se schváleným usnesením ZMČ Praha 1, jelikož neobsahovala ustanovení o vyloučení 

existence nároku na náhradu za zhodnocení předmětu prodeje pod sankcí odstoupení MČ 

Praha 1 od smlouvy pro případ nepravdivosti tohoto ujištění, avšak toto pochybení podle 

závěrů externí advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o. a výsledků šetření orgánů 

činných v trestním řízení nenaplňuje trestně právní odpovědnost 

4) konstatuje, že 

Mgr. Pavlem Čižinským, členem ZMČ Praha 1, došlo k porušení Etického kodexu člena ZMČ 

Praha 1, a to konkrétně v čl. 2 odst. 2, neboť v souvislosti s privatizací bytové jednotky č. 7  

v objektu Bolzanova č. p. 1604/7, Praha 1, Mgr. Pavel Čižinský závažně a opakovaně uvedl  

v omyl veřejnost, a to svými výroky dehonestujícími MČ Praha 1 

5) doporučuje 

Radě MČ Praha 1 s odkazem na bod 4) tohoto usnesení, postupovat dle čl. 8. bod 4) platného 

Etického kodexu člena ZMČ Praha 1: 

„Při závažném či opakovaném porušení ustanovení tohoto Etického kodexu ZMČ Praha 1, 

může být zastupitel ZMČ Praha 1 odvolán ze své funkce v RMČ Praha 1 či výboru ZMČ 

Praha 1, resp. jinými orgány MČ Praha 1 z dalších funkcí, do kterých ho tyto orgány 

jmenovaly či ustanovily. Usnesením ZMČ Praha 1 může být při zvlášť závažných případech 

porušení tohoto Etického kodexu zastupiteli doporučeno i vzdání se mandátu zastupitele MČ 

Praha 1. 

Projednáváním výsledků šetření ZMČ Praha 1, příp. Kontrolního výboru ZMČ Praha 1, 

v ZMČ Praha 1 nejsou dotčena práva politických klubů členů ZMČ Praha 1 na vlastní 

doporučení a závěry vůči zastupiteli, který závažně či opakovaně porušil ustanovení tohoto 

Etického kodexu a je členem příslušného polického klubu.“ 

 

6) rozhodlo 

vyzvat Mgr. Pavla Čižinského, člena ZMČ Praha 1, aby v budoucnu zveřejňoval pouze úplné 

a ověřené informace tak, aby nemohlo dojít k poškozování dobrého jména MČ Praha 1, ÚMČ 

Praha 1 a jeho zaměstnanců 

7) doporučuje 

všem členům Zastupitelstva MČ Praha 1, aby do budoucna jakékoli mediální výstupy opírali 

pouze o informace, jejichž součástí nebudou zavádějící a zkreslené údaje, a nebude tak 

docházet k poškozování dobrého jména MČ Praha 1 a Úřadu MČ Praha 1 

Diskuse: 

K bodům 22 a 23 proběhla obsáhlá sloučená rozprava (viz hlasování v rámci diskuse 

k Programu). 

 Mgr. Petr Kučera vznesl protinávrh usnesení, vložit nový bod 8) ve znění:  

 ZMČ P1 ukládá prověřit důvody vzniku nesrovnalostí při stanovení výměr bytu č. 7 

Bolzanova č. p. 1604/7 pro část bytovou a pro část ordinace, co se týče nájmu bytu a jeho 

prodeje, Zodpovídá: Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1, Termín: 31.10.2021 – 

předkladatel Mgr. David Bodeček se s tímto protinávrhem neztotožnil = pro hlasovalo 11 

členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, 2 se zdrželi a 11 nehlasovalo – návrh nebyl přijat. 

 Mgr. Pavel Čižinský předložil protinávrh celého usnesení v níže uvedeném znění – 

předkladatel  Mgr. David Bodeček se s tímto protinávrhem neztotožnil. 
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Zastupitelstvo 1) k o n s t a t u j e, že 

1) v bytě č. 7 v domě Bolzanova 1604/7, Nové Město Praha 1 (dále též jen „byt“), činilo 

nájemné za 106,92 m2 prostor pro ordinaci velmi nízkou částku, po všech valorizacích 

pouze cca 3.450,- Kč měsíčně 

2) dle dostupných podkladů činila potřeba vody v bytě v období let 2013 až 2019 nejčastěji 

0 až 2 m3, ač průměrná spotřeba vody činí 35 m3 na osobu užívající byt ročně, a 8 m3 na 

osobu užívající kancelář bez teplé vody ročně, což vylučuje nejen bydlení byť jen jedné 

osoby v bytě, nýbrž též provoz ordinace 

3) dle dostupných fotografií z ledna 2015 nebyl byt k bydlení zařízen 

4) dle evidenčních listů bytu byl v bytě přihlášen pouze xxxxx xxxx xxxxxxxxxx a nikoli 

jeho rodina, pouze v květnu 2018, když vrcholila snaha xxxxx xxxxxxxxxxx o privatizaci 

bytu, byla do bytu přihlášena i paní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 

5) dle oznámení o zvyšování nájemného v letech 2008 až 2011 byla xxxxx xxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx pošta přeposílána na adresu xxxxxxx xx, Praha 8, kde podle reportáže 

České televize 168 hodin ze dne 23.5.2021 po celou dobu skutečně bydlel 

6) dle vyjádření bývalé vedoucí odboru technické a majetkové správy, paní Ing. Zdeňky 

Tomíčkové, byl byt nepoužívaný a Ing. Tomíčková na to upozorňovala oba předkladatele 

privatizace na zastupitelstva, tj. radního Jana Votočka i radního Davida Bodečka, ovšem 

přesto dostala pokyn, aby privatizaci připravila – bod  byl později předkladatelem stažen, 

neboť bylo prověřeno, že toto se nezakládá na pravdě 
7) prohlášení vlastníka z roku 2018 se zásadně odlišuje od nájemní smlouvy z roku 1995, 

když v nájemním vztahu měla část sloužící k bydlení rozlohu 102,12 m2 a ordinace 

rozlohu 106,92 m2, zatímco pro účely privatizace se byt náhle změnil v 160,7 m2 

bytového prostoru (zřejmě 136,17 m2 součtu podlahové plochy bytové části) a v 84,5 m2 

nebytového prostoru (zřejmě 73,48 m2 podlahové plochy ordinace), a to bez jakékoli  

změny nájemního vztahu a bez jakéhokoli stavebního povolení 

8) rozdílnými výměrami bytové a nebytové části bytu v nájemním vztahu na straně jedné a 

v privatizačním vztahu na straně druhé, pan xxxx xxxxxxxxxx šetřil jednak cca šetřil na 

nájemném měsíčně částku, jejíž výši lze odhadnout na 3.177,- Kč, a zadruhé na kupní 

ceně ušetřil částku, jejíž výši lze odhadnout 2,750.840,- Kč 

9) s rozdílnými výměrami bytové a nebytové části bytu v nájemním vztahu na straně jedné a 

v privatizačním vztahu na straně druhé, musel pan xxxx xxxxxxxxxx pracovat úmyslně, 

neboť dne 26.6.2018 předložil Městské části Praha 1 čestná prohlášení 4 sousedů 

uvádějící výměry dle privatizační smlouvy, zatímco dne 22.8.2018 požádal Hygienickou 

stanici hl. m. Prahy o schválení provozního řádu Dermatovenerologicé ordinace 

provozované firmou jeho tchýně, paní xxxx xxxxxx xxxxxxx, společností Farma cz s.r.o., 

dle které je provoz ordinace složen „kromě vlastní ordinace z místnosti pro fototerapii, 

drobné esteticko-diagnostické zákroky, čekárny, vstupní haly, WC jednotek a denní a 

