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Z Á P I S  

 

32. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 1 

 

dne 25.01.2022 od 10:00 hodin 

v reprezentační budově Žofín  

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

 

 

Zahájení jednání: Jednání zahájil v 10:17 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 12:36 hod. do 12:45 hod. (přestávka na jednání politických klubů) 

                   od 13:12 hod. do 14:00 hod. (přestávka na oběd) 

                   od 18:33 hod. do 18:45 hod. (přestávka na jednání politických klubů) 

                   od 21:43 hod. do 21:57 hod. (přestávka na jednání politických klubů). 

 

Ukončení jednání: Jednání ukončil dne 26.01.2022 v 01:12 hod. Ing. Petr Hejma, starosta  

                                MČ Praha 1. 

 

Přítomno: 25 členů Zastupitelstva městské části Praha 1 (z toho 7 videokonferenčně). 

 

Přítomni videokonferenčně: Jitka Nazarská - do 22:28 hod.,  Ing. arch. Tomáš Vích - do 

00:50 hod.,  Ing. Karel Grabein Procházka, Bronislava Sitár 

Baboráková, DiS., Mgr. Pavel Nazarský – omluvená částečná 

neúčast,  připojen od 16:25 hod. do 22:28 hod., Martin Kotas – 

nepřítomnost do 12:30 hod., připojen od 12:30 hod.,  

Mgr. et Mgr. Vladan Brož - od 10:45 hod. 

 

Částečná neúčast: David Skála (pozdější omluvený příchod v 10:30 hod. a omluvený 

dřívější odchod v 23:29 hod.) 

Mgr. Amália Počarovská (částečná neúčast od 15:00 – 15:45 hod.  

a omluvený dřívější odchod v 00:05 hod.) 

Mgr. Petr Kučera (omluvený dřívější odchod v 22:20 hod.).  

 

Ověření zápisu:  

 Zápis z 31. zasedání ZMČ Praha 1 ze dne 14.12.2021 (ověřovatelé: Petr Burgr a  

Mgr. Petr Kučera) 

Mgr. Pavel Čižinský měl poznámku k zápisu a požádal zaznamenat do zápisu: „Kdykoli se 

zmíníme, že pan radní Bureš má firmu na výherní automaty, zazní pokřikování mimo mikrofon 

a mimo udělené slovo.“ = pro hlasovalo 5 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, 3 se zdrželi  

a 13 nehlasovalo – návrh nebyl přijat, zápis je proto tímto považován za schválený. 
  

Ověřovatelé dnešního zápisu:  

 

    Ing. Michal Caban (náhradník: Mgr. Eva Špačková) 

    Mgr. Amália Počarovská (náhradník: Mgr. Eva Holá, Ph.D.) 
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Mandátový a volební výbor 
- Ing. Michal Caban, předseda  

- Jitka Nazarská – přítomna videokonferenčně 

- Mgr. Petr Scholz  

 

Návrhový výbor 
- Richard Bureš, předseda 

- Mgr. et Mgr. Vladan Brož – přítomen videokonferenčně 

- Mgr. Filip Kračman 
 

 

Doplnění a úpravy pořadu jednání: 

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

čtvrtek 20.01.2022 do kanceláří a schránek v Informačním centru ÚMČ Praha 1 

v písemné podobě rozdány (a v elektronické podobě vloženy na Extranet) v Návrhu 

Programu avizované materiály do bodu "Různé": 

„Informace Kontrolního výboru ZMČ Praha 1 k podnětu Mgr. et Mgr. Vladana Brože, 

člena ŽMČ Praha 1“ - předkládá Mgr. David Bodeček 

„Žádost společnosti LEATHER BOX, s. r. o., IČ: 25623656, o splátkový kalendář na 

úhradu dluhu s příslušenstvím z nájmu nebytové jednotky č. 470/101 v domě č. p. 470  

k. ú. Staré Město, Melantrichova 8, Praha 1“ - předkládá MUDr. Jan Votoček 

Na stůl byl rozdán bod „Vraťte nám park!“ - předkládá Mgr. Pavel Čižinský  

 Mgr. Pavel Čižinský požádal o vyřazení bodů „Zajištění provozu Nemocnice  

Na Františku Hlavním městem Prahou“ a „Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2022  

a střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 1 na roky 2023 – 2027“ - předkládá  

MUDr. Jan Votoček, z Programu a dále požádal o zařazení bodu „Vraťte nám park!“ do 

Programu. 

 Ing. Petr Hejma požádal o vyřazení bodů „Výkon funkcí radních po dobu projednávání 

obžaloby z majetkové trestné činnosti Obvodním soudem pro Prahu 1“ - předkládá  

Mgr. Pavel Čižinský a „Nájemní vztah se školským zařízením - 1. Slovanské gymnázium 

a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, IČ: 71340769, v domě č. p. 700, k. ú. 

Staré Město, Masná 13, Praha 1“ – předkládá Mgr. David Bodeček, z Programu.  

 Předkladatel MUDr. Jan Votoček požádal o zařazení bodu „Žádost společnosti 

LEATHER BOX, s. r. o., IČ: 25623656, o splátkový kalendář na úhradu dluhu  

s příslušenstvím z nájmu nebytové jednotky č. 470/101 v domě č. p. 470 k. ú. Staré Město, 

Melantrichova 8, Praha 1“ na pevný čas v 14:00 hod., a dále navrhl vyřazení bodu 

„Luxusní nájmy Zdeňka Bakaly v Pařížské se nepřesoutěžily“ – předkládá Mgr. Pavel 

Čižinský, z Programu. 

 Mgr. David Bodeček požádal, aby bylo v zápise uvedeno, že Jednací řád ZMČ P1 je nad 

zákon o hl. m. Praze, a to z důvodu, že dle jeho názoru nemohou vystupovat občané MČ 

Praha 1 v rámci diskuse k Návrhu Programu. 

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

diskuse k Programu = pro hlasovalo 15 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, a 8 nehlasovalo 

– jeho vystoupení bylo schváleno. 

 Procedurální hlasování o udělení slova – třetí příspěvek MUDr. Jana Votočka do 

diskuse k Programu = pro hlasovalo 21 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, a 2 nehlasovali 

– jeho vystoupení bylo schváleno. 

 Předkladatel MUDr. Jan Votoček požádal o stažení jeho bodu „Žádost o uzavření 

splátkového kalendáře za nedoplatek vzniklý za užívání bytu v domě č. p. 610, k. ú. Nové 

Město, Žitná 23, Praha 1“ z Programu, neboť obdržel informaci, že soud přerušil jednání 

v souvislosti s náhradou škody a nařídil, na žádost protistrany, smírné jednání. 
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 Procedurální hlasování o udělení slova – třetí příspěvek Mgr. Davida Bodečka do 

diskuse k Programu = pro hlasovalo 21 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, 1 se zdržel  

a 1 nehlasoval – jeho vystoupení bylo schváleno. 

 

Hlasování: 

 o zařazení bodu „Vraťte nám park!“ do Programu = pro hlasovalo 10 členů ZMČ P1, 

nikdo nebyl proti, 3 se zdrželi a 10 nehlasovalo – návrh nebyl přijat. 

 o vyřazení bodu „Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu MČ 

Praha 1 na roky 2023 – 2027“ z Programu = pro hlasovali 2 členové ZMČ P1, 4 byli 

proti, 10 se zdrželo a 7 nehlasovalo – návrh nebyl přijat. 

 o vyřazení bodu „Výkon funkcí radních po dobu projednávání obžaloby z majetkové 

trestné činnosti Obvodním soudem pro Prahu 1“ z Programu = pro hlasovalo 13 členů 

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

 o vyřazení bodu „Nájemní vztah se školským zařízením - 1. Slovanské gymnázium a 

jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, IČ: 71340769, v domě č. p. 700, k. ú. 

Staré Město, Masná 13, Praha 1“ z Programu = pro hlasovalo 13 členů ZMČ P1, 10 bylo 

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

 o zařazení bodu „Žádost společnosti LEATHER BOX, s. r. o., IČ: 25623656, o splátkový 

kalendář na úhradu dluhu s příslušenstvím z nájmu nebytové jednotky č. 470/101 v domě  

č. p. 470 k. ú. Staré Město, Melantrichova 8, Praha 1“ na pevný čas v 14:00 hod. = pro 

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

 o vyřazení bodu „Luxusní nájmy Zdeňka Bakaly v Pařížské se nepřesoutěžily“ z Programu 

= pro hlasovalo 13 členů ZMČ P1, 10 bylo proti, a nikdo se nezdržel hlasování – návrh 

byl přijat. 

 
 

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

3 byli proti, a 7 se zdrželo hlasování, Program byl přijat. 
     

