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Z Á P I S  

 

33. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 1 

 

dne 15.03.2022 od 10:00 hodin 

v reprezentační budově Žofín  

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

 

 

Zahájení jednání: Jednání zahájil v 10:12 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. 

 

Pan starosta Ing. Petr Hejma požádal přítomné v sále, aby povstáním  

a minutou ticha vyjádřili účast s ukrajinským lidem a zároveň uctili památku všem obětem 

agrese Ruského státu vůči ukrajinskému lidu.  

Vzhledem k tomu, že David Skála, rezignoval na mandát člena zastupitelstva ke dni 

24.02.2022, vznikl Ing. Bc. Benovi Ge mandát, dle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb.,  

o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, jakožto dalšímu náhradníkovi  

z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí podle § 45, odst. 5 výše citovaného zákona, a 

to dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu (§ 56), tj. 25.02.2022. 

Ing. Bc. Beno Ge, složil slib člena zastupitelstva do rukou starosty. 

Složení slibu člena Zastupitelstva MČ Praha 1. 

Pan starosta Ing. Petr Hejma vyzval přítomného člena zastupitelstva Ing. Bc. Beno Ge, ke 

složení slibu, které proběhlo tak, že předsedající přečetl znění slibu dle § 50 odst. 3 zákona  

č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění. Tento slib Ing. Bc. Beno Ge., stvrdil 

podáním ruky Ing. Petru Hejmovi, ohlášením slova "slibuji" a svým podpisem na přiloženou 

listinu. Slib, včetně listiny s podpisem, je součástí tohoto zápisu. 

 

Přestávka: od 13:02 hod. do 14:00 hod. (přestávka na oběd) 

                   od 18:14 hod. do 18:29 hod. (přestávka na jednání politických klubů) 

                   od 20:12 hod. do 20:18 hod. (přestávka na jednání politických klubů) 

                   od 21:34 hod. do 21:39 hod. (technická přestávka). 

 

Ukončení jednání: Jednání ukončil dne 15.03.2022 v 22:57 hod. Ing. Petr Hejma, starosta  

                                MČ Praha 1. 

 

Přítomno: 21 členů Zastupitelstva městské části Praha 1 (z toho 1 videokonferenčně). 

 

Omluveni: Mgr. Petr Kučera, Ing. arch. Tomáš Vích, Jitka Nazarská, Mgr. Pavel Nazarský. 

 

Přítomen videokonferenčně: Mgr. Petr Scholz.  

 

Částečná neúčast: Valerie Clare Talacková, MA (omluvený pozdější příchod v 10:16 hod.)  

Mgr. Pavel Čižinský (omluvený dřívější odchod v 19:10 hod.) 

Martin Kotas (neomluvený pozdější příchod v 19:29 hod.).  

 

 



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. 

 

2 

 

 

Ověření zápisu:  

 Zápis z 32. zasedání ZMČ Praha 1 ze dne 25.-26.01.2022 (ověřovatelé: Ing. Michal 

Caban a Mgr. Eva Holá, Ph.D.)   

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

schválený. 

Ověřovatelé dnešního zápisu:  

 

    Bronislava Sitár Baboráková, DiS. (náhradník: Mgr. Eva Špačková) 

    Mgr. David Bodeček (náhradník: Mgr. et Mgr. Vladan Brož) 

 

Mandátový a volební výbor 
- Ing. Michal Caban, předseda  

- Jitka Nazarská - omluvena 

- Mgr. Petr Scholz – přítomen videokonferenčně  

 

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 byly ve 

čtvrtek 10.03.2022 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": 

„Dopad pandemie Covid 19 na nájemce NP MČ Praha 1“ - předkládá Ing. Tomáš Heres 

„CORRENCY nástroj pro podporu občanů a oživení lokální ekonomiky – projekt“- 

předkládá Ing. Karel Grabein Procházka 

„Žádost o prominutí příslušenství dluhu - ANONA a.s., Rybná 7, Praha 1, Staré Město“ - 

předkládá MUDr. Jan Votoček 

„Žádost o individuální podporu a slevu na nájemném ze smlouvy č. CES: N-03/0407 ve znění 

dodatku - COPA, s.r.o., Panská 5/891, Praha 1, Staré Město“ - předkládá MUDr. Jan 

Votoček 

„Žádost o individuální podporu a slevu na nájemném ze smlouvy č. CES: M99022 ve znění 

dodatků - Immovision Praha s.r.o., Panská 7/890, Praha 1, Staré Město“ – předkládá 

MUDr. Jan Votoček 

„Záměr prodeje jednotky č. 1403/37 vlastníkům sousední jednotky č. 1403/13, Revoluční 28, 

k. ú.  Nové Město, Praha 1“- předkládá MUDr. Jan Votoček 

 Pan starosta Ing. Petr Hejma informoval o rozdání dalších dvou avizovaných materiálů 

v bodě „Různé“,  a to v pondělí 14.03.2022: 

„Vyhodnocení vhodnosti jednotlivých variant míst ke zbudování nové Hasičské stanice pro 

Jednotku sboru dobrovolných hasičů městské části Praha 1“ – předkládá Ing. Petr Hejma 

„Humanitární pomoc Ukrajině“ – předkládají: Ing. Petr Hejma, Ing. Michal Caban, 

Richard Bureš, Ing. Karel Grabein Procházka, Mgr. Amália Počarovská,  

Ing. arch. Tomáš Vích    

Dále bylo rozdáno doplnění tisku: „Žádost o přerušení běhu lhůty k provedení a dokončení 

půdní bytové jednotky č. 964/4 v domě č. p. 964, V Kotcích 24, jenž je součástí pozemku parc. 