úklidové místnosti“, což odpovídá nájemní smlouvě 

10) dle čl. III nájemní smlouvy z roku 1995 xx xxxxx xxxxxxxxxx zavázal mj. „nepřenechat 

byt, část bytu ani ordinaci do podnájmu bez souhlasu pronajímatele“ a „neposkytnout 

ordinaci ani její část pro účely sdružení“, což nepochybně porušil tím, že dal ordinaci k 

dispozici společnosti Farma cz s.r.o., aby v ní provozovala Dermato-venerologickou 

ordinaci 

11) dne 26.5.2018 zaslal pan xxxx xxxxxxxxxx Praze 1 čestná prohlášení 4 obyvatel 

sousedních bytů (datovaná dnem 25.5.2018), v nichž je uvedeno: „Potvrzuji, že pan prof. 

xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxx, v posledních 20 letech a až do současnosti fyzicky bydlí 

v bytové jednotce č. 7 v 1. patře domu čp. 1604 v Bolzanově ulici 7, Praha 1. V její přední 

části ve 2 místnostech ordinuje, dalších 5 místností s příslušenstvím využívá výhradně k 
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bydlení.“, čímž reagoval na pochybnosti vedení Městské části Praha 1 o tom, zda v bytě 

skutečně bydlí 

12) dne 11.9.2018 na zastupitelstvu MČ Praha 1, poté, co předkladatel záměru privatizace, 

Jan Votoček, zmínil „podezření o tom, že tento byt není užíván k bydlení“, uvedl pan 

xxxx xxxxxxxxxx následující: „V tomto domě bydlím, mám tam trvalou adresu 23 let. V 

přední části je byt zkolaudován zároveň s ordinací. Byl to systém, který se v polovině 90. 

let myslím dobře osvědčil, protože to stabilizovalo lékaře v Praze 1. Byt užívám. Dal jsem 

nejrůznější podklady, které máte ve vašich materiálech, a ještě jsem doplnil po rozhovoru 

s některými zastupiteli materiál mailem, který jste ode mne dostali v pondělí“ 

13) dne 29.1.2019 pak na zastupitelstvu MČ Praha 1 uvedl pan xxxx xxxxxxxxxx následující: 

„Bydlím na Praze 1 od r. 1995 a  snažím  se  Prahu  1  zviditelňovat.  Znáte mě třeba ze 

stanu proti melanomu…  Mám zájem o tuto bytovou jednotku. Souhlasím i s podmínkou 

nezcizení. Myslím si, že je to užitečná podmínka, nemám s tím žádný problém. Nemám 

zájem se dostávat pryč.“ 

14) V kupní smlouvě v čl. 7.3. pan xxxx xxxxxxxxxx prohlásil, že „bytovou jednotku č. 

1604/7, která tvoří předmět této smlouvy, fakticky a řádně užívá“; v čl. 7.3. je pak 

uvedeno, že v případě, že se výše uvedené prohlášení ukáže být nepravdivým, tak má 

převodce, tj. MČ Praha 1, právo od této smlouvy odstoupit. 

15) z dostupných informací o spotřebě vody za rok 2019 i z dalších informací publikovaných 

v médiích vyplývá, že ani po převodu bytu do vlastnictví pana xxxxx xxxxxxxxxxx byt 

nebyl užíván k trvalému bydlení 

16) zastupitelům byla předložena nepravdivá informace o tom, že xxxxx xxxxxxxxxx 

nevlastní žádné nemovitosti v Praze a ve Středočeském kraji, ačkoli ve skutečnosti vlastní 

řadu nemovitostí, včetně nemovitostí vhodných k bydlení; i tato nepravdivá informace 

zásadním způsobem ovlivnila rozhodování zastupitelů, neboť v případě povědomí 

zastupitelů o skutečném počtu nemovitostí xxxxx xxxxxxxxxxx by byla privatizace bytu 

politicky velmi obtížně průchodná 

17) xxxxx xxxxxxxxxx neupozornil na chybné rodné číslo uvedené v kupní smlouvě 

18) Rada již ode dne, kdy na podezřelou privatizaci bytu upozornila v květnu 2021 média, 

tedy ještě před zahájením prověřování ze strany Kontrolního výboru, tvrdila, že 

privatizace bytu xxxxx xxxxxxxxxxxxx proběhla v souladu s předpisy 

19) Je s podivem, že Kontrolní výbor neobstaral řadu podkladů významných pro posouzení, 

zda došlo k privatizačnímu podvodu, a to např. fotografie bytu, plánek bytu, evidenční 

listy bytu, údaje o vývoji a hrazení nájemného aj. 

20) Je s podivem, že Kontrolní výbor neřešil skutečnost, že řada podkladů významných pro 

posouzení, zda došlo k privatizačnímu podvodu, se ztratila, např. fotografie bytu, které 

byly součástí tisků ze dne 11.9.2018 a 29.1.2019, doklady o zaměření bytu, doklady o 

místních šetřeních v bytě aj. 

21) Kontrolní výbor odmítl na svém jednání dne 10.8.2021 položit xxxxx xxxxxxxxxxxxx 

otázky, které mohly přispět k objasnění, zda došlo k privatizačnímu podvodu, např. kolik 

zaměstnanců v ordinaci pracovalo, jaká byla v bytě spotřeba dalších energií, jaký vztah 

k bytu měly další subjekty napojené na pana xxxxx xxxxxxxxxxx, kdy došlo 

k rekonstrukci bytu a k jakým změnám v bytě v rámci rekonstrukce došlo, jak byt nyní 

vypadá a jak vznikla čestná prohlášení sousedů z 25.5.2021? 

22) Starosta Petr Hejma (STAN, dříve ODS) nepozval, ač byl o to zastupitelem Pavlem 

Čižinským požádán, na toto zasedání zastupitelstva xxxxx xxxxxxxxxxx, aby mu bylo 

možno položit dotazy za účelem objasnění skutečnosti, zda došlo k privatizačnímu 

podvodu 

23) Starosta Petr Hejma (STAN, dříve ODS) nepozval, ač byl o to zastupitelem Pavlem 

Čižinským požádán, na toto zasedání zastupitelstva ani další osoby, které by mohly věc 

objasnit, jako např. sousedy z domu, znalce, lékaře, kteří měli údajně v ordinaci pracovat, 
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úředníky, kteří privatizaci připravovali, autory externích stanovisek, na která se Kontrolní 

výbor odvolává 

24) trestní oznámení podané Davidem Bodečkem dne 25.5.2021 neformuluje žádné 

podezření, že byl spáchán trestný čin 

25) Sdělení Policie ČR 30.6.2021, že „nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující 

tomu, že byl spáchán trestný čin“, bylo vydáno v reakci na trestní oznámení podané 

Davidem Bodečkem dne 25.5.2021, bylo vydáno za pouhý měsíc po tomto trestním 

oznámení, přičemž není jasné, zda ze strany policie došlo k nějakému prověřování 

podezření na privatizační podvod, např. výslech pana xxxxx xxxxxxxxxxx, a přičemž 

toto sdělení obsahuje i větu „Nad rámec výše uvedeného Vás tímto vyrozumívám, že po 

důkladném prošetření všech rozhodných a celé řady souvztažných skutečností bylo 

zjištěno a zadokumentováno, že prošetřovaný privatizační proces byl realizován zcela v 

souladu s platnou právní úpravou a zásadami privatizace v rozhodné době, a nepotvrdilo 

se tak podezření ze spáchání jakéhokoli protiprávního jednání.“, která přesahuje 

kompetence služby kriminální policie a vyšetřování 

26) závěr interního auditu Městské části Praha 1, který ztotožňuje zachování bytu k účelům 

trvalého bydlení s tím, že v bytě je určitá osoba hlášena k trvalému pobytu dle zákona o 

evidenci obyvatel, je neudržitelný 

27) právní posudek JUDr. Františka Korbela, advokáta z kanceláře HAVEL and PARTNERS 

se nevěnoval otázkám, zda pan xxxx xxxxxxxxxx v bytě bydlel a jaké právní dopady by 

odpověď na tuto otázku měla, jak vyložit pojem oprávněný nájemce v zásadách 

privatizace z roku 1998, jak vyložit pojem „zachovat k trvalému bydlení“, zda došlo k 

machinacím s rozměry bytu, ani zda je smlouva neplatná v případě, že zdůvodnění 

odchylky od ceny obvyklé není pravdivé, takže tento posudek není pro otázku vrácení 

privatizovaného bytu zpět Městské části Praha 1 upotřebitelný 

28) Kontrolní výbor přijal dne 10.8.2021 své usnesení, kterým nedoporučil Městské části 

Praha 1 usilovat o navrácení bytu do svého vlastnictví, zcela bez externích podkladů, 

které by tento závěr podporovaly = pro hlasovalo 6 členů ZMČ P1, 2 byli proti, 2 se 

zdrželi a 14 nehlasovalo – návrh nebyl přijat. 