Program: 

 

1.  Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 1 na roky 

2023 – 2027 

2.  Prominutí dluhu paní Boženě Harmáčkové  

3.  Žádost společnosti LEATHER BOX, s. r. o., IČ: 25623656, o splátkový kalendář na 

úhradu dluhu s příslušenstvím z nájmu nebytové jednotky č. 470/101 v domě č. p. 470  

k. ú. Staré Město, Melantrichova 8, Praha 1 

4.  Dotazy a interpelace 

5.  Rozpočet Bezpečnostního fondu MČ Praha 1 na rok 2022 

6.  Rozpočet Sociálního fondu MČ Praha 1 na rok 2022 

7.  Rozpočet Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 na rok 2022 

8.  Odejmutí správy pozemku parc. č. 790/2 vč. stavby v k.ú. Malá Strana, obec Praha, o 

výměře 47 m2 

9.  Posunutí termínu úkolu z usnesení č. UZ21_0288 ze dne 14.09.2021 (nebytový prostor  

v domě č. p. 928, k. ú. Staré Město, Dušní 1, Praha 1) 

10.  Žádost o prominutí nedoplatku za užívání nebytového prostoru v domě č. p. 676, k. ú. 

Nové Město, Navrátilova 1, Praha 1 

11.  Žádost o prominutí dluhu - příslušenství pohledávky za plnění poskytovaná s užíváním 

bytu v domě č. p. 213, k. ú. Staré Město, Náprstkova 5, Praha 1 

12.  Žádost o prominutí nedoplatku za užívání nebytového prostoru v domě č. p. 19, k. ú. 

Nové Město, Jungmannova 7, Praha 1 
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13.  Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 

(OKS/OTMS a OPVP) 

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

a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 01.07. 2021 do 30.09.2021 

15.  Správa objektů v Janově nad Nisou ve vztahu k usnesení č. UZ21_0258 a č. UR21_1040 

16.  Informace Kontrolního výboru ZMČ Praha 1 k podnětu Mgr. et Mgr. Vladana Brože, 

člena ZMČ Praha 1 

 

Pevně stanovený bod: 

14:00 hod – „ Žádost společnosti LEATHER BOX, s. r. o., IČ: 25623656, o splátkový 

kalendář na úhradu dluhu s příslušenstvím z nájmu nebytové jednotky č. 470/101 v domě č. p. 

470 k. ú. Staré Město, Melantrichova 8, Praha 1“ 

 

Písemné informace: 

 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru č. 9/2021 

 Zpráva o činnosti Finančního výboru za rok 2021 

 Plán ekonomické činnosti MČ Praha 1 pro rok 2022 

 Přijaté dotace rozpočtu MČ Praha 1 v roce 2021  

 

Pořad jednání: 

1.  Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 1 na 

roky 2023 – 2027 

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

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

Zastupitelstvu MČ Praha 1 byl předložen k projednání rozpočet MČ Praha 1 na rok 2022, 

s celkovými příjmy 825.400 tis. Kč a celkovými výdaji 1.026.574 tis. Kč. Z výsledku 

ekonomické činnosti roku 2021 se do hlavního rozpočtu zapojuje částka 351.588 tis. Kč.  

Z nerozdělených výsledků let minulých se zapojuje částka 130.000 tis. Kč. Dále byly 

předloženy ZMČ P1 ke schválení převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2021 

do rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2022 a dále pak střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 až 

2027. Materiál k úpravě předkladu rozpočtu byl projednán v Radě MČ Praha 1 dne 

11.01.2022, která přijala  usnesení č. UR22_0010.  

Dále bylo Zastupitelstvu MČ Praha 1 předloženo ke schválení, ve smyslu § 94 odst. 2 písm. 

h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze v platném znění, zmocnění Rady městské 

části Praha 1 k provádění rozpočtových opatření podle § 16 odst. 3 písm. a), a to do výše  

10 000 tis. Kč v jednotlivých případech na řešení mimořádných potřeb městské části Praha 1, 

a podle § 16 odst. 3 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Návrh usnesení: 

ZMČ P1  

1) schvaluje  

1. rozpočet MČ Praha 1 na rok 2022 s celkovými příjmy 825 400 tis. Kč a s celkovými výdaji 

1 026 574 tis. Kč dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení Z výsledku ekonomické činnosti roku 

2021 se do hlavního rozpočtu zapojuje částka 351 588 tis. Kč. Z nerozdělených výsledků let 

minulých se zapojuje částka 130 000 tis. Kč. 

2. převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2021 do návrhu rozpočtu MČ  

Praha 1 na rok 2022 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 
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2) schvaluje 

střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 1 na roky 2023 - 2027 dle přílohy č. 4 tohoto 

usnesení 

3) schvaluje 

ve smyslu § 94 odst. 2 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů, zmocnění Rady městské části Praha 1 k provádění rozpočtových opatření 

podle § 16 odst. 3 písm. a), a to do výše 10 000 tis. Kč v jednotlivých případech na řešení 

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

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

4) ukládá 

hospodařit dle schváleného rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2022 

4.1 Zodpovídá: všichni správci ORJ 

Termín: 31.12.2022 

Diskuse: 

 Mgr. Amália Počarovská předložila pozměňovací návrh ve znění: 

Výdajová položka č. 5225, ORJ 899 - Granty na obnovu domovního fondu - dotace – 

navrženou částku 20.000.000 Kč ponížit o 10.000.000 Kč 
 

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

 

Přestávka od 12:36 hod. do 12:45 hod. na jednání politických klubů.  
 

 

 Mgr. Amália Počarovská požádala o procedurální hlasování na přerušení projednávání 

tohoto bodu, předřazení bodu „Prominutí dluhu paní Boženě Harmáčkové“ a okamžitě 

jej projednat = pro hlasovalo 22 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, a 2 se zdrželi 

hlasování – návrh byl schválen.   
 

Projednávaný bod byl přerušen z důvodu předřazení následujícího bodu:  
 

2.  Prominutí dluhu paní Boženě Harmáčkové  

Materiál předložil Mgr. Pavel Čižinský, člen Zastupitelstva MČ Praha 1.  

Zastupitelstvo městské části Praha 1 usnesením č. UZ19_0081 ze dne 18.06.2019 schválilo 

Dohodu o narovnání s paní Boženou Harmáčkovou, kterou byly ukončeny veškeré vzájemné 

právní spory, respektive obě strany se zavázaly vzít příslušné návrhy u soudů respektive  

u exekutorů zpět. Současně bylo sjednáno, že ohledně takto ukončených sporů nebude mít ani 

jedna ze stran právo na náhradu nákladů řízení. Dle předkladatele, ve věci žaloby paní Boženy 

Harmáčkové proti městské části Praha 1 o náhradu platu ve výši 1.853.754 Kč s úrokem  

z prodlení vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 23C 244/2014 ovšem došlo 

k tomu, že soud (který zřejmě o uzavření Dohody o narovnání nevěděl) přiznal dne 

11.03.2020 v rámci usnesení o zastavení řízení z důvodu neuhrazení soudního poplatku 

městské části Praha 1 právo na náhradu nákladů právního zastoupení ve výši ve výši  

58.255 Kč. Tuto částku následně začala městská část Praha 1 po paní Boženě Harmáčkové 

vymáhat. 

Dle názoru předkladatele je v dané věci  rozpor mezi smluvním ustanovením, ke kterému se 

MČ Praha 1 zavázala, totiž že „žádná strana nebude mít nárok na náhradu nákladů řízení“ 

(viz bod 4.4. Dohody o narovnání), a rozhodnutím soudu, který městské části Praha 1 přesto 

právo na náhradu nákladů přiznal. Nárok městské části Praha 1 je podle předkladatele 

přinejmenším velmi sporný.   
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Dle názoru předkladatele, i když paní Božena Harmáčková aktivně vzala žalobu zpět (a 

současně přitom neuhradila soudní poplatek), stejně by soud rozhodl o zastavení řízení pro 

neuhrazení soudního poplatku dle § 9 zákona o soudních poplatcích. Navržené usnesení: 

1) ZMČ P1 rozhodlo prominout paní Boženě Harmáčkové – pro případ, že tento dluh existuje 

– dlužnou částku 58.255 Kč s příslušenstvím z titulu nákladů řízení vedeného u Obvodního 

soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 23C 244/2014. 

Diskuse: 

 V rámci diskuse vystoupila Božena Harmáčková, občanka Prahy 1 a JUDr. Petr 

Dětský, vedoucí oddělení právního, kontroly a stížností. 
 

Projednávaný bod byl přerušen z důvodu plánované přestávky na oběd.  

 

Přestávka od 13:12 hod. do 14:00 hod. na oběd 

 
 

3.  Žádost společnosti LEATHER BOX, s. r. o., IČ: 25623656, o splátkový kalendář na 

úhradu dluhu s příslušenstvím z nájmu nebytové jednotky č. 470/101 v domě č. p. 

470 k. ú. Staré Město, Melantrichova 8, Praha 1 

Materiál předložil MUDr. Jan Votoček, člen Rady MČ Praha 1.  