č. 449, k. ú. Staré Město, obec Praha“ – předkládá MUDr. Jan Votoček 
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Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ Praha 1, přítomným představil nově 

jmenovaného Ing. Vladimíra Horovitze do funkce vedoucího odboru Kancelář starosty. 

 

 Mgr. Amália Počarovská a Valerie Clare Talacková, MA požádaly o vyřazení bodu 

„Vyhodnocení vhodnosti jednotlivých variant míst ke zbudování nové Hasičské stanice 

pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů městské části Praha 1“ - předkládá  

Ing. Petr Hejma, z Programu  

 

 Ing. Petr Hejma požádal o vyřazení tří bodů „Zrušení nulové tolerance k výherním 

automatům po podzimních komunálních volbách“, „Slevy z nájemného poskytované 

vedením Prahy 1 podnikatelům“ a „Hrozba dalších škod na majetku Prahy 1“ – 

předkládá Mgr. Pavel Čižinský,  z Programu.  

 Předkladatel Ing. Petr Hejma vznesl procedurální návrh - zařadit bod „Vyhodnocení 

vhodnosti jednotlivých variant míst ke zbudování nové Hasičské stanice pro Jednotku 

sboru dobrovolných hasičů městské části Praha 1“ na pevný čas v 14:00 hod.  

 Mgr. Amália Počarovská požádala o vyřazení bodu „Prodej části spol. prostor v domě 

č. p. 131, na pozemku parc. č. 74, Pařížská 28, vše v k. ú. Josefov, Praha 1“ – předkládá 

MUDr. Jan Votoček, z Programu. 

 Mgr. et Mgr. Vladan Brož požádal o předřazení bodu „Humanitární pomoc Ukrajině“ 

– předkladatelé Ing. Petr Hejma, Ing. Michal Caban, Richard Bureš, Ing. Karel 

Grabein Procházka, Mgr. Amália Počarovská, Ing. arch. Tomáš Vích, na začátek 

 Programu, tj. jako bod číslo 1.     

 Hlasování: 

 o vyřazení bodu „Vyhodnocení vhodnosti jednotlivých variant míst ke zbudování nové 

Hasičské stanice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů městské části Praha 1“ 

z Programu = pro hlasovalo 6 členů ZMČ P1, 10 bylo proti, a 4 se zdrželi hlasování – 

návrh nebyl přijat. 

 o vyřazení bodu „Zrušení nulové tolerance k výherním automatům po podzimních 

komunálních volbách“ z Programu = pro hlasovalo 13 členů ZMČ P1, 7 bylo proti,  

a nikdo se nezdržel hlasování – návrh byl přijat. 

 o vyřazení bodu „Slevy z nájemného poskytované vedením Prahy 1 podnikatelům“ 

z Programu = pro hlasovalo 13 členů ZMČ P1, 7 bylo proti, a nikdo se nezdržel 

hlasování – návrh byl přijat. 

 o vyřazení bodu „Hrozba dalších škod na majetku Prahy 1“ z Programu = pro hlasovalo 

13 členů ZMČ P1, 6 bylo proti a 1 se zdržel hlasování – návrh byl přijat. 

 o zařazení bodu „Vyhodnocení vhodnosti jednotlivých variant míst ke zbudování nové 

Hasičské stanice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů městské části Praha 1“ na 

pevný čas v 14:00 hod. = pro hlasovalo 14 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti a 6 se 

zdrželo hlasování – návrh byl přijat. 

 o vyřazení bodu „Prodej části spol. prostor v domě č. p. 131, na pozemku parc. č. 74, 

Pařížská 28, vše v k. ú. Josefov, Praha 1“ z Programu = pro hlasovalo 6 členů ZMČ P1, 

6 bylo proti, 6 se zdrželo a 2 nehlasovali – návrh nebyl přijat. 

 o předřazení bodu „Humanitární pomoc Ukrajině“ na začátek Programu, tj. jako bod 

číslo 1 = pro hlasovalo 20 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel 

hlasování – návrh byl přijat. 

 
 

 Pro takto upravený Program hlasovalo 15 přítomných členů ZMČ Praha 1,  

2 byli proti a 3 se zdrželi hlasování, Program byl přijat. 

  
    



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. 

 

4 

 

 

Program: 

 

1.  Humanitární pomoc Ukrajině 

2.  Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 

3.  Návrh na udělení čestného občanství Prahy 1 

4.  Vyhodnocení vhodnosti jednotlivých variant míst ke zbudování nové Hasičské stanice 

pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů městské části Praha 1 

5.  CORRENCY nástroj pro podporu občanů a oživení lokální ekonomiky – projekt  

6.  Dotazy a interpelace 

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

v oblasti kultury pro rok 2022" 

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

ochranu kulturního dědictví pro rok 2022" 

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

2022" 

10.  Přidělení finančních prostředků v rámci Dotačního programu MČ Praha 1 s názvem 

Jednička pro rok 2022 A. Sociální oblast a B. Protidrogová prevence 

11.  Žádost o prominutí nedoplatku za nájemné části bytové jednotky č. 122/10 v domě č. p. 