 

 Mgr. Petr Kučera požádal hlasovat o jednotlivých bodech původně navrženého usnesení 

per partes. 

 Mgr. Amálie Počarovská a Jitka Nazarská požádaly o znovuotevření diskuse, která již 

byla ukončena. 

 MUDr. Jan Votoček navrhl hlasovat o ukončení diskuse = pro hlasovalo 14 členů ZMČ 

P1, 9 bylo proti, nikdo se nezdržel a 1 nehlasoval – návrh byl přijat. 

 Hlasování o původním návrhu usnesení per parters: 

bod 1) bere na vědomí = pro hlasovalo 17 členů ZMČ P1, 2 byli proti, 4 se zdrželi  

a 1 nehlasoval – návrh byl přijat. 

bod 2) konstatuje, že = pro hlasovalo 14 členů ZMČ P1, 3 byli proti, 6 se zdrželo  

a 1 nehlasoval – návrh byl přijat. 

bod 3) konstatuje, že = pro hlasovalo 15 členů ZMČ P1, 5 bylo proti, 3 se zdrželi  

a 1 nehlasoval – návrh byl přijat. 

bod 4) konstatuje, že = pro hlasovalo 14 členů ZMČ P1, 9 bylo proti, a 1 se zdržel 

hlasování – návrh byl přijat. 

bod 5) doporučuje (vypuštěn bod 5.1) = pro hlasovalo 13 členů ZMČ P1, 9 bylo proti,  

a 2 se zdrželi hlasování – návrh byl přijat. 

bod 6) rozhodlo = pro hlasovalo 14 členů ZMČ P1, 6 bylo proti, a 3 se zdrželi  

a 1 nehlasoval – návrh byl přijat. 

bod 7) doporučuje = pro hlasovalo 14 členů ZMČ P1, 10 bylo proti, a nikdo se nezdržel 

hlasování – návrh byl přijat. 
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 Pro upravené (stylisticky byly vepsané přílohy usnesení) usnesení hlasovalo  

14 přítomných členů ZMČ Praha 1, 9 bylo proti, a 1 se zdržel hlasování. 

 V 23:14 hod. bylo přijato usnesení č. UZ21_0300. 

 

23.  Odstoupení od smlouvy o neoprávněné privatizaci bytu pro xxxxx xxxxx 

xxxxxxxxxxx 

Materiál předložil Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1.  

Předkladatel členům ZMČ P1 přednesl své stanovisko k materiálu: 

Podvod, podle předkladatele, který se stal s bytem privatizovaným bývalému ministrovi 

xxxxxxxxxxxxxx má podle 2 základní složky: 

a) xxxxx xxxxxxxxxx a představitelé Prahy 1 uvedli zastupitele v omyl, že  

xxxxx xxxxxxxxxx v bytě bydlí, ač v bytě nebydlel (tímto navíc došlo i porušení zásad 

privatizace) a 

b) machinace s rozměry bytu: zatímco pronajatý byt obsahoval část sloužící k bydlení o 

rozloze 102,12 m2 (za nájemné 12.765 Kč měsíčně) a ordinaci o rozloze 106,92 m2 (za 

nájemné 3.450 Kč měsíčně), tak privatizovaný byt se náhle změnil v 160,7 m2 bytového 

prostoru (za kupní cenu 2,546.990 Kč kupní ceny) a 84,5 m2 nebytového prostoru (za 

kupní cenu 1,372.600 krát 5 = 6,863.000 Kč), čímž 

- xxxxx xxxxxxxxxx „ušetřil“ na kupní ceně částku, jejíž výši předkladatel odhaduje na 

nejméně 2,750.840 Kč nebo 

- šetřil na nájemném měsíčně částku, jejíž výši předkladatel odhaduje na 3.177 Kč 

ad a) 

Důkazy, že xxxxx xxxxxxxxxx v bytě nebydlel: 

a) nízká až nulová spotřeba vody (a to jak za bytovou část, tak i za ordinaci) 

b) fotografie z ledna 2015 i z roku 2016 (ty zřejmě byly zčásti přetištěny v tiscích na 

zastupitelstva 11.09.2018 a 29.01.2019, dle tvrzení úřadu se ovšem ztratily) 

c) evidenční listy - počet hlášených osob v bytě a náhlé přihlášení manželky v květnu 

2018 

d) dosílka na adresu xxxxxxx xx, Praha 8  

e) tvrzení Ing. Tomíčkové  

f) obsah reportáže České televize v pořadu 168hodin ze dne 23.05.2021 

Již od uzavření nájemní smlouvy z roku 1995 byl byt rozdělen na část sloužící k bydlení a na 

část sloužící jako ordinace. Nájemné  

- za část sloužící k bydlení bylo po deregulacích ve výši 125,- Kč za m2, zatímco 

nájemné 

- z ordinace bylo původně 200 Kč ročně a zvedalo se jen o inflaci, takže v roce 2018 

činilo cca 32 Kč za m2. 

Nájemné bylo tedy (dle předkladatele zcela nelogicky) podstatně levnější u plochy sloužící 

jako ordinace než u plochy bytové. Naopak kupní (privatizační) cena činila u metrů sloužících 

jako ordinace pětinásobek ceny za byt. xxxxx xxxxxxxxxx zkombinoval obě výhody. 

V nájemním vztahu měl část sloužící k bydlení o rozloze 102,12 m2 (za nájemné 12.765 Kč 

měsíčně) a ordinaci o rozloze 106,92 m2 (za nájemné 3.450 Kč měsíčně), takže platil celkem 

16.215.  

Kdyby ovšem činila část určená k bydlení opravdu 160,7 m2 (a to i se započítáním vnitřních 

stěn), musel by platit více (můj odhad vychází z půdorysu z roku 2019, který ovšem nemusí 

odrážet přesně skutečnost dle prohlášení vlastníka – zde se dosud podklady nepodařilo 

sehnat). Pro účely privatizace (a to již od prohlášení vlastníka zaměřeného někdy v roce 2016) 

se však byt náhle změnil v 160,7 m2 bytového prostoru (za kupní cenu 2,546.990 Kč kupní 

ceny) a 84,5 m2 nebytového prostoru (za kupní cenu 1,372.600 krát 5 = 6,863.000 Kč). Stalo 

se tak zcela bez změny nájemní smlouvy (xxxx xxxxxxxxxx i nadále platil výhodnější nájem), 
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ba i bez jakýchkoli stavebních povolení (dle tvrzení Prokopa Vodrážky z Deníku N  

z 04.06.2021 ostatně ještě v září 2018 xxxxx xxxxxxxxxx uváděl původní údaje do žádosti o 

schválení provozního řádu ordinace pražskou hygienou). Pokud by se dle názoru 

předkladatele privatizační cena počítala z údajů dle nájemní smlouvy, tak by za bytovou část 

sice zaplatil méně, totiž 1,880.580 Kč, ovšem za ordinaci podstatně více, totiž 10.280.250 Kč 

(k výpočtu dospěl předkladatel dosazením správných hodnot do výpočtů dle znaleckého 

posudku Ing. Fujáčka z 13.08.2018; přičemž obsah vnitřních stěn předkladatel rozdělil mezi 

byt a ordinaci v poměru 1:1). Rozdíl činí nejméně 2,750.840 Kč.  