Nebytová jednotka číslo 470/101, o výměře 103,1 m2 v domě č. p. 470, Melantrichova 8, byla 

pronajata společnosti LEATHER BOX, s.r.o., IČ: 25623656, na základě nájemní smlouvy ze 

dne 04.03.1998 na dobu určitou do 31.05.2024. Účelem nájmu je prodejna zlatých šperků, 

granátů, porcelánu, skla, kožených výrobků, kožešin a textilu. Roční nájemné činí  

2.461.596 Kč. Bylo vydáno rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby ze dne 18.07.2005, 

nepotravinářská prodejna – sklad. Dne 13.10.2020 byla zaslána upomínka - výzva k zaplacení 

dlužné částky. Dne 29.01.2021 předána OPR žádost o podání žaloby na vymáhání dluhů. Dle 

sdělení FIN měl nájemce ke dni 05.10.2021 nedoplatek ve výši 3.207.261 Kč. Rada MČ 

Praha 1 usnesením číslo UR21_1206 ze dne 12.10.2021 rozhodla udělit výpověď. Výpověď 

ze dne 14.10.2021 převzali dne 26.10.2021, výpovědní lhůta končí dnem 31.01.2022. Dne 

29.11.2021 podal nájemce žádost o zpětvzetí výpovědi, o schválení splátkového kalendáře na 

dlužné nájemné a o snížení nájemného o 50% po maximálně možnou dobu. Dne 08.12.2021 

byla žádost nájemce projednána v Komisi obecního majetku, která doporučila Radě MČ  

Praha 1 vypsat neadresný záměr na pronájem předmětného nebytového prostoru za minimální 

nájemné 200.000 Kč/měsíc na dobu 5+5 let. Rada MČ Praha 1 usnesením číslo UR22_0057 

ze dne 18.01.2022 schválila prodloužení doby výpovědi smlouvy do 28.02.2022, a to za 

podmínky, že nájemce bude po dobu prodloužené doby nájmu hradit min. 100.000 Kč na 

úhradu aktuálního dluhu a alespoň 50 % nájemného. Dle potvrzení FIN má nájemce ke dni 

18.01.2022 nedoplatek ve výši 3.627.793 Kč a příslušenství ve výši 113.289,61 Kč.  

Navržené usnesení: 

1) ZMČ P1 bere na vědomí žádost nájemce nebytové jednotky číslo 470/101 v domě č. p. 470 

k. ú. Staré Město, Melantrichova 8, Praha 1, o uzavření splátkového kalendáře na dlužné 

nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním nebytového prostoru, a to na více než  

18 splátek 

2) ZMČ P1 schvaluje uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 37 měsíčních splátek na 

dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním nebytové jednotky číslo 470/101 

v domě č. p. 470, k. ú. Staré Město, Melantrichova 8, Praha 1, s příslušenstvím, nájemce: 

LEATHER BOX, s. r. o., IČ: 25623656, a to formou notářského zápisu se svolením k přímé 

vykonavatelnosti pod ztrátou výhody splátek. Notářský zápis bude akceptovat výši pohledávky 

a příslušenství k datu podpisu notářského zápisu 
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3) ZMČ P1 ukládá uzavřít dohodu o splátkách dle bodu 2) tohoto usnesení 

3. 1 Zodpovídá RMČ P1, termín 28.02.2022 

Diskuse: 

 V rámci diskuse vystoupili Mgr. Petra Kadláčová, právní zástupce společnosti a Andrej 

Jakupi, zástupce společnosti LEATHER BOX, Mgr. Petr Vaněk, vedoucí odboru 

technické a majetkové správy.    

 Ing. Tomáš Heres, předseda Finančního výboru, informoval o stanovisku Komise 

obecního majetku, která doporučila RMČ P1 revokovat usnesení o výpovědi za 

podmínky úhrady dlužné částky formou notářského zápisu a splátkového kalendáře  

s doložkou přímé vykonatelnosti nebo jednorázovou úhradou dluhu,  dále jestliže již 

došlo ze strany současného nájemce k nějaké větší splátce v závislosti na výši dluhu, 

doporučil upravit usnesení v bodu č. 2) schvaluje uzavření dohody o splátkách na 

aktuální výši dluhu, respektive neuvádět do usnesení přesnou částka = předkladatel 

MUDr. Jan Votoček se s tímto návrhem ztotožnil.   

 Mgr. Amália Počarovská předložila nový bod 4) usnesení ve znění: 

4) ZMČ P1 ukládá vypsat neadresný záměr na pronájem předmětného nebytového 

prostoru za minimální nájemné 200.000 Kč/měsíc na dobu 5+5 let  

4.1 Zodpovídá: Rada městské části Praha 1, Termín: 28.02.2022 - předkladatel  

MUDr. Jan Votoček se s tímto návrhem neztotožnil = pro hlasovalo 6 členů ZMČ P1, 

nikdo nebyl proti, 14 se zdrželo a 4 nehlasovali – návrh nebyl schválen.   

Upravený návrh usnesení, bod 2): 

ZMČ P1 schvaluje uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 37 měsíčních splátek na 

dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním nebytové jednotky číslo 470/101 

v domě č. p. 470, k. ú. Staré Město, Melantrichova 8, Praha 1, s příslušenstvím, nájemce: 

LEATHER BOX, s. r. o., IČ: 25623656, a to formou notářského zápisu se svolením k přímé 

vykonavatelnosti pod ztrátou výhody splátek. Notářský zápis bude akceptovat aktuální výši 

pohledávky a příslušenství k datu podpisu notářského zápisu 

 

 Pro upravené usnesení hlasovalo 20 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti, 3 

se zdrželi a 1 nehlasoval. 

 V 14:30 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0338. 

 

 

Zpět k bodu: 2. Prominutí dluhu paní Boženě Harmáčkové 

Diskuse: 

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

finanční a majetkové.  

 Ing. Tomáš Heres, předseda Finančního výboru, navrhl procedurální hlasování  

o přerušení bodu = pro hlasovalo 13 členů ZMČ P1, 5 bylo proti, 4 se zdrželi  

a 2 nehlasovali – návrh byl schválen.   

Přerušeno. 

 
 

Zpět k bodu: 1. Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu MČ 

Praha 1 na roky 2023 – 2027 

Diskuse: 

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

a majetkové, JUDr. Petr Dětský, vedoucí oddělení právního, kontroly a stížností  

a Mgr. Bc. Michaela Vencová, vedoucí odboru školství. 
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 Valerie Clare Talacková, MA předložila pozměňovací návrh ve znění: vypustit položku 

z kapitoly 6121 Doprava – investice, ORJ 318, ORG 163 Veřejný prostor Pařížská - 

Staronová synagoga, částka 1.920.100 Kč 

 David Skála navrhl vypustit položku z kapitoly 6121 Doprava – investice, ORJ 318 ORG 

017 podzemní garáže na Dvořákově nábřeží ve výši 410.000 Kč    

 Mgr. Amália Počarovská navrhla do usnesení vložit nový bod 2 (a ostatní body 

usnesení přečíslovat): 

2) bere na vědomí  

1. Rozpis závazných ukazatelů rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2022 dle přílohy č. 4 tohoto 

usnesení  

2. plán ekonomické činnosti MČ Praha 1 pro rok 2022 dle přílohy č. 5 tohoto usnesení 

 Mgr. David Bodeček požádal, aby do zápisu bylo uvedeno jeho konstatování, že  

Mgr. Bc. Michaela Vencová, vedoucí odboru školství, neodpověděla na dotazy z jeho  

prvního výstupu. 

 Mgr. David Bodeček navrhl, aby byla z kapitoly Školství 5331, 048, ORJ 417, ŠvP Janov 

nad Nisou, přesunuta částka 3.000.000 Kč do ORJ 514, 4354, pol. 5331,36 Neinvestiční 

příspěvek PO – SSS Praha 1. 
 

  

Projednávaný bod byl přerušen z důvodu pevného času následujícího bodu  

„Dotazy a interpelace veřejnosti a členů Zastupitelstva MČ Praha 1“. 
 

 

4.  Dotazy a interpelace  

 

 RNDr. Jana Příhodová, občanka Prahy 1, vystoupila s opakovanou interpelací  

ve věci nakládání s obsahem azbestu, neboť odpověď na její předchozí interpelaci 

považuje za nedostatečnou a žádá o doložení prokazatelných důkazů, že nakládání  

s odpady s obsahem azbestu, včetně jeho likvidace při rekonstrukci hotelu 

InterContinental, bylo v souladu se zákonem 

 Bc. Ema Rónová, občanka Prahy 1, vystoupila ohledně odstraňování bariér na  

Praze 1, a s dotazem jaká částka z rozpočtu je věnována na odstraňování těchto bariér – 

tato interpelace nebyla odevzdána v písemné podobě, proto na ní nebude dle JŘ 

odpovídáno písemně. 