122, k. ú. Nové Město, Mikulandská 4, Praha 1 

12.  Žádost o prominutí dluhu vzniklého v souvislosti s užíváním části nebytové jednotky  

č. 426/104 v domě č. p. 426, k. ú. Malá Strana, Újezd 26, Praha 1 

13.  Soudní smír ve věci sporu  o zaplacení dluhu vzniklého v souvislosti s užíváním nebytové 

jednotky č. 1363/104 v domě č. p. 1363, k. ú. Nové Město, Krakovská 12, Praha 1 

14.  Žádost o prominutí dluhu vzniklého v souvislosti s užíváním nebytové jednotky  

č. 220/101 v domě č. p. 220, k. ú. Staré Město, Anenská 13, Praha 1 

15.  Žádost o přerušení běhu lhůty k provedení a dokončení půdní bytové jednotky č. 964/4  

v domě č. p. 964, V Kotcích 24, jenž je součástí pozemku parc. č. 449, k. ú. Staré Město, 

obec Praha 

16.  Žádost o prodej nebytové jednotky č. 611/101 v domě č. p. 611, stojícího na pozemcích 

parc. č. 756/1 a a 756/2, Týnská ulička 10, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1 

17.  Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 769, na pozemku parc. č. 607, 

Jungmannovo náměstí 7, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1 

18.  Prodej části spol. prostor v domě č. p. 131, na pozemku parc. č. 74, Pařížská 28, vše  

v k. ú. Josefov, Praha 1 

19.  Záměr prodeje pozemku parc.  č. 710/6 v k. ú. Malá Strana, obec Praha (U Lužického 

semináře 114/46, Praha 1) 

20.  Záměr prodeje pozemků parc. č. 101/2 a 101/4 v k. ú. Nové Město, obec Praha  

(U Půjčovny 953/4, Praha 1) včetně všech staveb a příslušenství 

21.  Žádost o prominutí příslušenství dluhu - ANONA a.s., Rybná 7, Praha 1, Staré Město 

22.  Žádost o individuální podporu a slevu na nájemném ze smlouvy č. CES: N-03/0407 ve 

znění dodatku - COPA, s.r.o., Panská 5/891, Praha 1, Staré Město 

23.  Žádost o individuální podporu a slevu na nájemném ze smlouvy č. CES: M99022 ve 

znění dodatků - Immovision Praha s.r.o., Panská 7/890, Praha 1, Staré Město 

24.  Záměr prodeje jednotky č. 1403/37 vlastníkům sousední jednotky č. 1403/13,  

Revoluční 28, k. ú.  Nové Město, Praha 1  

25.  Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže  

26.  Etický kodex člena Zastupitelstva městské části Praha 1 

27.  Problematika budoucí robotické automatizace procesů na Úřadě MČ Praha 1; podpora 

robotiky a programování ve výuce škol zřízených MČ Praha 1  

28.  Dopad pandemie Covid 19 na nájemce NP MČ Praha 1  

 



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 

 

 

Pevně stanovené body: 

14:00 hod. - Vyhodnocení vhodnosti jednotlivých variant míst ke zbudování nové Hasičské 

stanice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů městské části Praha 1 

15:00 hod. - CORRENCY nástroj pro podporu občanů a oživení lokální ekonomiky – projekt  

 

Písemné informace: 

 Zpráva o činnosti Kontrolní výboru č. 1/2022 

 Zpráva o činnosti Kontrolní výboru č. 2/2022 

 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 1 za 2. pololetí roku 2021 

 Tisková zpráva o Mateřské škole Řásnovka 2 

 Informace týkající se Prověření možné škody stavebními aktivitami v letech 2018 a 2019 

na pozemku MŠ Revoluční 

 

Pořad jednání: 

1.  Humanitární pomoc Ukrajině 

Materiál předložil Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1, Ing. Michal Caban, Richard Bureš, 

Ing. Karel Grabein Procházka, členové RMČ Praha 1 a Mgr. Amália Počarovská  

a Ing. arch. Tomáš Vích, členové ZMČ Praha 1 a předsedové klubů členů Zastupitelstva MČ 

Praha 1. 

Rada městské části Praha 1 na své 9. schůzi konané 01.03.2022 přijala usnesení  

č. UR22_0252 o poskytnutí pomoci Ukrajině, zároveň odsoudila nepřijatelný akt agrese 

Ruské federace vůči nezávislé Ukrajině a vyjádřila plnou solidaritu ukrajinskému lidu. 

Zároveň rozhodla o poskytnutí komplexního balíčku humanitární pomoci. Dále Rada MČ 

Praha 1 na svém jednání dne 08.03.2022 přijala usnesení č. UR22_0256 a č. UR22_0257   

o poskytnutí nouzového přístřeší ukrajinským uprchlíkům a odpuštění místního poplatku 

z pobytu. 

Ubytování 

Ke dni 09.03.2022 bylo poskytnuto z kapacity OTMS a Střediska sociálních služeb: 

-  8 bytů pro celkem 33 osob (16 dospělých a 17 dětí) 

-  v přípravě 5 bytů pro celkem 21 osob (11 dospělých a 10 dětí) 

Počet příchozích z Ukrajiny již překonal 200.000 a dále rapidně roste. Ubytovacích kapacit 

včetně těch realizovaných skrze krajská centra pomoci se nedostává, a je zřejmé, že se situace 

bude zhoršovat. Dle usnesení RMČ P1 č. UR22_0252 Praha 1 realizuje ubytování jednotlivců  

v bytech svěřených MČ P1, ovšem MČ P1 disponuje i dalšími prostory, které jsou k 

ubytování vhodné. Zařízení v Janově nad Nisou by mohlo okamžitě sloužit k dočasnému 

ubytování těch, kteří přicházejí a nemají možnost vlastního okamžitého ubytování 

(samozřejmě kapacitně dle možností v době, kdy není zařízení využito školami). Dle 

informací na webových stránkách příspěvkové organizace není vytížena část zařízení v 

dubnu, logicky také během letních prázdnin. Co se týče dalšího navýšení ubytovacích kapacit 

lze uvést jako příklad prostor Galerie Jedna, který by šlo uzpůsobit pro základní potřebu a 

mohl sloužit alespoň jako nouzové ubytování. MČ P1 by měla dále vytipovat takové objekty, 

kde by bylo možné vybudovat velkokapacitní ubytování i na přechodnou dobu. Příklad si lze 

vzít z Brna/Jihomoravského kraje, které náporu uprchlíků čelí v obdobné míře jako Praha.  