Návrh usnesení:  

1) r o z h o d l o 

odstoupit od kupní smlouvy č. 2018/1417 ze dne 8.4.2019 o prodeji bytové jednotky č. 1604/7 

v domě čp. 1604 v k.ú. Nové Město v Bolzanově ulici č. 7 xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxx xxx 

 

2) u k l á d á 

zajistit plnění bodu 1) tohoto usnesení 

2.1 Zodpovídá: Ing. Petr Hejma 

Termín: 30.09.2021 

 

3) u k l á d á 

ve spolupráci s hl. m. Prahou učinit příslušné právní kroky za účelem 

navrácení bytu dle bodu 1) zpět do vlastnictví hl. m. Prahy 

3.1 Zodpovídá: Rada městské části Praha 1 

Termín: 31.12.2021 

Diskuse: 

K bodům 22 a 23 proběhla obsáhlá sloučená rozprava (viz hlasování v rámci diskuse 

k Programu). 

 V rámci diskuse vystoupil Vojtěch Ryvola, občan Prahy 1, Mgr. Šimon Hradílek, 

zástupce advokátní kanceláře HAVEL a PARTNERS s.r.o., JUDr. Zuzana Chlupáčová, 

členka Kontrolního výboru a předsedkyně Komise obecního majetku. 

 

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

o prodloužení jednání ZMČ P1 i po 22:00 hod. do vyčerpání všech bodů Programu  = 

pro hlasovalo 18 členů ZMČ P1, 3 byli proti, 2 se zdrželi a 1 nehlasoval  

– návrh byl přijat. 

 

 Mgr. Petr Scholz navrhl hlasovat o ukončení diskuse = pro hlasovalo 15 členů ZMČ P1, 

8 bylo proti, nikdo se nezdržel a 1 nehlasoval – návrh byl přijat. 

 

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

 

Přestávka od 22:01 hod. do 22:17 hod. na jednání politických klubů.  
 

 

 Pro navržené usnesení hlasovalo 11 přítomných členů ZMČ Praha 1, 1 byl proti,  

1 se zdržel a 11 nehlasovalo. 

 Usnesení nebylo přijato. 

 

24.  Regulace zástavby Ve Stínadlech 

Materiál předložil za omluveného (nepřítomného) Ing. arch. Tomáše Vícha, člena ZMČ  

Praha 1, Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1. 
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K potřebě pořízení regulačního plánu na par. č. 919/4, k. ú. dochází díky dlouhodobě 

přetrvávající situaci, kdy investor Haštal Invest s.r.o. není ani po opakovaném jednání na 

Komisi územního rozvoje Prahy 1 a následných jednání se zodpovědnými zástupci radnice 

Prahy 1 sám ze své vlastní vůle a prostředků schopen nalézt uspokojivé řešení přijatelné 

zástavby stávající dvorní parcely, která sama o sobě není prolukou mezi dvěma štítovými 

zdmi, ale plochou, na které se nachází vzrostlá zeleň lípy stříbrné a tisu červeného. 

Díky pořízení regulace zástavby dojde k nalezení optimálních zastavovacích podmínek, které 

budou v souladu s charakterem území, budou vycházet ze stávající urbanistické struktury, 

výškové hladiny a budou splňovat podmínky, jak jsou požadovány Regulativy funkčního a 

prostorového uspořádání území hl. m. Prahy, 

www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/priloha_c1_opp_55_2018_aktualizace_04_18_20

21pdf.pdf 

Pořízení podrobné regulace na dané místo, které určí potenciální zastavitelnost, je v zájmu 

zbytečného neprodlužování patové situace, kdy může sama ze své vůle samospráva MČ Praha 

1 ve spolupráci s hl. m. Prahou s využitím vlastních prostředků stanovit dle § 61 (1) 

Stavebního zákona „podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové 

uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého 

životního prostředí.“ 

Vzhledem k tomu, že lze regulačním plánem nahradit územní rozhodnutí, lze to ze strany 

investora vnímat i jako významnou časovou i finanční pomoc ve schvalovacím procesu a 

předejití nedorozumění se sousedy a veřejností, která je dosud prezentovaným návrhem 

dlouhodobě znepokojena. Určením podrobných zastavovacích podmínek rozumíme 

především jasné určení uliční a stavební čáry, půdorysnou velikost, podlažnost, výšku, objem 

a tvar stavby a určení částí pozemku, které mohou být zastavěny, jak vyplývá z přílohy č. 11 

Vyhlášky 500/2006 Sb. 

Návrh usnesení:  

1) b e r e n a v ě d o m í 

že investor Haštal Invest s.r.o. má v úmyslu zastavět dvorní par. č. 919/4, k.ú. Staré Město při 

ulici Ve Stínadlech spojující Haštalské náměstí s ulicí U Obecního dvora, která je dle jeho 

návrhu opakovaně komisí územního rozvoje MČ Praha 1 hodnocena negativně z důvodu, že 

nerespektuje charakter dané lokality. 

 

2) u k l á d á 

v souladu s paragrafy § 61-71 Stavebního zákona učinit potřebné kroky k podání podnětu a k 

pořízení regulačního plánu na par. č. 919/4, k.ú. Staré Město a jejího nejbližšího okolí, který 

určí podmínky zástavby, která bude v souladu s charakterem dané lokality. 

2.1 Zodpovídá: Ing. Petr Hejma 

Termín: 30.05.2022 

Diskuse: 

 Při předkladu Mgr. Petr Kučera promítl a okomentoval prezentaci, kterou zpracoval  

Ing. arch. Tomáš Vích.  

 V rámci diskuse se do rozpravy přihlásila Kristýna Tesková, občanka Prahy 5, 

vzhledem k tomu, že není občankou Prahy 1, hlasovalo zastupitelstvo v souladu 

s Jednacím řádem o udělení slova  = pro hlasovalo 20 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti,  

1 se zdržel hlasování a 3 členové ZMČ P1 nehlasovali – její vystoupení bylo schváleno.  

 Mgr. Filip Kračman předložil protinávrh bodu 2) a nový bod 3) usnesení ve znění: 

bod 2) ZMČ P1 ukládá zajistit podání námitek v souladu s bodem 1) tohoto usnesení k záměru 

zástavby pozemku parc. č. 919/4, k. ú. Staré Město při ulici Ve Stínadlech realizované dle 

projektové dokumentace neschválené Komisí pro územní rozvoj RMČ P1, 2.1 Zodpovídá: 

Rada MČ Praha 1, Termín: 31.12.2021 

https://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/priloha_c1_opp_55_2018_aktualizace_04_18_2021pdf.pdf
https://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/priloha_c1_opp_55_2018_aktualizace_04_18_2021pdf.pdf
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bod 3) ZMČ P1 ukládá jednat s hlavním městem Praha v rámci  aktuálně pořizované územní 

studie Pražské památkové rezervace o lokalitách na území MČ Praha 1 vhodných k pokrytí 

regulačním plánem, 3.1 Zodpovídá: Rada MČ Praha 1, Termín. 30.05.2022 – předkladatel 

Mgr. Petr Kučera se s tímto protinávrhem neztotožnil.  

  

 Pro upravené usnesení hlasovalo 21 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti,  

a 3 nehlasovali. 

 V 23:55 hod. bylo přijato usnesení č. UZ21_0301. 