 Ing. Ivana Antalová, občanka Prahy 1, interpelovala ve věci stanovení počtu členů 

Zastupitelstva MČ Praha 1 na další volební období 

 doc. Taťána Pergler, Ph.D., občanka Prahy 5, a ředitelka 1. Slovanského gymnázia  

a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, vystoupila se žádostí o revokaci 

usnesení Rady MČ Praha 1, kterým bylo rozhodnuto neprodloužit nájem gymnáziu  

v budově Masná 700/13 - vzhledem k tomu, že není občankou Prahy 1, hlasovalo 

zastupitelstvo v souladu s Jednacím řádem o udělení slova = pro hlasovalo 22 členů 

ZMČ P1, nikdo nebyl proti, 3 nehlasovali – její vystoupení bylo schváleno.  

 Tomáš Bajusz, občan Prahy 1, vystoupil s dotazem na veřejně dostupné návrhy  

a studie - smlouvy - od společnosti TaK Architects k Anenskému trojúhelníku,  

k rekonstrukci parčíků v Pařížské ulici a Na Františku 

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

vystoupil ve věci týkající se nebytového prostoru v domě 28. října 7, Praha 1 
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 Mgr. Karla Štaubertová, občanka Prahy 8 a profesorka 1. Slovanského gymnázia  

a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, vystoupila ve věci ukončení 

nájemní smlouvy gymnáziu v budově Masná 700/13, Praha 1 - 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, a 5 nehlasovalo – její vystoupení 

bylo schváleno.  

 RNDr. Jana Příhodová, občanka Prahy 1, vystoupila ve věci týkající se dotazů na 

Školu v přírodě v Janově nad Nisou 

 Tomáš Bajusz, občan Prahy 1, vystoupil ve věci týkající se udělené pokuty od Úřadu 

pro ochranu hospodářské soutěže při uzavírání smluv se společností TaK Architects 

 Mgr. David Bodeček, člen ZMČ Praha 1, vznesl  dotazy na fungování Informačního 

portálu na webových stránkách MČ Praha 1 (dotazy občanů prostřednictvím tohoto 

portálu) 

 

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

odpovězeno písemně. 

 

 Ing. Petr Hejma vyhlásil technickou přestávku. 

 

Přestávka od 18:33 hod. do 18:45 hod.  
 

 

Zpět k bodu: 1. Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu MČ 

Praha 1 na roky 2023 – 2027 

Diskuse: 

V rámci diskuse vystoupili Ing. Filip Dvořák, občan Prahy 1 a Ing. Zdeněk Kovářík,  

1. zástupce tajemníka v oblasti finanční a majetkové, který odpovídal na dotazy členů 

zastupitelstva.   

 Valerie Clare Talacková, MA navrhla vypustit položku z kapitoly 6121 Životní prostředí 

- investice, ORJ 218, ORG 74 Veřejný prostor Dvořákovo nábřeží, částka 460.000 Kč 

 Mgr. Amália Počarovská předložila pozměňovací návrh ve znění: kapitola 5171 

Revitalizace hřiště za Haštalem, ORJ 218, ORG 176, ponížit částku o 2.000.000 Kč  

na 1.985.400 Kč 

 

Projednávaný bod byl přerušen z důvodu pevného času následujícího bodu  

„Dotazy a interpelace veřejnosti a členů Zastupitelstva MČ Praha 1“. 
 

4. Dotazy a interpelace 2. část 

 

 Vít Masare, občan Prahy 1, interpeloval ve věci provozní úspory  hospodaření 

energiemi v budovách  ve správě MČ Praha 1 (urgence nezodpovězení dotazů na jeho 

interpelaci na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 09.11.2021) 

 Vít Masare občan Prahy 1, vystoupil ve věci rehabilitace Senovážného náměstí 

(urgence  odpovědi na jeho interpelaci na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 

09.11.2021) 

 Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1, interpeloval ve věci nebytového prostoru 

číslo 628/101 v 1. nadzemním a 1. podzemním podlaží domu č.p. 628, k. ú. Staré 

Město, Týnská ulička 2, Praha 1 a provozní doby 

 Mgr. Amália Počarovská, členka ZMČ Praha 1, vystoupila s dotazy na rekonstrukci 

hřiště za Haštalem 
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 Mgr. David Bodeček, člen ZMČ Praha 1, interpeloval s dotazy na V. výběrové řízení 

k prodeji obecních bytů, realizované v roce 2016 

 David Skála, člen ZMČ Praha 1, vystoupil s dotazy na pravidla pro natáčení na území 

MČ Praha 1 

 Valerie Clare Talacková, MA, členka ZMČ Praha 1, vystoupila s opětovnými dotazy 

na dům U Starých Šedivých, č. p. 309, k. ú. Staré Město, Bartolomějská 13, Praha 1  

a změny regulačního plánu Anenské čtvrti 

 

Mgr. Pavel Čižinský požádal hlasovat o procedurálním návrhu, a to dokončit projednávání 

bodu „Dotazy a interpelace“ = pro hlasovalo 16 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, 1 se zdržel 

a 8 nehlasovalo – návrh byl schválen.   

 

 Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1, vystoupil se žádostí o poskytnutí výsledků 

studie Rekonstrukce veřejných ploch ulice Havelská 

 

 Ing. Tomáš Heres navrhl hlasovat o pokračování jednání i po 22:00 hod. 

 

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 20 členů ZMČ P1, 3 byli proti, 1 se zdržel a 1 nehlasoval  

– návrh byl přijat. 

 

 Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1, interpeloval ve věci prodeje pozemků pro 

výstavbu projektu "Maršmeloun" v ulici U Milosrdných 

 Mgr. Amália Počarovská, členka ZMČ Praha 1, vystoupila ve věci opakované 

interpelace týkající se formy obřadu při uzavírání registrovaného partnerství 

 Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1, interpeloval s dotazy na pana starostu, 

radního Bureše a radního MUDr. Votočka 

 Mgr. Amália Počarovská, členka ZMČ Praha 1, vystoupila ve věci týkající se změny 

řešení investiční akce Masná x Rybná zařazené do rozpočtu MČ Praha 1 

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

odpovězeno písemně. 
 

Zpět k bodu: 1. Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu MČ 

Praha 1 na roky 2023 – 2027 

Diskuse: 

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

finanční a majetkové, který odpovídal na dotazy členů zastupitelstva.  

 Mgr. Pavel Čižinský předložil protinávrhy, a to v Příloze č. 1 v položce Audiovizuální 

díla a fotografie snížit částku 1.400.000 Kč na částku 1.200.000 Kč, v položce Magazín 

MČ Praha 1, ostatní tiskoviny, PR a inzerce se částka 3.900.000 Kč snižuje na částku 

3.025.000 Kč, v položce Pořádání vlastních akcí MČ Praha 1, spolupořadatelství, 

propagace se částka 3.000.000 Kč snižuje na částku 2.590.000 Kč. Dále navrhl: v příloze 

č. 1 vypustit položky Granty na obnovu domovního fondu – dotace a Granty pro oblast 

SVJ – dotace a z přílohy č. 1 vypustit následující položky: 

- Rekonstrukce a obnova čapadla při ul. K. Světlé, Parkový trojúhelník K. Světlé, 

Anenský trojúhelník a Revitalizace Anenského náměstí¨ 

- Zpřístupnění náplavky Vltavy z úrovně Štefánikova mostu 

- Veřejný prostor Pařížská – Staronová synagoga 

- Rekonstrukce veřejných ploch ul. Havelská 
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 Mgr. Amália Počarovská požádala o přestávku na jednání politických klubů. 

 

Přestávka od 21:43 hod. do 21:57 hod. na jednání politických klubů.  
 

 

Pozměňovací návrhy - hlasování: 
 

 Mgr. Pavel Čižinský – požádal hlasovat o jeho protinávrzích hlasovat per partes, a to 

z přílohy č. 1 vypustit následující položky: 

- Rekonstrukce a obnova čapadla při ul. K. Světlé, Parkový trojúhelník K. Světlé, Anenský 

trojúhelník a Revitalizace Anenského náměstí = pro hlasovalo 12 členů ZMČ P1, 6 bylo 

proti, 4 se zdrželi a 3 nehlasovali – návrh nebyl schválen.   

- Zpřístupnění náplavky Vltavy z úrovně Štefánikova mostu = pro hlasovali 4 členové 

ZMČ P1, 6 bylo proti, 10 se zdrželo a 5 nehlasovalo – návrh nebyl schválen.    

- Veřejný prostor Pařížská – Staronová synagoga = pro hlasovalo 12 členů ZMČ P1,  

6 byli proti, 4 se zdrželi a 3 nehlasovali – návrh nebyl schválen.   

- Rekonstrukce veřejných ploch ul. Havelská = pro hlasovali 3 členové ZMČ P1, 5 bylo 

proti, 12 se zdrželo a 5 nehlasovalo – návrh nebyl schválen.   