V neposlední řadě je třeba uvést možnost ubytování v hotelech, které se nachází v NP městské 

části a disponují výraznou kapacitou, která by mohla náporu odlehčit. Realizace by byla 

možná jistě i s přispěním nevládních organizací, které organizují informační centra/stánky na 

hlavním nádraží v Praze a na Florenci, kde nově příchozí také ubytování poptávají. Pro 

nabídky pomoci včetně ubytování slouží platforma pomahejukrajine.cz.  
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MČ Praha 1 je připravena poskytnout pomoc i v dalších oblastech - např. v oblasti školství, 

zdravotnictví, sociální.  

Zdravotnictví 
Nemocnice Na Františku je připravena poskytnout ukrajinským uprchlíkům, kteří zatím 

nemají vyřízené zdravotní pojištění, veškerou potřebnou zdravotní péči na všech svých 

odděleních. Uprchlíci se mohou obrátit na urgentní příjem nemocnice, který je v provozu 

nonstop. Tato nabídka je určena pouze pro dospělé pacienty, neboť NNF nemá dětské 

oddělení. Několik uprchlíků již bylo v NNF ošetřeno. 

Školství 

V návaznosti na usnesení RMČ P1 č. UR22_0252 již probíhá integrace ukrajinských dětí do 

výuky v základních školách i umístění dětí ve školách mateřských. Odbor školství koordinuje 

spolupráci škol, MHMP i MŠMT a vede přehled o dětech a žácích, kteří projevili (nebo jejich 

rodiče či příbuzní) zájem o výuku. 

Cílem koordinace je:  

1. Umístění dětí a žáků, kteří přechodně bydlí na území Prahy 1 do zřizovaných škol či 

jiných školských zařízení (např. SVČ Jednička) 

2. Personální zajištění z řad Ukrajinců  – studenti a pedagogové, vychovatelé aj., kteří by 

tady mohli pracovat s UK dětmi, nebo ve školních jídelnách jako kuchařky či  pomocný 

personál.  

3. Zajištění personální z řad studentů českých VŠ – spolupráce s FF UK, studenti mohou 

pomáhat jako tlumočníci, asistenti, dále OŠ byl kontaktován církevní SŠ a VOŠ 

žurnalistiky, Opatovická ulice, domluvena schůzka – tato škola má plán udržitelné 

pomoci (nabízejí prostory pro případnou skupinovou výuku žáků 2. st., potřebují 

metodickou pomoc)  

Kapacitní možnosti zřizovaných škol:  

- max 70 míst k individuální integraci do 5 ZŠ 

- max 12 dětí do 7 MŠ 

K dnešnímu dni umístěno:  

- 20 žáků v ZŠ J. G. Jarkovského  

- 6 dětí v MŠ (MŠ Masná, MŠ Revoluční) 

Dětská (adaptační) skupina – max až 20 míst, od  pondělí 14.03.2022 bude otevřena ve SVČ 

Jednička, provoz  9-12 h 

- zajištěna studentka z UK jako vychovatelka  

Platí pravidlo: na děti a žáky z UK se pohlíží stejně, jako na naše občany, co se týká rovnosti 

a přístupu ke vzdělávání (včetně zápisů do škol apod.) 

Byl také založen sbírkový transparentní účet u České spořitelny a.s. číslo účtu: 

6145155369/0800 s názvem „MČ Praha 1 - pomoc Ukrajině“. Výtěžek z této sbírky bude 

použit na humanitární pomoc, a to ve spolupráci s příslušnými neziskovými organizacemi.  

Navržené usnesení: 

ZMČ P1  

1) konstatuje, že  

odsuzuje nepřijatelný akt agrese Ruské federace vůči státu Ukrajina a vyjadřuje plnou 

solidaritu ukrajinskému lidu 

2) bere na vědomí  

usnesení Rady městské části Praha 1 č. UR22_0252 ze dne 01.03.2022, které obsahuje soubor 

opatření v rámci poskytnutí pomoci ukrajinským uprchlíkům a schvaluje poskytnutí pomoci 

dle jednotlivých bodů tohoto usnesení 
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3) schvaluje  

1. poskytnutí finančního příspěvku formou daru humanitární organizaci Charita Česká 

republika, IČO: 70100969, se sídlem Vladislavova1460/12, 110 00 Praha 1, ve výši 

500.000 Kč na zajištění humanitární pomoci obyvatelům Ukrajiny. 

2. poskytnutí finančního příspěvku formou daru 2.000.000 Kč Zastupitelskému úřadu 

Ukrajiny v ČR, se sídlem Charlese de Gaulla 29, Praha 6, 160 00, a to na účet 

304452700/0300, který byl zřízen pro poskytování finančních darů pro zajištění materiální 

pomoci pro Ukrajinu. 

3. záměr navázání partnerství a dlouhodobé spolupráce s vybraným městem či městskou částí 

na území Ukrajiny s cílem poskytnout pomoc v rámci možností Městské části Praha 1. 

4. poskytnutí prostor pro zřízení tříd mateřských, základních a středních škol pro ukrajinské 

žáky pod vedením ukrajinských učitelek. 