 

Pokračování projednávání přerušeného  bodu č. 20: Škola v přírodě a školní jídelna Janov 

nad Nisou, příspěvková organizace, IČ: 10896091; jmenování jejího ředitele; prověření 

plnění Smlouvy o správě nemovitostí a Mandátní smlouvy nemovitosti spojené s objekty 

MČ Praha 1 v Janově nad Nisou, t. č. již po uplynutí platnosti, odkazující mj. na 

usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR21_1039 a č. UR21_1040 ze dne 31. 8. 2021 

Diskuse: 

Navržené usnesení:   

1) bere na vědomí 

1. usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR21_1039 a č. UR21_1040 ze dne 31. 8. 2021 ke 

jmenování ředitele příspěvkové organizace Škola v přírodě a školní jídelna Janov nad Nisou, 

IČ: 10896091, a k ukončení Mandátní smlouvy o správě nemovitosti č. MS2004/146/OIP vč. 

smlouvy č. CES:B-04/302 a Smlouvy o správě nemovitostí č. CES: 2012/0876, které jsou 

přílohou č.1a) a 1b) tohoto usnesení 2. materiály pro jednání Rady MČ Praha 1 č. 

BJ2021/1529 a č. BJ2021/1604 ze dne 31. 8. 2021, které jsou přílohou č. 2a) a 2b) tohoto 

usnesení 3. materiál pro jednání Zastupitelstva MČ Praha 1 č. BJ2021/0576 ze dne 13. 4. 

2021, který je přílohou č. 3 tohoto usnesení 4. část ze stenozáznamu týkající se předmětné 

problematiky z 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 ze dne 15. 12. 2020, který je přílohou 

č. 4 tohoto usnesení 5. část ze stenozáznamu týkající se předmětné problematiky z 22. 

zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 ze dne 9. – 10. 2. 2021, který je přílohou č. 5 tohoto 

usnesení 6. část ze stenozáznamu týkající se předmětné problematiky z 25. zasedání 

Zastupitelstva MČ Praha 1 ze dne 13. 4. 2021, který je přílohou č. 6 tohoto usnesení 7. část ze 

stenozáznamu týkající se předmětné problematiky z 26. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 

ze dne 18. – 19. 5. 2021, který je přílohou č. 7 tohoto usnesení 

2) ukládá 

Finančnímu výboru Zastupitelstva MČ Praha 1, aby ve spolupráci s ředitelem příspěvkové 

organizace Škola v přírodě a školní jídelna Janov nad Nisou, IČ:10896091, předložil detailní 

rozpočet uvedené příspěvkové organizace pro rok 2022. Dále, aby předložil zprávu o 

účelnosti a prospěšnosti příspěvkové organizace pro MČ Praha 1 s odkazem na předložený 

rozpočet a dále s ohledem na ekonomické aspekty projektu předloženým Bc. Romanem 

Mühlem v rámci výběrového řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace  

2.1 Zodpovídá: Ing. Tomáš Heres, Termín: 14.12.2021 

3) ukládá 

Radě MČ Praha 1, aby ve spolupráci s ředitelem příspěvkové organizace Škola v přírodě a 

školní jídelna Janov nad Nisou, IČ: 10896091, Zastupitelstvu MČ Praha 1 předložila 

personální složení příspěvkové organizace, a to co se týče pracovních pozic; její cenovou 

politiku pro všechny ubytovací kategorie; plán rekonstrukce a oprav nemovitostí v roce 2022, 

které jsou v majetku této organizace,  

3.1 Zodpovídá: RMČ Praha 1, Termín: 13.10.2021 

4) ukládá 

Radě MČ Praha 1, aby přes externí auditorskou společnost zpracovala a Zastupitelstvu MČ 

Praha 1 předložila výsledek hloubkového auditu s prověřením plnění povinností vyplývajících 

z Mandátní smlouvy o správě nemovitosti č. MS2004/146/OIP vč. smlouvy č. CES:B-04/302 a 



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. 

 

40 

 

Smlouvy o správě nemovitostí č. CES: 2012/0876 za období 2014 - 2020, mj. se zaměřením na 

prověření dat 14. - 15. 4. 2015, 10. - 11. 4. 2017, 26. 12. – 3. 1. 2020, aj., ve spojitosti k 

plnění povinnosti úhrady příslušných poplatků, uzavírání smluvní dokumentace jménem MČ 

Praha 1, plnění povinnosti zveřejňovat dokumentace v Registru smluv, povinnosti vedení 

evidence hostů, a to vč. těch, které jsou osvobozeny od poplatků, se zaměřením na vykázané 

seznamy s počty uvedených hostů  

4.1 Zodpovídá: RMČ Praha 1, Termín: 14.12.2021, 

5) ukládá 

Radě MČ Praha 1 předložit Zastupitelstvu MČ Praha 1 prověření čerpání příspěvků z 

cíleného programu Antivirus správcům objektů MČ Praha 1 v Janově nad Nisou související s 

bodem 3) usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ21_0258 ze dne 18. 5. 2021, a to ve 

vztahu k realizovaným úhradám správcovských odměn ze strany MČ Praha 1,  

5.1. Zodpovídá: RMČ Praha 1, Termín: 09.11.2021 

 

 V rámci diskuse vystoupila a na dotazy odpovídala Mgr. Bc. Michaela Vencová, 

vedoucí Odboru školství, která zejména vysvětlovala otázky kolem konkurzního řízení na 

ředitele.  

__________________________________________________________________________ 

 

 Mgr. Petr Kučera navrhl hlasovat o přerušení tohoto zasedání po projednání tohoto 

bodu = pro hlasovalo 7 členů ZMČ P1, 8 bylo proti, 4 se zdrželi a 4 nehlasovali – návrh 

nebyl přijat. 

 Bronislava Sitár Baboráková, DiS., požádala o zařazení bodu „Personální změna ve 

složení Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života“ za tento 

bod = pro hlasovalo 14 členů ZMČ P1, 3 byli proti, 2 se zdrželi a 3 nehlasovali – návrh 

byl přijat. 

___________________________________________________________________________ 

 

 Mgr. Pavel Čižinský přednesl protinávrh usnesení ve znění:  

1) ZMČ P1 ukládá Radě MČ Praha 1 odvolat nově jmenovaného ředitele Školy v přírodě a 

školní jídelny Janov nad Nisou, příspěvkové organizace, sídlem na adrese Janov nad Nisou 

464, 468 11, Janov nad Nisou, IČ: 10896091, pana Romana Mühla, Termín: 30.9.2021, 

Zodpovídá: Rada – předkladatel Mgr. David Bodeček se s tímto protinávrhem neztotožnil = 

pro hlasovalo 8 členů ZMČ P1, 2 byli proti, nikdo se nezdržel a 12 nehlasovalo – návrh 

nebyl přijat. 

 

 Mgr. Amália Počarovská navrhla hlasovat o jednotlivých bodech usnesení per partes. 

Hlasování o usnesení per partes: 

bod 1) bere na vědomí = pro hlasovalo 8 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, 1 se zdržel  

a 13 nehlasovalo – návrh nebyl přijat. 

bod 2) ukládá = pro hlasovalo 8 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, 1 se zdržel  

a 13 nehlasovalo – návrh nebyl přijat. 

bod 3) ukládá = pro hlasovalo 8 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, 1 se zdržel  

a 13 nehlasovalo – návrh nebyl přijat. 

bod 4) ukládá = pro hlasovalo 8 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, 2 se zdrželi  

a 12 nehlasovalo – návrh nebyl přijat. 

bod 5) ukládá = pro hlasovalo 8 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, 1 se zdržel  

a 13 nehlasovalo – návrh nebyl přijat. 