- Granty na obnovu domovního fondu – dotace a Granty pro oblast SVJ – dotace = 

předkladatel MUDr. Jan Votoček se s protinávrhy neztotožnil = pro hlasovalo 9 členů 

ZMČ P1, 5 bylo proti, 8 se zdrželo a 3 nehlasovali – návrh nebyl schválen.   

 Mgr. Pavel Čižinský - v Příloze č. 1 v položce Audiovizuální díla a fotografie snížit 

částku 1.400.000 Kč na částku 1.200.000 Kč, v položce Magazín MČ Praha 1, ostatní 

tiskoviny, PR a inzerce se částka 3.900.000 Kč snižuje na částku 3.025.000 Kč, v položce 

Pořádání vlastních akcí MČ Praha 1, spolupořadatelství, propagace se částka  

3.000.000 Kč snižuje na částku 2.590.000 Kč = pro hlasovalo 12 členů ZMČ P1, 3 byli 

proti, 7 se zdrželo a 3 nehlasovali – návrh nebyl schválen.   

 Mgr. Amália Počarovská - v kapitole 5171 Revitalizace hřiště za Haštalem, ORJ 218, 

ORG 176, ponížit částku o 2.000.000 Kč na 1.985.400 Kč = pro hlasovalo 10 členů ZMČ 

P1, 4 byli proti, 7 se zdrželo a 4 nehlasovali – návrh nebyl schválen.   

 Mgr. David Bodeček - z kapitoly Školství 5331, 048, ORJ 417, ŠvP Janov nad Nisou, 

přesunout částku 3.000.000 Kč do ORJ 514, 4354, pol. 5331,36 Neinvestiční příspěvek 

PO – SSS Praha 1 = pro hlasovalo 10 členů ZMČ P1, 1 byl proti, 9 se zdrželo  

a 5 nehlasovalo – návrh nebyl schválen.   

 Valerie Clare Talacková, MA - vypustit z kapitoly 6121 Doprava – investice, ORJ 318, 

ORG 163 Veřejný prostor Pařížská - Staronová synagoga, částka 1.920.100 Kč – totožný 

protinávrh s návrhem Mgr. Pavla Čižinského, tudíž o něm nebylo hlasováno 

 Mgr. Amália Počarovská - ve výdajové položce č. 5225, ORJ 899 - Granty na obnovu 

domovního fondu - dotace – navrženou částku 20.000.000 Kč ponížit o 10.000.000 Kč - 

předkladatel MUDr. Jan Votoček se s protinávrhem neztotožnil = pro hlasovalo  

5 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, 16 se zdrželo a 4 nehlasovali – návrh nebyl schválen.   

 Mgr. Pavel Čižinský - nový bod 6) usnesení: 

6) ZMČ P1 ukládá obnovit jednání s Hlavním městem Prahou o takovém modelu 

společné správy a společného provozování Nemocnice Na Františku, kterým dojde  

k převedení zřizovatelských či zakladatelských práv a povinností vůči Nemocnici  

Na Františku z Městské části Praha 1 na Hlavní město Prahu, popřípadě ke sdílení těchto 

zřizovatelských či zakladatelských práv a povinností mezi Městskou částí Praha 1  

a Hlavním městem Prahou v určitém poměru, a informovat o výsledcích tohoto jednání 

zastupitelstvo 
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Termín: 15.03.2022, Odpovídá Rada MČ P1 Kč - předkladatel MUDr. Jan Votoček se 

s protinávrhem neztotožnil = pro hlasovalo 9 členů ZMČ P1, 8  bylo proti, 4 se zdrželi  

a 4 nehlasovali – návrh nebyl schválen.   

 Mgr. Amália Počarovská - nový bod 2) usnesení a stávající budou přečíslovány – 

požádala hlasovat o těchto protinávrzích per partes: 

2) ZMČ P1 bere na vědomí  

1. Rozpis závazných ukazatelů rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2022 dle přílohy č. 4 tohoto 

usnesení = pro hlasovalo 9 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, 11 se zdrželo a 5 

nehlasovalo – návrh nebyl schválen.   

2. plán ekonomické činnosti MČ Praha 1 pro rok 2022 dle přílohy č. 5 tohoto usnesení = 

pro hlasovalo 10 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, 2 se zdrželi a 13 nehlasovalo – návrh 

nebyl schválen.   

 

 

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

zdrželo hlasování a 2 nehlasovali. 

 V 22:23 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0339. 
 

 

5.  Rozpočet Bezpečnostního fondu MČ Praha 1 na rok 2022 

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

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

Členům ZMČ P1 byl předložen ke schválení rozpočet Bezpečnostního fondu na rok 2022.  

Bezpečnostní fond (dále jen BF) je jedním z fondů MČ Praha 1, jehož účtování je vedeno 

odděleně od hlavního rozpočtu. Má svůj rozpočet, jak v oblasti příjmů, tak v oblasti výdajů. 

Je schvalován samostatně vždy v RMČ a posléze v ZMČ Praha 1. Konečný zůstatek je 

převeden jako počáteční stav následujícího roku. Čerpání prostředků projednává Komise pro 

bezpečnost a prevenci kriminality (BEKO) před jejich realizací. A to na finanční dary pro 

strážníky MP OŘ Praha 1, věcné dary pro PČR, finanční dar pro HZS a na akce pořádané MČ 

Praha 1 v rámci prevence kriminality, zajištění bezpečnosti občanů, částečně protidrogovou 

prevenci a služby pro kamerová stanoviště Městského kamerového systému ve vlastnictví MČ 

Praha 1. BEKO projednala návrh rozpočtu na svém zasedání dne 15.11.2021 a jednohlasně 

doporučila předložený návrh rozpočtu BF schválit. 

Příjmy: 

- zůstatek k 01.01.2022 činí 7.101.288,55 Kč 

- předpokládané příjmy (dary) činí 3.000.000 Kč 

- úroky činí 10.000 Kč 

CELKEM PŘÍJMY: 10.111.288,55 Kč 

Výdaje: 

CELKEM VÝDAJE: 6.000.000,00 Kč 

- předpokládaný zůstatek k 31.12.2022 činí 4.111.288,55 Kč 

Materiál byl projednán v Radě MČ Praha 1 dne 11.01.2022, která přijala usnesení  

č. UR22_0013.  

Diskuse: 

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

finanční a majetkové 

 

 

 Pro navržené usnesení hlasovalo 13 přítomných členů ZMČ Praha 1, 4 byli proti, 6 se 

zdrželo hlasování a 1 nehlasoval. 

 V 22:28 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0340. 
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6.  Rozpočet Sociálního fondu MČ Praha 1 na rok 2022 

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

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

Zastupitelstvu MČ Praha 1 byl předložen ke schválení rozpočet Sociálního fondu MČ Praha 1 

(dále jen SF) MČ Praha 1 na rok 2022. SF má svůj rozpočet jak v oblasti příjmů, tak v oblasti 

výdajů a účtování je vedeno odděleně od hlavního rozpočtu. Jeho konečný zůstatek je 

převeden jako počáteční stav do následujícího roku. Rozpočet SF pro rok 2022 je sestaven na 

základě výsledků čerpání v roce 2021 a upraven v položce plánovaných výdajů pro 

jednotlivce z Prahy 1 tak, aby byla jednorázová finanční pomoc flexibilní. Rozpočet SF se 

skládá ze dvou částí: 

Příjmy 

- tvoří zůstatek na účtu k 01.01.2022 ve výši 1.250.722,13 Kč 

Plánované výdaje celkem – 1.020.000 Kč 

Pro seniory, zdravotně postižené a sociálně potřebné občany z MČ Praha 1. Počet dárkových 

poukázek je stanoven vždy dle pokynu vedoucího OSZ a ředitelky Střediska sociálních služeb. 

Každý z vybraných klientů OSZ nebo Střediska sociálních služeb Praha 1 obdrží 4 dárkové 

poukázky  v  hodnotě 100,00 Kč/ks s platností 1 rok a novoroční přání. 

- příspěvek na nákup vánočních balíčků pro děti z Prahy 1, které jsou v péči OSPOD,  

(Balíčky sestavuje OSPOD)                                                                                     20 000,00 Kč 

- příležitostná čerpání vždy po schválení v Radě MČ Praha 1                              800 000,00 Kč 

(Jednorázová, rychlá finanční pomoc jednotlivcům s trvalým bydlištěm v Praze 1, kteří se 

ocitli v akutní sociální nouzi nebo v nepříznivé zdravotní  situaci) 

Materiál byl projednán v Radě MČ Praha 1 dne 11.01.2022, která přijala usnesení  

č. UR22_0011.  

Diskuse: 

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

finanční a majetkové 

 

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

a 2 se zdrželi hlasování. 

 V 22:35 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0341. 