4) ukládá  

zajistit realizaci bodu 3.1., 3.2. a 3.4. tohoto usnesení, a to včetně potřebné úpravy rozpočtu, 

nezbytné pro zajištění financování daru 

4.1 Zodpovídá: Rada městské části Praha 1 Termín: 25.03.2022 

5) ukládá pokračovat v realizaci jednotlivých forem pomoci v souladu s usnesením RMČP1 

dle bodu 2. tohoto usnesení 

5.1 Zodpovídá: Rada městské části Praha 1 Termín: 31.12.2022 

6) ukládá 

vyhledat na Ukrajině vhodné partnerské město (nebo městskou část) odpovídající velikosti za 

účelem navázání partnerství a dlouhodobé spolupráce a pomoci místním obyvatelům  

a předložit Zastupitelstvu MČ Praha 1 návrh partnerského města k projednání 

6.1 Zodpovídá: Rada městské části Praha 1 Termín: 17.05.2022 

7) ukládá 

ve spolupráci s příspěvkovou organizací Škola v přírodě a školní jídelna Janov nad Nisou, 

IČ: 10896091 umožnit v rámci dostupných kapacit přechodné ubytování příchozím z Ukrajiny 

v ubytovacím zařízení Městské části Praha 1 v Janově nad Nisou. 

7.1 Zodpovídá: Rada městské části Praha 1 Termín: 25.03.2022 

8) ukládá 

zaměřit se na vybudování velkokapacitních ubytovacích prostor a vytipovat seznam objektů  

v majetku MČ P1, kde by bylo možné jej realizovat 

8.1 Zodpovídá: Rada městské části Praha 1 Termín: 25.03.2022 

9) ukládá 

oslovit provozovatele hotelů, kteří jsou nájemci MČ P1, aby zajistili dle svých možností 

ubytovací kapacity pro přechodné ubytování příchozím z Ukrajiny  

9.1 Zodpovídá: Rada městské části Praha 1 Termín: 25.03.2022 

Diskuse: 

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

finanční a majetkové.  

Předkladatel Ing. Petr Hejma požádal o posunutí termínu úkolu v bodu 6.1 místo 

17.05.2022 na 30.06.2022 a doplnit do bodu 3) 2. slovo „humanitární“  

 

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

a nikdo se nezdržel hlasování. 

 V 12:17 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0350. 
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2.  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 žádosti uchazečů, doporučující stanovisko předsedy Obvodního soudu pro 

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

Zastupitelstvu městské části 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 kandidáty Jitku Čihákovou a Jaroslava Suchého do funkce            

přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1. 

Diskuse: 

 Předkladatel Ing. Petr Hejma, s ohledem na vznesené dotazy, materiál přerušil s tím, že 

požádal pana tajemníka ÚMČ Praha 1 Mgr. Ing. Františka Dvořáka, aby zajistil přizvání  

nominovaných kandidátů na příští zasedání ZMČ P1, aby se představili. 

Přerušeno. 

 

 

3.  Návrh na udělení čestného občanství Prahy 1 

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

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

jednání dne 17. ledna 2022 projednala návrhy na udělení čestného občanství Prahy 1 a Ceny 

Prahy 1 význačným osobnostem za jejich významná vědecká a jiná díla a aktivity mající 

vztah k Městské části Praha 1. Komise navrhla udělit čestné občanství Brigitte Riegelbauer a 

Cenu Prahy 1 prof. Pavlu Klenerovi, DrSc.  

Návrh na udělení Ceny Prahy 1 a ne čestného občanství prof. Klenerovi byl zdůvodněn tím, 

že pan profesor má již čestné občanství hlavního města Prahy z roku 2019. Rada městské části 

Praha 1 dne 08.02.2022 vzala na vědomí návrh Komise pro občanské záležitosti, udělování 

čestného občanství a Ceny Prahy 1, avšak oproti návrhu komise  Rada MČ Praha 1 usnesením 

č. UR22_0197 doporučila Zastupitelstvu MČ Praha 1 udělit čestné občanství Brigitte 

Riegelbauer i prof. Pavlu Klenerovi, DrSc.  

Doporučení Rady MČ Praha 1 není v rozporu s návrhem komise. Rada městské části Praha 1 

dále požádala Komisi pro občanské záležitosti, udělování čestného občanství a Ceny Prahy 1 

o předložení seznamu významných osobností, jejichž návrhy byly v minulosti projednány na 

jednáních komise a navrženi pro čestné občanství a Ceny Prahy 1, a tyto návrhy nebyly zatím 

z důvodu pandemie COVID-19 předloženy Radě MČ P1. Termín do konce měsíce března 

2022.  

Navržené usnesení: 

ZMČ P1  

1) bere na vědomí 

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

udělení čestného občanství a Ceny Prahy 1 významným osobnostem 

2) bere na vědomí 

doporučení Rady městské části Praha 1 na udělení čestného občanství Prahy 1 významným 

osobnostem 

3) schvaluje 

udělení čestného občanství Prahy 1 těmto osobnostem: 

• prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.  

• Brigitte Riegelbauer  
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Diskuse: 

V rámci diskuse vystoupil Bc. Michal Valenta, MBA, občan Prahy 1. 

 Předkladatel Ing. Petr Hejma doplnil do návrhu usnesení nový bod 4) ve znění:  

4) doporučuje Radě MČ Praha 1 postupně projednávat další návrhy ocenění osobností, 

které již byly Komisí pro občanské záležitosti, udělování čestného občanství a Ceny 

Prahy 1 projednány 

 Mgr. David Bodeček navrhl dořešit předložení nových „Pravidel“, o kterých se diskutuje 

již několik let. S ohledem na skutečnost, že se jednalo o úkol z usnesení Rady MČ  

Praha 1, byl navržen nový bod 5) ukládá předložit Zastupitelstvu MČ Praha 1 ke 

schválení návrh nových Pravidel pro udělování čestného občanství Městské části Praha 1 

a Ceny Prahy 1. 5.1 Zodpovídá: Rada městské části Praha 1 Termín: 13.04.2022 = 

předkladatel Ing. Petr Hejma se s tímto návrhem ztotožnil.  