 

Usnesení nebylo přijato (o celkovém usnesení nebylo hlasování, neboť nebyl přijat 

hlasováním per partes ani jeden bod). 
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25.  Personální změna ve složení Výboru proti vylidňování centra a pro podporu 

komunitního života 

Materiál předložila Bronislava Sitár Baboráková, DiS., předsedkyně Výboru proti vylidňování 

centra a pro podporu komunitního života ZMČ Praha 1.  

Výbor proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života (VPVC) je poradním 

orgánem Zastupitelstva MČ Praha 1. Jeho náplní je spolupráce při tvorbě opatření 

zmírňujících negativní dopady masového turismu a krátkodobého ubytování na občany MČ 

Praha 1 (více viz statut VPVC). Jeho základním a nelehkým úkolem je se zabývat 

problematikou krátkodobého ubytování s cílem hledat cesty řešení, jak rezidentům vrátit 

pokojné bydlení, a šířit informace k problematice. Od člena výboru se očekává konstruktivní 

přístup, týmová spolupráce, kdy rozdílnost názorů je vítána. Názorové střety by měly být 

řešeny prostřednictvím argumentů s cílem nalézt společné konstruktivní řešení. Je vítáno 

přinést svůj pohled na věc, ale snažit se jej prosadit pomocí konstruktivní diskuse a 

argumentů. Zároveň je třeba respektovat názory ostatních a ty věcně diskutovat v rámci 

jednání výboru, nikoliv prostřednictvím útoků a napadáním přes média. Od člena výboru se 

očekává, že bude respektovat důvěrnost podkladů a informací, které ještě s patřičným 

závěrem/stanoviskem nebyly výborem odsouhlaseny. A v tomto stádiu je nebude sdělovat ani 

poskytovat třetím osobám. Očekává se, že nebude nekonstruktivně kritizovat jednotlivé členy 

výboru, aniž by to konstruktivně projednal v rámci řádného jednání výboru. Že nebude 

dehonestovat úředníky, kteří tím přirozeně ztrácí motivaci výboru pomáhat při hledání 

jednotlivých řešení v problematice. Výbor je demokratický orgán, který přijímá svá 

rozhodnutí diskusí a následným hlasováním většinou členů. Od člena výboru se očekává, že 

bude respektovat usnesení většiny a následně se zdrží nekonstruktivní kritiky, když není 

prosazen jeho vlastní názor. I přes osobní neshody i nesympatie je vhodné dodržet vzájemnou 

kolegialitu a lidskou slušnost. Bohužel ani jednu z těchto věcí pan Ing. Městecký nerespektuje 

a i přes upozornění nevykonává. Z tohoto důvodu předkladatelka Zastupitelstvu MČ P1 

předložila podnět k jeho odvolání z funkce člena výboru.  

Diskuse: 

 Mgr. Amália Počarovská navrhla hlasovat o ukončení diskuse = pro hlasovalo 8 členů 

ZMČ P1, 4 byli proti, 2 se zdrželi a 8 nehlasovalo – návrh nebyl přijat. 

 Vladimír Mařík navrhl hlasovat o ukončení diskuse = pro hlasovalo 14 členů ZMČ P1, 

3 byli proti, 2 se zdrželi a 3 nehlasovali – návrh byl přijat. 

 Mgr. Pavel Čižinský předložil protinávrh usnesení ve znění: 

1) ZMČ P1 odvolává paní Bronislavu Sitár Baborákovou z funkce předsedkyně Výboru 

proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života = s ohledem  na skutečnost, 

že diskuse k bodu byla uzavřena (nikdo nepožádal o znovuotevření diskuse), nebylo o 

tomto pozměňovacím návrhu hlasováno, neboť protinávrh usnesení nebyl předložen 

v souladu s § 9 odst. 9 Jednacího řádu (Předkladatel pozměňovacího návrhu je povinen 

jeho podání avizovat v průběhu rozpravy tak, aby s tím bylo seznámeno zastupitelstvo, a 

dále písemný text pozměňovacího návrhu, z něhož je dostatečně zřejmé přesnění znění, 

předložit Návrhovému výboru, a to nejpozději před ukončením rozpravy). 

 

 Pro navržené usnesení hlasovalo 14 přítomných členů ZMČ Praha 1, 4 byli proti,  

a 1 nehlasoval. 

 Dne 15.09.2021 ve 02:16 hod. bylo přijato usnesení č. UZ21_0302. 
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26.  Další arenbergerovská privatizace v Praze 1 tentokrát z USA 

Materiál předložil Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1.  

Případ bývalého ministra zdravotnictví xxxxx xxxxxxxxxxx, který od Prahy 1 privatizoval 

byt, v němž podle předkladatele nebydlel (za současné machinace s rozměry bytu), není v 

Praze 1 jediný. V Široké ulici na Starém Městě (takřka na rohu s Pařížskou) se již léta snaží 

dle předkladatele zprivatizovat byt č. 118/7 o rozloze 105,5 m2 xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a 

jeho bývalý švagr, xxx xxxxxxxxxx, zatímco xxxx xxxxxxxxxx bydlel zřejmě se svou 

rodinou ve své vile v Kobylisích, xxxxx xxxxxx již léta žije a pracuje dokonce až v USA. To 

ovšem nebrání MUDr. Janu Votočkovi z TOP09, aby privatizaci tohoto bytu (dle názoru 

předkladatele  hluboko pod cenou) nepřítomnému nájemci prosazoval. Po volbách v říjnu 

2018 se na nové vedení Prahy 1  obrátila paní xxxxx xxxxxxxxxx, sousedka, s podnětem, aby 

nájemní smlouvu vypovědělo. Argumentovala tím, že pan xxxxxxxxxx užívá byt (navíc jen 

občas) neoprávněně, neboť logicky nemůže tvořit společnou domácnost s xxxxx xxxxxxxx 

žijícím v USA (viz § 2272 a 2274 nového občanského zákoníku). Konstatovala, že byt 

neslouží ani k trvalému bydlení rezidentů ani nenese peníze pro Prahu 1. Tehdejší radní pro 

majetek, David Bodeček (Piráti), ovšem tuto stížnost dle názoru předkladatele řádně 

nevyřídil, a k výpovědi smlouvy tak nedošlo. Po radničním převratu v lednu 2020 se naopak 

opětovně ozval pan xxxxxxxxxx a dožadoval se privatizace bytu s tím argumentem, že prý 

nájemné, které platí, je tak nízké, že jediným ekonomicky nosným řešením pro Prahu 1 je jim 

byt levně prodat. Současné vedení se podle předkladatele nyní snaží převést nájemní smlouvu 

přímo na pana xxxxxxxxxxxx. Po vypuknutí privatizační kauzy xxxxx xxxxxxxxxxx se na 

zastupitele opětovně obrátila paní xxxxx xxxxxxxxxx. 

Návrh usnesení:  

ZMČ Praha 1 

1)  r o z h o d l o 

dát podnět Magistrátu hl. m. Prahy dle § 113 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze k 

provedení kontroly způsobu, jakým Městská část Praha 1 nakládala v období let 2010 až 2021 

s bytovou jednotkou č. 118/7 v domě čp. 118 na Starém Městě, v ulici Široká 20. 

2)  u k l á d á 

zajistit plnění bodu 1) usnesení 

2.1 Zodpovídá: Ing. Petr Hejma, starosta  MČ Praha 1 

Termín: 30.09.2021 

 

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

 

 Pro navržené usnesení hlasovali 2 přítomní členové ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti,  

1 se zdržel a 14 nehlasovalo. 

 Usnesení nebylo přijato. 

 

 

27.  Uplatnění náhrady škody vůči zastupitelům za ODS, TOP09, ČSSD, ANO a Věci 

veřejné za rozprodávání bytů pod cenou 

Materiál předložil Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1.  