 

7.  Rozpočet Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 na rok 2022 

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

Členům ZMČ Praha 1 byl předložen ke schválení rozpočet Zaměstnaneckého fondu (dále jen 

ZF) na rok 2022, který byl sestaven v souladu s Kolektivní smlouvou uzavřenou mezi 

Základní organizací odborového svazu státních orgánů a organizací při Úřadu MČ Praha 1 a 

městskou částí Praha 1. Materiál byl projednán v Komisi pro hospodaření se ZF dne 

05.01.2022.  

Rozpočet ZF na rok 2022 je navržen s celkovým objemem příjmů ve výši 12.496.050,03 Kč a 

výdajů ve výši 2.370.000,00 Kč. Příjmovou část tvoří počáteční zůstatek na účtu ZF 

k 01.01.2022 a dále pak splátky půjček a sociálních výpomocí ve výši 10.000,00 Kč. Výše 

příjmů ze splátek je závislá na počtu poskytnutých půjček a sociálních výpomocí 

zaměstnancům ÚMČ P1 v průběhu roku. Hlavním zdrojem příjmů ZF je převod finančních 

prostředků ze základního běžného účtu MČ Praha 1 do ORJ 1095 – Zaměstnanecký fond, 

který v r. 2022 činí 11.200.000,00 Kč. Ve výdajové části rozpočtu jsou naplánovány finanční 

prostředky na jednotlivé příspěvky. Jejich výše byla propočítána na základě podkladů z PER. 

Nejvýznamnější položkou výdajové části je příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 

7.800.000 Kč. Pro rok 2022 hodnota stravenky a činí 110 Kč za odpracovaný den. Materiál 

byl projednán v Radě MČ Praha 1 dne 11.01.2022, která přijala usnesení č. UR22_0012.  
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Diskuse: 

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

finanční a majetkové a Bc. Ludvík Czital, vedoucí odboru OPVP a předseda odborové 

organizace při Úřadu MČ Praha 1. 

 

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

a 2 se zdrželi hlasování. 

 V 22:41 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0342. 
 

 

8.  Odejmutí správy pozemku parc. č. 790/2 vč. stavby v k.ú. Malá Strana, obec Praha, 

o výměře 47 m2 

Materiál předložil MUDr. Jan Votoček, člen Rady MČ Praha 1.  

V katastru nemovitostí je pozemek parc. č. 790/2 v k. ú. Malá Strana, obec Praha,  

o výměře 47 m2, zapsán na vlastníka HMP se svěřenou správou pro městskou část Praha 1. 

Odbor evidence majetku HMP požádal o odejmutí správy pozemku parc. č. 790/2  

v k. ú. Malá Strana, obec Praha, ze svěřené správy MČ Praha 1. Na pozemku parc. č. 790/2  

v k. ú. Malá Strana, obec Praha, je umístěna stavba č. 0012 Protipovodňová ochrana na 

ochranu hl. m. Prahy, etapa 0002 Malá Strana a Kampa.   

Rada MČ Praha 1 dne 07.12.2021 svým usnesením č. UR21_1465 doporučila souhlasit  

s odejmutím správy pozemku parc. č. 790/2 v k. ú. Malá Strana, obec Praha, a to na základě 

vyjádření dotčených útvarů Úřadu MČ Praha 1. Správa služeb hl. m. Prahy provádí správu 

protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy v souladu se zřizovací listinou 

organizace. Správa služeb hl. m. Prahy na tomto vodním díle provádí pravidelné 

technickobezpečnostní prohlídky ve smyslu § 59 odst. 1 písm. c zákona č. 254/2001 Sb.,  

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále 

jen  "vodní zákon") a zajišťuje provoz a údržbu vodního díla ve smyslu § 60 odst. 1 vodního 

zákona. Jedná se o velmi významnou stavbu z hlediska ochrany hl. m Prahy před povodněmi - 

vodní dílo zařazené do II. kategorie technickobezpečnostního dohledu. Z výše uvedeného 

důvodu je vhodné, dle vyjádření HMP, odejmutí správy pozemku parc. č. 790/2 v k. ú. Malá 

Strana, Praha 1 ze svěřené správy MČ Praha 1 do výlučného vlastnictví hl. m. Prahy. 

Navržené usnesení: 

1) ZMČ P1 bere na vědomí žádost hl. m. Prahy o odejmutí správy pozemku parc. č. 790/2  

v k. ú. Malá Strana, obec Praha, o výměře 47 m2, na kterém je umístěna stavba č. 0012 

"Protipovodňová ochrana hl. m. Prahy, etapa 0002 Malá Strana a Kampa", zapsaného na  

LV 484 

2) ZMČ P1 souhlasí s odejmutím správy pozemku  parc. č. 790/2 v k. ú. Malá Strana, obec 

Praha, o výměře 47 m2, na kterém je umístěna stavba č. 0012 "Protipovodňová ochrana  

hl. m. Prahy, etapa 0002 Malá Strana a Kampa"  

3) ZMČ P1 ukládá v souladu s odst. 2) tohoto usnesení předložit hl. m. Praze žádost  

o odejmutí správy pozemku parc. č. 790/2 v k. ú. Malá Strana, obec Praha, o výměře 47 m2 

3.1 Zodpovídá Ing. Petr Hejma, termín 25.03.2022. 

Diskuse: 

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

a majetkové.  

 Richard Bureš, předseda Návrhového výboru, navrhl doplnění bodu 2 usnesení o text  

„a to za podmínky, že hlavní město Praha provede zodolnění zdi, která je součástí 

vodního díla – protipovodňové hráze - předkladatel MUDr. Jan Votoček se s tímto 

doplněním ztotožnil. 
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 Mgr. Amália Počarovská požádala hlasovat per partes o výše uvedeném doplnění bodu 

2) usnesení = pro hlasovalo 15 členů ZMČ P1, 1 byl proti, 5 se zdrželo a 1 nehlasoval – 

návrh byl schválen.   

 

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

6 se zdrželo hlasování a 1 nehlasoval. 

 V 22:49 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0343. 

 

9.  Posunutí termínu úkolu z usnesení č. UZ21_0288 ze dne 14.09.2021 (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 Rady MČ 

Praha 1.  

Členům ZMČ Praha 1 bylo předloženo k projednání posunutí úkolu usnesení číslo 

UZ21_0288 ze dne 14.09.2021, záměr na odkoupení souboru movitých věcí - kulturní movité 

památky ve vlastnictví společnosti AEM Business, s.r.o., IČ 24185752 (nebytový prostor  

v domě č. p. 928, k. ú. Staré Město, Dušní 1, Praha 1). Tímto usnesením bylo 

rovněž uloženo vypracování znaleckého posudku. Znalecký posudek byl zadán  

PhDr. et Mgr. Oldřichu Vaňurovi, avšak s ohledem na nedostatek znalců v tomto oboru a 

vzhledem k náročnosti vypracování posudku, byl termín dodání stanoven přibližně na přelom 

měsíců leden a únor 2022. Po té bude nutné předložit veškeré dokumenty v této věci  

k projednání Finančnímu výboru ZMČ Praha 1 a následně bude předložen materiál ZMČ  

Praha 1. Navržené usnesení: 

1) ZMČ P1 schvaluje posunutí termínu úkolu z usnesení č. UZ21_0288 ze dne 14.09.2021 - 

předložit k projednání (záměr na odkoupení souboru movitých věcí - kulturní movité památky 

ve vlastnictví společnosti AEM Business, s.r.o., IČ 24185752 - v nebytovém prostoru v domě 

č. p. 928, k. ú. Staré Město Dušní 1, Praha 1), a to z 31.12.2021 na 13.04.2022. 

Diskuse: 

 Mgr. Pavel Čižinský předložil protinávrh usnesení ve znění: 

ZMČ P1 1) ruší usnesení č. UZ21_0288 ze dne 14.09.2021 – předkladatel MUDr. Jan 

Votoček se s tímto protinávrhem neztotožnil = pro hlasovali 2 členové ZMČ P1, 2 byli proti, 

11 se zdrželo a 7 nehlasovalo – návrh nebyl schválen.   

 

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

7 se zdrželo hlasování a 1 nehlasoval. 

 V 22:55 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0344. 

 

10.  Žádost o prominutí nedoplatku za užívání nebytového prostoru v domě č. p. 676,  

k. ú. Nové Město, Navrátilova 1, Praha 1 

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

Praha 1.  

Nebytová jednotka číslo 676/101, o výměře 164,2 m2, v domě č. p. 676, k. ú. Nové Město, 

Navrátilova 1, byla pronajata společnosti NOSTRUM, spol. s r.o., IČ 25763539 (prodej části 

svého obchodního závodu, a to společnosti DOMYNO BURGER Vodičkova s.r.o., IČ: 

07126123 (UR18_0778 ze dne 03.07.2018). Nájemní smlouva ze dne 20.10.2000 byla 

stanovena na dobu určitou do 14.12.2019.  