 Mgr. Amália Počarovská předložila pozměňovací návrh bodu 3) usnesení, a to ve znění 

návrhu komise: 3) schvaluje  

 udělení čestného občanství Prahy 1:  

Brigitte Riegelbauer  

 udělení Ceny Prahy 1:  

prof. MUDr. Pavlu Klenerovi, DrSc. = předkladatel se s tímto návrhem neztotožnil - pro 

hlasovali 4 členové ZMČ P1, 2 byli proti, 9 se zdrželo a 5 nehlasovalo – návrh nebyl přijat.   

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

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

a 5 nehlasovalo – její vystoupení bylo schváleno. 

 Mgr. David Bodeček požádal v bodu 3) usnesení u nominovaných osobností stručně 

doplnit povolání, obdržené ceny a vyznamenání aj.  

ZMČ P1 schvaluje 

udělení čestného občanství Prahy 1 těmto osobnostem: 

 prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. - český lékař, hematoonkolog, držitel řady cen  

a vyznamenání, v roce 2019 získal čestné občanství hl. m. Prahy 

 Brigitte Riegelbauer - dlouholetá pracovnice kanceláře starosty města Bamberg, 

významně se zasadila o vztahy mezi samosprávami Prahy a města Bamberg = 

předkladatel Ing. Petr Hejma se s tímto návrhem ztotožnil.   

 

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

a 2 se zdrželi hlasování. 

 V 13:03 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0351. 

 

Přestávka od 13:02 hod. do 14:00 hod. na oběd 
 

 

4.  Vyhodnocení vhodnosti jednotlivých variant míst ke zbudování nové Hasičské 

stanice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů městské části Praha 1 

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

Záměr na „Zbudování Hasičské stanice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů městské části 

Praha 1“ vyplývá z usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ20_0167 ze dne 16.09.2020, 

přičemž v bodě č. 4 tohoto usnesení zastupitelstvo uložilo přijmout opatření s cílem realizovat 

zřízení Hasičské stanice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů městské části Praha 1. Dne 

22.12.2020 přijala Rada MČ Praha 1 usnesení č. UR20_1511 RMČ Praha 1 s názvem:  
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Zbudování Hasičské stanice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů městské části Praha 1 a  

uložila zřízení pracovní skupiny pro realizaci zřízení Hasičské stanice pro Jednotku sboru 

dobrovolných hasičů (JSDH), která se bude skládat ze zástupců MČ Praha 1, HZS HMP  

a JSDH. Do pracovní skupiny byli jmenováni tito členové: 

Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1, plk. Ing. Jan Hora, náměstek ředitele pro IZS  

a operační řízení (HZS Praha), mjr. Bc. Aleš Šenkýř (HZS Praha), Ing. Jan Rak, (MHMP), 

JUDr. Markéta Štalmachová (MHMP), Ing. Vladimír Krištof starosta SDH P1), Zdeněk 

Čihák, velitel JSDH Praha 1, Ing. Filip Dvořák, zástupce velitele JSDH Praha 1, Bc. Kateřina 

Kubešová, (MHMP), Ing. David Havránek, projektant, Mgr. Bc. Jakub Vaculín, tajemník 

pracovní skupiny (MČ Praha 1). Složení pracovní skupiny odpovídá jejímu hlavnímu cíli. 

Tím je úzká koordinace všech zainteresovaných stran hned od začátku projektu a využití 

zkušeností zúčastněných s výstavbou nových hasičských stanic na území HMP. Došlo ověření 

zájmu dalších složek IZS na participaci v rámci užívání nové stanice. Dále pak definice 

průniků užívání (např. prostorové a manipulační specifikace) mezi JSDH P1 a HZS Praha a 

dále vyjasnění otázek dotčené legislativy. ZZSHMP ani MP HMP neuvažuje o potřebě zřídit 

další výjezdové stanoviště v centru Prahy. HZS hl. m. Prahy dále potvrdil soulad záměru 

zbudování nové stanice v centru Prahy s konceptem výstavby stanic. Nabídl možnost 

odborných konzultací a spolupráci při přípravě záměru v podobě ověřovací studie  

a vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení.  Dále projevil zájem 

o využití části nové hasičské stanice pro uskladnění části vybavení HZS Praha (nyní uloženo 

ve skladu HZS Praha v Jílovém u Prahy). Tím by byla výrazným způsobem posílena 

akceschopnost u určitých zásahů HZS Praha, které vyžadují toto speciální vybavení. Dále 

byla provedena příprava prostorových a technických požadavků na integraci JSDH a uložené 

techniky HZS. Došlo k vydefinování prostorových nároků a možností ze strany zadavatele 

MČ Praha 1 včetně definice teoretického modelu hasičské stanice. Zároveň došlo  

k předběžnému vytipování možných lokací pro umístění hasičské stanice. Zpracovaná studie 

byla MČ Praha 1 předána v lednu 2022. Usnesením Rady městské části Praha 1  

č. UR22_0035, ze dne 18.01.2022 s názvem „Realizace záměru vybudování nové Hasičské 

stanice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů městské části Praha 1“, RMČ P1 vzala na 

vědomí ověřovací studii vhodných lokalit pro umístění nového objektu hasičské stanice pro 

Jednotku sboru dobrovolných hasičů městské části Praha 1, dále uložila projednání této věci  

v Komisi pro bezpečnost a prevenci kriminality, v Komisi pro investice a v Komisi pro 

územní rozvoj, s úkolem předložení výsledků Radě MČ P1 k dalšímu projednání.  