Usnesením Policie ČR, obvodního ředitelství policie Praha I, služby kriminální policie a 

vyšetřování, odboru hospodářské kriminality, 1. oddělení hospodářské kriminality čj. KRPA-

280661-292/TČ-2017-001191 ze dne 15.09.2020 bylo opětovně zahájeno trestní stíhání řady 

zastupitelů zvolených za ODS, TOP09, ČSSD, ANO a Věci veřejné a rovněž dvou 

pracovníků Úřadu MČ Praha 1 pro trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku 

z nedbalosti a maření úkolu úřední osoby z nedbalosti. Toho se podle názoru policie měli 

dopustit tím, že v letech 2012 až 2015 rozprodávali byty ve vlastnictví obce pod jejich cenou 

obvyklou do soukromých rukou. Zahájila-li policie trestní stíhání, je na městské části Praha 1 
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(popřípadě na hlavním městě Praze), aby přijala všechna opatření k nápravě též v rovině 

občanskoprávní. Dle názoru předkladatele mezi toto patří zejména připojení se k trestnímu 

stíhání s požadavkem na náhradu škody, ovšem představitelné a možná i nezbytné jsou dle 

předkladatele též další kroky. Pochybení při těchto krocích přitom může vést ke zmaření 

realizace práva na náhradu škody pro městskou část Praha 1, jak se to stalo např. Úřadu práce 

ČR v kauze dotačních podvodů z let 2008 až 2012 na zaměstnávání hendikepovaných osob.  

Návrh usnesení: 

1) u k l á d á  

předložit zprávu o tom, jakým způsobem byl uplatněn nárok na náhradu škody způsobenou 

rozprodáváním bytů pod cenou v letech 2012 až 2015 zastupiteli za ODS, TOP09, ČSSD, 

ANO a Věci veřejné a některými pracovníky Úřadu městské části Praha 1, kteří jsou trestně 

stíháni na základě usnesení Policie ČR, obvodního ředitelství policie Praha I, služby 

kriminální policie a vyšetřování,  odboru hospodářské kriminality, 1. oddělení hospodářské 

kriminality čj. KRPA-280661-292/TČ-2017-001191 ze dne 15.9.2020 pro trestný čin porušení 

povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti a maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, a 

jaké všechny další kroky na účelem ochrany majetkových zájmů Městské části Praha 1 byly 

podniknuty. 

1.1 Zodpovídá: Rada MČ Praha 1 

Termín: 13.10.2021 

Diskuse: 

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

stížností. 

 

 Pro navržené usnesení hlasovali 3 přítomní členové ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti,  

a 13 nehlasovalo. 

 Usnesení nebylo přijato. 

 

28.  Vrácení bytové jednotky č. 1323/11, Opletalova 15, čp. 1323, k. ú. Nové Město zpět 

do vlastnictví MČ Prahy 1 

Materiál předložil Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1.  

Bytová jednotka č. 1323/11 v Opletalově č. 1323/15 na Novém Městě byla v roce 2012 

zařazena do tzv. výběrového řízení realizovaného formou "veřejné nabídky na převod 

vlastnictví bytů" a usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ12_0307 ze dne 18.10.2012 

bylo ohledně této bytové jednotky schváleno následující pořadí uchazečů o tuto jednotku (viz 

bod 23 tohoto usnesení): 

Vítězný uchazeč: paní xxxx xxxxxxxx, 18.949.000 Kč 

pořadí dalších uchazečů: 

2. xxxxxx xxxxxxxxx, 16.210.000 Kč 

3. xxxxxxx xxxxxxxxx, 9.112.000 Kč 

4. xxxxxx xxxxxx, 7.956.350 Kč 

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxx, 7.100.000 Kč a 

6. xxxxx xxxxx, 4.560.205 Kč. 

Podle předkladatele vítězná uchazečka kupní smlouvu neuzavřela a ani další 3 uchazeči 

smlouvu neuzavřeli, uzavřel bývalý starosta Oldřich Lomecký (TOP09) kupní smlouvu s paní 

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za 7,1 milionu Kč. Dle informací serveru Aktualne.cz, následně  

- paní xxxxxxxx xxxxxxxxxx za pouhý měsíc po získání bytu (dne 03.04.2013) tento 

byt prodala advokátovi xxxxx xxxxxxxxx za 9,7 milionu korun (xxxxxxxxxx tak na 

transakci vydělala 2,6 milionu Kč) a  

- advokát xxxxxx jej 20.12.2013 prodal firmě Property & Invest Praha za 10,28 milionu 

korun (advokát tak vydělal 580 tisíc korun).  
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Firma Property & Invest Praha s.r.o. patří matce paní xxxx xxxxxxxx (původní vítězné 

uchazečce), paní xxxx xxxxx xxxxx, manželce miliardáře xxxxx xxxxxx. Do rodiny 

xxxxxxxxxx se tak byt dostal o více než 8 milionů levněji, než paní xxxx xxxxxxxx původně 

městské části Praha 1 nabízela. Obě ženy, tj. jak xxxxx xxxxx tak i xxxx xxxxxxxx jsou 

významnými podnikatelkami v oblasti poskytování služeb krátkodobého ubytování, a to též 

v bytech. Server Aktulne.cz přinesl rovněž zprávu o tom, že policie za výše uvedený čin 

začala bývalého starostu Lomeckého trestně stíhat, a to proto, že cena, za kterou byl výše 

uvedený byt paní xxxxxxxx xxxxxxxxxx prodán, nebyla cenou obvyklou (tu policejní 

znalecký posudek stanovil na nejméně 10,362 milionu Kč). Aktualne.cz rovněž uvedlo, že na 

celou kauzu upozornil David Bodeček (Piráti).  

Zahájila-li policie trestní stíhání bývalého starosty, je na městské části Praha 1 (popřípadě na 

hlavním městě Praze), aby přijala všechna opatření k nápravě též v rovině občanskoprávní. 

Mezi toto nepatří dle názoru předkladatele pouze připojení se k trestnímu stíhání 

s požadavkem na náhradu škody po bývalém starostovi, nýbrž též snaha o vrácení bytu zpět 

do vlastnictví hl. m. Prahy (svěřené správy městské části Praha 1). Byl-li totiž by prodán pod 

cenou, měla by být, dle předkladatele, příslušná kupní smlouva dle § 36 odst. 2 zákona o hl. 

m. Praze neplatná. Situaci v tomto případě nepochybně výrazně komplikuje skutečnost, že 

společnost Property & Invest Praha, spol. s r.o. nekoupila byt přímo od městské části Praha 1, 

nýbrž prostřednictvím 2 třetích osob, takže bude nepochybně namítat, že byla při koupi 

v dobré víře. Dle judikatury ovšem tato eventuální obrana společnosti Property & Invest 

Praha, spol. s r.o. nemusí být za všech okolností úspěšná, neboť je třeba porovnat mezi sebou 

dvě práva (vlastnické právo Prahy 1 coby původního vlastníka, který byl o své vlastnictví 

neplatnou kupní smlouvou připraven, proti dobré víře nabyvatele, společnosti Property & 

Invest Praha, spol. s r.o., která důvěřovala ve správnost zápisu v katastru nemovitostí), 

přičemž právě skutečnost, že k pozbytí vlastnictví původního vlastníka došlo v důsledku 

trestného činu, může vést k převážení zájmu Prahy 1 nad zájmem obchodní společnosti paní 

Tykač, viz např. nález Ústavního soudu ČR ze dne 17.04.2014, sp. zn. I. ÚS 2219/2012, bod 

45 a 46. 

Návrh usnesení: 

1) u k l á d á  

prověřit právní možnosti vrácení bytové jednotky č. 1323/11, Opletalova 15, čp. 1323, k. ú. 

Nové Město, která byla prodána s odkazem na usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 číslo 

UZ12_0307 ze dne 18.10.2012 za cenu 7,1 milionu Kč, zpět do vlastnictví MČ Prahy 1 a 

předložit o tom zprávu Zastupitelstvu MČ Praha 1 

1.1 Zodpovídá: Rada MČ Praha 1 

Termín: 13.10.2021 

Diskuse: 

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

stížností. 