Účelem nájmu je Café restaurant bez provozu hracích přístrojů. Se souhlasem MČ Praha 1 

byly uznané vložené investice ve výši 1.166.752 Kč, které byly ke dni 31.12.2005 odbydleny. 

Nájemné za rok 2019 činilo 1.218.792 Kč. Dle sdělení FIN bývalý nájemce dlužil celkem 

101.566 Kč za prosinec 2019, z toho je od 01.12., do 14.12.2019 částka ve výši 45.869 Kč za 

nájemné a od 15.12.2019 do 31.12.2019 částka ve výši 55.697 Kč tzv. bezdůvodné obohacení. 
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Nájemce dne 18.08.2021 požádal o prominutí dluhu ve výši 101.566 Kč za období prosinec 

2019  . Jako důvod uvádí, že k oddálení okamžiku předání prostor o 1 měsíc došlo z důvodu 

na straně MČP1 a že mu bylo přislíbeno, že nájemné za toto období nebude MČP1 požadovat. 

Vrácení prostoru  došlo ze strany nájemce až 31.12.2019, neboť nebyl schopen prostor 

vyklidit do 14.12.2019, kdy nájem skončil a termín po mnoha telefonických urgencích 

neustále posunoval. Byl upozorněn, že od 15.12.2019 mu nabíhá tzv. bezdůvodné 

obohacení. Dále mu nebylo ani nemohlo být ze  strany MČ Praha 1 přislíbeno, že nájemné za 

toto období nebudeme požadovat. Naopak mu bylo řečeno, že si v této záležitosti musí podat 

žádost, která bude předložena k projednání Radě MČ P1, případně Zastupitelstvu MČ P1. 

Společnost DOMYNO BURGER Vodičkova s.r.o., IČ: 07126123 je v likvidaci a pohledávku 

řeší advokátní kancelář, která přihlásila pohledávku do likvidace. Bylo sděleno, že 

vymahatelnost pohledávek vůči společnostem v likvidaci je ze zkušeností obvykle velmi 

nízká, když tyto situace často končí insolvencí dlužníka a nulovým uspokojením věřitele. 

Pokud tedy dlužník nabízí částečnou úhradu dlužné částky, bylo by vhodné tuto nabídku 

zvážit. Rada MČ Praha 1 usnesením číslo UR21_1486 ze dne 13.12.2021 doporučila 

Zastupitelstvu MČ Praha 1 žádost projednat. Navržené usnesení: 

Varianta A 

1) ZMČ P1 rozhodlo prominout nedoplatek ve výši 101.566 Kč za užívání nebytové jednotky 

číslo 676/101 v 1. podzemním podlaží domu č. p. 676, k. ú. Nové Město, Navrátilova 1, Praha 

1, uživatel: DOMYNO BURGER Vodičkova s.r.o., IČ: 07126123 

2) ZMČ P1 ukládá realizovat usnesení 

2.1 Zodpovídá RMČ P1, termín 15.02.2022 

Varianta B 

2) ZMČ P1 rozhodlo neprominout nedoplatek ve výši 101.566 Kč za užívání nebytové 

jednotky číslo 676/101 v 1. podzemním podlaží domu č. p. 676, k. ú. Nové Město,  

Navrátilova 1, Praha 1, uživatel: DOMYNO BURGER Vodičkova s.r.o., IČ: 07126123 

2) ZMČ P1 ukládá informovat žadatele o tomto usnesení 

2.1 Zodpovídá RMČ P1, termín 15.02.2022 

Diskuse: 

 

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

 

 Pro navržené usnesení ve variantě B hlasovalo 17 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo 

nebyl proti, 4 se zdrželi hlasování a 1 nehlasoval. 

 V 22:57 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0345. 

 

11.  Žádost o prominutí dluhu - příslušenství pohledávky za plnění poskytovaná  

s užíváním bytu v domě č. p. 213, k. ú. Staré Město, Náprstkova 5, Praha 1 

Materiál předložil MUDr. Jan Votoček, člen Rady MČ Praha 1. 

Byt o velikosti 1+1 v 1. nadzemním podlaží domu Náprstkova 5, o výměře cca 57,00 m2 byl 

pronajat xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nar. xxxx, na základě smlouvy ze dne 17.04.2003  

o poskytnutí přechodného náhradního bydlení po dobu nutných oprav domu U Železné  

lávky 557/6, Praha 1 v důsledku povodní a záplav Vltavy v srpnu 2002. Nájem byl ukončen 

dne 18.04.2008. OTMS obdržel dne 15.11.2021 žádost o prominutí poplatku z prodlení za 

užívání přístřeší. Dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 17.02.2012 a předpisu  

a plateb ze dne 25.11.2021 činí příslušenství pohledávky (poplatek z prodlení) částku ve výši  

24.277 Kč.  
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Na základě projednání s oddělením právním, kontroly a stížností byl dne 07.12.2021 

předložen materiál k projednání Radě MČ Praha 1, kde bylo přijaté usnesení číslo 

UR21_1445. Zároveň byla žádost o prominutí předložena k projednání Finančnímu výboru 

ZMČ, který dne 08.12.2021 projednal a nedoporučil ZMČ Praha 1 vyhovět žádosti pana 

xxxxxxxxx xxxxx ve věci prominutí příslušenství pohledávky. Navržené usnesení: 

1) ZMČ P1 bere na vědomí  

1.1 žádost bývalého nájemce bytu xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nar. xxxx, v domě č. p. 213,  

k. ú. Staré Město, Náprstkova 5, Praha 1, o prominutí pohledávky ve výši 24.277 Kč 

1.2 usnesení Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 1 ze dne 08.12.2021 

2) ZMČ P1 rozhodlo neprominout příslušenství pohledávky ve výši 24.277 Kč bývalého 

nájemce bytu xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nar. xxxx, v domě č. p. 213, k. ú. Staré Město, 

Náprstkova 5, Praha 1   

2. 1 Zodpovídá RMČ P1, termín 15.02.2022 

Bez diskuse. 

 

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

5 se zdrželo hlasování a 3 nehlasovali 

 V 18:42 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0346. 

 

12.  Žádost o prominutí nedoplatku za užívání nebytového prostoru v domě č. p. 19, k. ú. 

Nové Město, Jungmannova 7, Praha 1 

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

Praha 1.  

Část nebytové jednotky číslo 19/102, v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu 

Jungmannova 7, o výměře cca 55 m2, byla pronajata společnosti Česká asociace paraplegiků - 

CZEPA, z.s., IČ: 00473146. Nájemní smlouva ze dne  01.12.2011 byla sjednána na 

dobu neurčitou. Účelem nájmu je obchod "CELEBRITY CHARITY", (prodej darovaných 

předmětů z života známých osobností, např. oblečení, hudební nástroje, věci z domácnosti). 

Nájemce podal dne 27.07.2021 výpověď z nájmu, výpovědní lhůta uplynula 31.10.2021,  

a požádal z důvodu prodloužení rekonstrukce předmětné nebytové jednotky 

o prodloužení výpovědní doby do 30.11.2021, což Rada MČ Praha 1 schválila dne 12.10.2021 

(usnesení číslo UR21_1202). Dne 22.11.2021 podal nájemce žádost o prominutí nedoplatku 

ve výši  5.796 Kč, a to v souvislosti s ukončením nájemního vztahu části nebytové jednotky 

číslo 19/102 o výměře cca 55 m2, jako doplatku rozdílu mezi původním nájemným  

a sníženým nájemným dle Dodatku č. 4 ze dne 29.04.2021 čl. II., odst. 2. v případě 

nedodržení podmínky setrvání v nájemním vztahu po dobu 18 měsíců. Rada MČ Praha 1 

usnesením číslo UR21_1481 ze dne 13.12.2021 doporučila Zastupitelstvu MČ Praha 1 žádost 

projednat. Ke dni ukončení nájmu, tj. 30.11.2021 měl nájemce vše uhrazené.  

Navržené usnesení: 

Varianta A 

1) ZMČ P1 rozhodlo prominout částku ve výši 5.796 Kč (neuplatnit povinnost dle čl II., odst. 

2. Dodatku č. N-2011/1385/D4 ze dne 29.04.2021 Smlouvy o nájmu nebytového prostoru)  

u části nebytové jednotky číslo 19/102 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č. p. 19,  

k. ú. Nové Město, Jungmannova 7, Praha 1, výměra cca 55 m2, nájemce: Česká asociace 

paraplegiků - CZEPA, z.s., IČ: 00473146 

2) ZMČ P1 ukládá realizovat usnesení 

2.1 Zodpovídá RMČ P1, termín 15.02.2022 

Varianta B 

1) ZMČ P1 rozhodlo neprominout částku ve výši 5.796 Kč (neuplatnit povinnost dle čl II., 

odst. 2. Dodatku č. N-2011/1385/D4 ze dne 29.04.2021 Smlouvy o nájmu nebytového 
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prostoru) u části nebytové jednotky číslo 19/102 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží 

domu č. p. 19, k. ú. Nové Město, Jungmannova 7, Praha 1, výměra cca 55 m2, nájemce: 

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s., IČ: 00473146 

2) ZMČ P1 ukládá informovat žadatele o tomto usnesení 

2.1 Zodpovídá RMČ P1, termín 15.02.2022 

Diskuse: 

 V rámci diskuse vystoupil a na dotazy odpovídal Mgr. Petr Vaněk, vedoucí odboru 

technické a majetkové správy.    