K jednotlivým lokalitám se postupně vyjádřily všechny tři dotčené komise, přičemž jejich 

stanoviska jsou uvedena v přílohách materiálu.  Stanovisko Hasičského záchranného sboru 

HMP se nepodařilo získat, s odůvodněním nastalé mezinárodní situace. Ta mimo jiné 

vyžadujete zapojení vedení HZSHMP, což v konečném důsledku znemožňuje vypracování 

závazného stanoviska HZSHMP k jednotlivým variantám studie. Z tohoto důvodu nebyla 

studie finálně projednána v rámci odborné pracovní skupiny. V rámci přípravy studie byly 

dále zjištěny nové okolnosti, které si vyžádaly zpracovat výškové a polohopisné zaměření, 

které bylo následně zakomponováno do výše uvedené studie. Ta byla v doplněné verzi 

předána dne 14.02.2022. V mezičase dále došlo k prověření informace o výskytu podzemního 

krytu CO v rámci pozemku parc. č. 2360/4 k. ú. Nové Město. Z dostupných informací lze 

konstatovat, že se jedná o kryt civilní obrany, který je zanesen do Plánu ukrytí MČ Praha 1. 

Nicméně dle stanoviska SÚ Praha 1 a dle podkladů z pracoviště kanceláře Bezpečnostního 

ředitele MČ Praha 1 je zřejmé, že kryt naplňuje funkcionalitu systémového ukrývání osob, ale 

ve formálně právní rovině není evidován. Rada městské části Praha 1 vzala stanoviska 

jednotlivých komisí dne 08.03.2022 na vědomí a uložila projednání v Zastupitelstvu městské 

části Praha 1.  
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Navržené usnesení: 

1) bere na vědomí  

"Ověřovací studii hasičská stanice SDH pro Prahu 1" ke zbudování nové Hasičské stanice 

pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů městské části Praha 1 

2) rozhodlo  

dále rozpracovat variantu A – ulice Holbova – parc. č. 2360/4 2360/5 k. ú. Nové Město, a to 

včetně zpracování studie proveditelnosti. 

2.1 Zodpovídá: Rada městské části Praha 1, Termín: 16.03.2022 

3) ukládá 

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 1 na základě studie proveditelnosti návrh 

realizace zbudování nového objektu hasičské stanice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů 

městské části Praha 1 k projednání 

3.1 Zodpovídá: Rada městské části Praha 1, Termín: 13.09.2022 

Diskuse: 

V rámci diskuse vystoupil Ing. Filip Dvořák, zástupce velitele Jednotky dobrovolných hasičů 

Prahy 1 a Ing. David Havránek, za zpracovatele ověřovací studie firmu SUNCAD.  

 Mgr. Amália Počarovská požádala o projednání záležitosti, až bude k dispozici 

vyjádření Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy a také s dostatečným předstihem na 

prostudování podkladových materiálů. 

 Mgr. David Bodeček požádal o procedurální hlasování, pokračovat v projednávání bodu 

až do konce, tzn. nepřerušovat jeho projednávání = pro hlasovalo 8 členů ZMČ P1, nikdo 

nebyl proti, 3 se zdrželi a 8 nehlasovalo – návrh nebyl přijat.  

 

 

Projednávaný bod byl přerušen z důvodu pevného času následujícího bodu  

 

 

5.  CORRENCY nástroj pro podporu občanů a oživení lokální ekonomiky – projekt  

Materiál předložil Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ Praha 1.  

Podnikatelé podnikající v provozovnách na území městské části Praha 1 jsou díky dopadům 

opatření přijatých v návaznosti na pandemii Covid-19 postiženi dlouhodobým výpadkem 

příjmů pramenícím z významného omezení provozní doby a z masivního výpadku tržeb. 

Proto Městská část Praha 1 dlouhodobě hledala různé možnosti podpory podnikatelů čelícím 

těmto, na jejich vůli a schopnostech, nezávislým vlivům. Jako možný vhodný nástroj byl 

vyhodnocen Systém Corrency, jehož funkčnost byla v roce 2021 ověřena na území města 

Kyjov. Corrency je systém na podporu lokální ekonomiky a transparentní přerozdělování 

veřejných prostředků při zapojení místních občanů. Podporuje krizí stižené obyvatele  

a obchodníky a umožňuje radnicím nastavit pravidla pro efektivní přerozdělení podpor. 

Umožňuje flexibilně směřovat vyčleněné finanční prostředky k místním obchodníkům. První 

část ceny za nákup zaplatí občan a na druhou část uplatní úhradu correnty. Částka 

odpovídající uplatněným correntům se připíše obchodníkovi téhož dne na jeho bankovní účet. 