 

 Pro navržené usnesení hlasovali 3 přítomní členové ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti,  

a 13 nehlasovalo. 

 Usnesení nebylo přijato. 

 

 

29.  Zneužívání psychiatrie současným vedením Prahy 1 (ODS, TOP09, STAN, KDU, 

ANO s podporou režiséra Michala Cabana) 

Materiál předložil Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1.  

Předkladatel, bývalý starosta Prahy 1 a nyní opoziční zastupitel, je ze strany současného 

vedení Prahy 1 označován za duševně nemocnou osobu, přičemž důvody pro toto označování 

jsou v přímé souvislosti s jeho komunálně-politickými aktivitami. Předkladatel se domnívá, 
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že označování politických oponentů za psychicky nemocné osoby je nepřijatelně nízkou 

formou politické diskuse/konfrontace, respektive že jde o zneužívání psychiatrie v politice. 

Dle předkladatele je třeba připomenout, že zneužívání psychiatrie proti politickým odpůrcům 

bylo velmi rozšířeno zejména v brežněvovské fázi komunistického režimu v Sovětském 

svazu. Z představy, že kdo nevěří v komunismus, tak musí být psychicky nemocný, plynula 

brutální represe mnoha osob. V prostředí městské části Praha 1 existuje samozřejmě zásadní 

rozdíl v tom, že starosta Petr Hejma, radní Jan Votoček ani jejich další kolegové nemají dnes 

moc zavírat občany, kteří je kritizují, do psychiatrických léčeben. Nicméně již samotné 

verbální označování politických oponentů za osoby psychicky nemocné je dle názoru 

předkladatele v hrubém rozporu s principy demokratické společnosti. 

Návrh usnesení:  

1) r o z h o d l o 

se distancovat od starosty Petra Hejmy a radního Jana Votočka, kteří v politické diskusi 

s opozicí zneužívají psychiatrii. 

Diskuse: 

 MUDr. Jan Votoček předložil protinávrh usnesení ve znění: 

1) ZMČ P1 rozhodlo se distancovat od zastupitele Mgr. Čižinského  

2) ZMČ P1 doporučuje Mgr. Pavlu Čižinskému, aby se nechal vyšetřit psychiatrem = pro 

hlasoval 1 člen ZMČ P1, 2 byli proti, nikdo se nezdržel a 13 nehlasovalo – návrh nebyl 

přijat. 

 

 Pro navržené usnesení hlasovali 2 přítomní členové ZMČ Praha 1, 1 byl proti,  

a 13 nehlasovalo. 

 Usnesení nebylo přijato. 

 

30.  Nesouhlas s poskytnutím slevy na nájemném pro nájemce Paláce Žofín 

Materiál předložil Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1.  

Usnesením Rady MČ Praha 1 číslo UR21_0967 ze dne 10.08.2021 byl schválen záměr  

„s  ohledem  na  ekonomické  dopady  v  souvislosti  s  celosvětovou  pandemií  onemocněním 

COVID-19 včetně vyhlášení nouzového stavu a v rámci podpory nájemců městské části  

Praha 1 záměr snížit dodatkem ke smlouvě č. M94011 na dobu 6 měsíců měsíční nájemné  

o 50 %“. 

S tímto záměrem podle předkladatele nelze souhlasit, a  uvádí následující důvody: 

a) Předně je třeba konstatovat, že na poskytnutí slevy nemá nájemce žádný právní nárok. Je se 

tedy třeba tázat, zda existuje veřejný/obecní zájem na poskytnutí této slevy, přičemž dle 

předkladatele musí být odpověď  záporná. 

b) Stávající nájemní smlouva je dle předkladatele pro městskou část Praha 1 velmi 

nevýhodná, neboť náklady na opravy Paláce Žofín, které je dle nájemní smlouvy povinna 

hradit Praha 1, dlouhodobě výrazně překračují příjmy z nájmu. c) Nájemce má dle názoru 

předkladatele tu výhodu, že má nájemní smlouvu uzavřenou na velmi dlouhou dobu. Potom 

ovšem nedává smysl, aby kvůli krátkodobému výpadku příjmů požadoval od pronajímatele 

kompenzaci. V potaz je třeba vzít rovněž tu skutečnost, že nájemce se aktuálně domáhá 

prodloužení nájemní smlouvy na období od roku 2024 do roku 2034, tedy na horizont dalších 

cca 14 let, a nedává tedy smyslu, pokud současně tvrdí, že jeho podnikatelský model je kvůli 

epidemii COVID19 dlouhodobě ztrátový. 

Pokud by dle názoru předkladatele vůbec mohlo být o nějaké formě pomoci nájemci 

uvažováno, tak pouze za toho předpokladu, že by byla městskou částí Praha 1 zjištěna 

skutečná ziskovost podnikání nájemce a skutečné náklady tohoto podnikání a následně 

zváženo, zda zisky z minulých let nepředstavují dostatečnou rezervu/kompenzaci výpadku 

příjmů během stávající epidemie. Rovněž by bylo třeba vyčkat na to, až bude do Sbírky listin 

Obchodního rejstříku založena účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2020. 
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d) Dle názoru předkladatele Palác Žofín nelze považovat za občanskou vybavenost a nespadá 

tak do rámce pravidel, dle kterých se během druhé vlny epidemie koronaviru poskytovaly 

nájemcům nebytových prostor slevy.  

e) Nájemce nikterak nezmiňuje, jak on sám jedná se svými podnájemci, tj. zda on jim 

podnájemné odpustil. Předkladatel považuje za  nepřijatelné, aby městská část Praha 1 určitou 

(vlastně již opakovanou) slevu z nájemného nájemci poskytla, ovšem nájemce sám se takto ke 

svým podnájemcům nezachoval. 

f) Nelze závěrem nevyslovit podivení předkladatele nad tím, že všechny úkony ohledně 

nájemní smlouvy na Palác Žofín, které vyžadují vypsání záměru, jsou v poslední době činěny 

buď během vánočních svátků, nebo během letních prázdnin, kdy je obecně menší 

pravděpodobnost, že se do záměru přihlásí někdo další. S podivením rovněž předkladatel 

poukazuje na skutečnost, že nájemce již řadu let tvrdí, že si urgentně potřebuje vzít provozní 

úvěr a že k tomu banka vyžaduje garanci pokračování nájemního vztahu; ač tuto garanci 

nedostal, tak přesto ve svém podnikání, o němž tvrdí, že je vlastně nerentabilní, pokračuje.  

Návrh usnesení:  

1)  n e s o u h l a s í  

s tím, aby se nájemci Paláce Žofín, Slovanský ostrov čp. 226, k. ú. Nové Město, Praha 1, 

společnosti Agentura NKL s.r.o. poskytla sleva na nájemném na dobu 6 měsíců o 50 %, 

kterýžto záměr by schválen usnesením Rady MČ Praha 1 číslo UR21_0967 ze dne 10.08.2021. 

 

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

 

 Pro navržené usnesení hlasovali 2 přítomní členové ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti,  

5 se zdrželo a 5 nehlasovalo. 

 Usnesení nebylo přijato. 

 

 

 

 

 

2 8 .  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  d n e  1 5 . 0 9 . 2 0 2 1  v  0 3 : 0 2  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.                        

             Petr Burgr                                                                   Valerie Clare Talacková, MA            

1. místostarosta MČ Praha 1                                                      členka ZMČ Praha 1                 
                                                      

  

 

         

 

v.r. 

                                    Ing. Petr Hejma  

                                                         starosta MČ Praha 1  

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Růžena Nejedlá  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zápis byl vyhotoven 24.09.2021 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.         