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

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

Finanční výbor tuto záležitost projednal na svém jednání dne 08.12.2021 a nedoporučil 

schválení soudního smíru. 

 

 Pro navržené usnesení ve variantě A hlasovalo 19 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo 

nebyl proti a 3 nehlasovali. 

 V 23:06 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0347. 

 

13.  Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ 

Praha 1 (OKS/OTMS a OPVP) 

Materiál předložili MUDr. Jan Votoček a Richard Bureš, členové Rady MČ Praha 1.  

Členům ZMČ Praha 1 byla předložena tabulka se žádostí o prodloužení termínů  pro splnění 

úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 dle přílohy tohoto usnesení uložené 

v OVO. 

 

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

6 se zdrželo hlasování a 1 nehlasoval. 

 V 23:08 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0348. 

 

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

Zastupitelstva MČ Praha 1 od 1. 7. 2021 do 30. 9. 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 (dále 

jen „ZMČ Praha 1“) je předložena na vědomí Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění 

úkolů z Rady MČ Praha 1 a ZMČ Praha 1 s termínem plnění od 01.07.2021 do 30.09.2021. 

Zpráva byla schválena usnesením Kontrolního výboru ZMČ Praha 1 dne 13.12.2021. 

Navržené usnesení: 

1) ZMČ P1 bere na vědomí 

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

Zastupitelstva MČ Praha 1 od 1. 7. 2021 do 30. 9. 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_01096, UK21_01577, UK21_01578, UK18_00893, UK21_01572, UK21_00476, 

UK21_01571, UK21_01152, UK21_01048, UK21_01295, UK21_01439, UK21_01315, 

UK21_01384,UK21_01477, UK21_01392, UK21_01365, UK21_01403, UK21_01223, 

UK21_01509, UK21_01652, UK21_01363, UK21_01554, UK21_01553, UK21_01540, 

UK21_00518 
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Diskuse: 

 Předkladatel Mgr. David Bodeček požádal o úpravu usnesení, v bodě 1) 2. z důvodu již 

splněných úkolů: 

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

nesplněných úkolech uvedených ve „Zprávě KV“ dle bodu 1., a to:  UK18_00893, 

UK21_01392, UK21_01403, UK21_01223, UK21_01509, UK21_01553,  UK21_01540 

 

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

2 se zdrželi hlasování a 4 nehlasovali. 

 V 23:12 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0349. 

 

15.  Správa objektů v Janově nad Nisou ve vztahu k usnesení č. UZ21_0258  

a č. UR21_1040 

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

Předkladatel navrženým usnesením upozorňuje Radu MČ Praha 1, že je odpovědná za výběr 

ředitele příspěvkové organizace Škola v přírodě a školní jídelna Janov nad Nisou a měla by 

včas vypořádat  připomínky, aniž by došlo k promlčení případných pochybení ze strany Ireny 

Mühlové či jejího syna Bc. Romana Mühla. Bc. Roman Mühl  je t. č. ředitelem příspěvkové 

organizace a cca 10 let zpětně zastával v daném místě totožnou roli, tudíž je podle 

předkladatele materiálu plně odpovědný za záležitosti, které byly realizovány v objektech 

v Janově nad Nisou v době, která předcházela vzniku příslušné příspěvkové organizace. 

Navržené usnesení: 

1) ZMČ P1 bere na vědomí informaci k "Janovu nad Nisou", která je přílohou tohoto usnesení 

2) ZMČ P1 konstatuje, že Rada MČ Praha 1 je plně odpovědná za prověření a objasnění 

nejasností v souvislosti se správou objektů v Janově nad Nisou, které jsou v majetku MČ 

Praha 1, a také související s vedením příspěvkové organizace Škola v přírodě a školní jídelny 

Janov nad Nisou, IČ: 10896091, současným ředitelem Bc. Romanem Mühlem, a to  

v souvislosti s bodem 1) tohoto usnesení 

3) ZMČ P1 konstatuje, že Rada MČ Praha 1 je odpovědná za včasnou realizaci kroků, které je 

nezbytné zajistit k sjednání nápravy případných pochybení s odkazem na bod 1) tohoto 

usnesení 

4) ZMČ P1 ukládá zajistit plnění bodu 2) a 3) tohoto usnesení 

4.1 Zodpovídá RMČ P1, termín 28.02.2022  

Diskuse: 

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

a majetkové, a Mgr. Bc. Michaela Vencová, vedoucí odboru školství. 

 

 Pro navržené usnesení hlasovalo 7 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti  

a 13 nehlasovalo. 

 Usnesení nebylo přijato. 
 

16.  Informace Kontrolního výboru ZMČ Praha 1 k podnětu Mgr. et Mgr. Vladana 

Brože, člena ZMČ Praha 1 

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

Dne 14. 12. 2021 se na Kontrolní výbor Zastupitelstva MČ Praha 1 písemně obrátil  

Mgr. et Mgr. Vladan Brož, člen Zastupitelstva MČ Praha 1, který požaduje: „aby Kontrolní 

výbor přezkoumal, zda radní Richard  Bureš veřejně pronášenými a doložitelnými lživými 

tvrzeními neporušil mimo jiné závažným způsobem Etický kodex ZMČ P1 a v případě, že se 

tak stalo, z toho Kontrolní výbor vyvodil důsledky.“ Předmětem podnětu je podezření  

z manipulace výběrového řízení na 3D prohlídky nebytových prostor ze strany Richarda 

Bureše, člena Rady MČ P1. 
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Kontrolní výbor dne 17.01.2022 na svém 29. jednání přijal usnesení č. UKV/22/29/16, kterým 

vzal výše uvedený podnět na vědomí a konstatoval, že dle čl. 8, odstavec 1) je Kontrolní 

výbor povinen přijaté podezření z porušení ustanovení Etického kodexu předložit 

Zastupitelstvu MČ Praha 1 na jeho nejbližším jednání, což uložil Mgr. Davidu Bodečkovi, 

předsedovi Kontrolního výboru.  

Navržené usnesení: 

1) ZMČ P1 bere na vědomí informaci Kontrolního výboru ZMČ Praha 1 o podaném podnětu 

Mgr. et Mgr. Vladana Brože dne 14.12.2021 ve věci možného porušení aktuálně platného 

Etického kodexu člena Zastupitelstva MČ Praha 1 

2) ZMČ P1 pověřuje Kontrolní výbor ZMČ Praha 1 seznámením podaného podnětu 

zainteresovanou osobu a aby obsah podnětu prověřilo 

3) ZMČ P1 ukládá seznámit Zastupitelstvo MČ Praha 1 s výsledkem prověření podaného 

podnětu 

3.1 Zodpovídá Mgr. David Bodeček, termín 13.09.2022 

Diskuse: 

 Mgr. Pavel Čižinský předložil protinávrh usnesení ve znění: 

1) ZMČ P1 konstatuje, že radní Richard Bureš (předseda ODS Praha 1) při jednání 

Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 9.11.2021 a dne 14.12.2021 opakovaně veřejně lhal ve svých 

vyjádřeních týkajících se jeho pochybení = pro hlasovali 3 členové ZMČ P1, nikdo nebyl 

proti, 1 se zdržel a 15 nehlasovalo – návrh nebyl schválen.   

 Martin Kotas navrhl změnu termínu v bodu 3) „ukládá“, a to z 13.09.2022 na 

30.05.2022 = předkladatel Mgr. David Bodeček se s tímto návrhem ztotožnil. 

 MUDr. Jan Votoček navrhl hlasovat o ukončení diskuse = pro hlasovalo 12 členů ZMČ 

P1, 2 byli proti, 2 se zdrželi a 3 nehlasovali – návrh nebyl schválen.   

 

 

 Pro navržené usnesení hlasovalo 5 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti,  

1 se zdržel hlasování a 13 nehlasovalo. 

 Usnesení nebylo přijato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3 2 .  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  2 6 . 0 1 . 2 0 2 2  v  0 1 : 1 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. 

     Ing. Michal Caban                                                                         Mgr. Eva Holá, Ph.D., 

     člen RMČ Praha 1                                                                          členka ZMČ Praha 1                                                

  

                                                                          

 

v.r. 

                                    Ing. Petr Hejma  

                                                         starosta MČ Praha 1  

                                                                      

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Růžena Nejedlá  

 

 

 

 

 

 

 Zápis byl vyhotoven 04.02.2022 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.         