Corrent je evidenční jednotka, kterou může občan uplatnit v rámci stanoveného časového 

období, pak zaniká jeho platnost. Nevyčerpaný objem poskytnutých finančních prostředků se 

poté vrací zpět na účet města, které možnost uplatnit Correnty občanovi poskytlo. Občan vždy 

musí nákup iniciovat vynaložením svých vlastních finančních prostředků. Tím znásobuje 

vklad města do místní ekonomiky. Díky variabilitě systému a jednoduché možnosti jeho 

zacílení lze nastavit výši podpory, skupiny zapojených občanů i zacílení na obchodníky dle 

druhu jejich podnikání. Časová expirace a výše spoluúčasti se může měnit dle zadání.  
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Obchodník nezískává žádnou dotaci, výsledkem je podpora jeho obratu. Veřejné prostředky 

jsou poskytnuty občanům, kteří k nim připojí prostředky vlastní a sami občané rozhodnou kde 

nakoupí/využijí službu a tím nasměrují k vybranému obchodníkovi i prostředky z veřejného 

rozpočtu. Navržené usnesení: 

ZMČ P1  

1) bere na vědomí 

návrh pilotního projektu systému Corrency jako nástroje pro podporu občanů a oživení 

lokální ekonomiky 

2) schvaluje 

využití systému Corrency za účelem ověření jeho funkčnosti a využitelnosti pro potřeby 

Městské části Praha 1 v rozsahu pilotního projektu s parametry dle přílohy tohoto usnesení 

3) ukládá 

přijmout opatření k zajištění realizace pilotního projektu systému Corrency prostřednictvím 

společnosti CorCo Systems, a.s. 

3.1 Zodpovídá: Ing. Karel Grabein Procházka, Termín: 23.03.2022 

4) ukládá 

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 1 vyhodnocení pilotního projektu 

4.1 Zodpovídá: Ing. Karel Grabein Procházka, Termín: 30.09.2022 

Diskuse: 

V rámci diskuse vystoupil Ing. Filip Dvořák, 1. místopředseda představenstva Hospodářské 

komory Praha 1,  Ing. Tomáš Prouza, MBA, viceprezident Hospodářské komory ČR,  

Ing. Petr Stuchlík, generální ředitel společnosti CorCo Systems, a. s.,  dále pan Michal Jíra 

a paní Barbora Vaculíková, zakladatelé projektu CORRENCY. 

 Ing. Tomáš Heres, oznámil stanovisko Finančního výboru, který doporučil ZMČ Praha 1 

materiál schválit. 

 Mgr. Pavel Čižinský vznesl protinávrh celého usnesení, který navrhl přejmenovat na 

znění: 

„Záměr ukončit dosavadní kontroverzní praxi MČ Praha 1 finančního podporování vybraných 

podnikatelů“ 

ZMČ P1  

1) bere na vědomí návrh pilotního projektu participativní formy podpory podnikatelů ze 

strany MČ Prahy 1, tzv. systému Corrency 

2) konstatuje, že dosavadní praxe MČ Prahy 1 při poskytování slev vybraným podnikatelům – 

nájemcům obecních prostor, je netransparentní a diskriminační přinejmenším v tom smyslu, 

že tyto slevy mohou logicky dostávat pouze ti podnikatelé, kteří jsou nájemci obecných 

nebytových prostor, a nikoli ostatní podnikatelé 

3) schvaluje 

využití systému Corrency za účelem ověření jeho funkčnosti a využitelnosti pro potřeby 

Městské části Praha 1 v rozsahu pilotního projektu s parametry dle přílohy tohoto usnesení 

4) ukládá 

přijmout opatření k zajištění realizace pilotního projektu systému Corrency prostřednictvím 

společnosti CorCo Systems, a.s. 

4.1 Zodpovídá: Ing. Karel Grabein Procházka, Termín: 23.03.2022 

5) ukládá 

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 1 vyhodnocení pilotního projektu 

5.1 Zodpovídá: Ing. Karel Grabein Procházka, Termín: 30.09.2022 

6) vyhrazuje si  do doby předložení vyhodnocení pilotního projektu dle předchozího bodu – 

rozhodování o všech slevách nájemcům nebytových prostor svěřených Městské části Praha 1 

(vzdání se práva, změny výše nájemného)  
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 Mgr. Pavel Čižinský dále navrhl, aby byl projekt realizován až po komunálních volbách 

na podzim 2022. 

 Ing. Tomáš Heres navrhl úpravu přílohy usnesení - „Parametry pilotního projektu 

systému Corrency“ v bodě 5, 7 a doplnit  nový bod 8: 

5. účast bude aktivně nabídnuta provozovatelům provozoven uvedených v seznamu občanské 

vybavenosti, možnost přihlášení se do pilotního projektu bude otevřena všem provozovnám na 

území Městské části Praha 1, poskytovatelům volnočasových aktivit pro děti a mládež na 

území MČ Praha 1, ale zastropena počtem 400 provozoven 

 

7. Maximální částka na občana je 1.000 Kč, s možností prodloužení exspirace correntů 

 

8. věk zapojených občanů je stanoven minimálně na 15 let, za podmínky držení občanského 

průkazu 

 

 Mgr. Amália Počarovská navrhla doplnit do bodu 4. přílohy usnesení „Parametry 

pilotního projektu systému Corrency“, že počet občanů zapojení do projektu je minimálně 

2000 a dále navrhla, aby za ustanovení o počtu obyvatel bylo zakotveno, že vybraní 

občané odpovídají demografickému zastoupení, tzn. senioři, mladí lidé, ženy, muži…atd. 

(po proběhlé diskusi tyto návrhy nebyly uplatněny, resp. nebylo navrhovatelkou 

požadováno o jejich hlasování). 
 

  

Projednávaný bod byl přerušen z důvodu pevného času následujícího bodu  

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

 

 

6.  Dotazy a interpelace 

 

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

dotazy týkající se ŠvP Janov nad Nisou 

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

vystoupil ve věci týkající se nebytové jednotky č. 611/102, Týnská ulička 10, Praha 1 

(Rea Arte, s.r.o.) 

 Vratislav Erben, občan Prahy 1, vystoupil s poděkováním městské části Praha 1 za 

zajištění bytu pro běžence z Ukrajiny (nejednalo se to klasickou interpelaci) –  

poděkování bylo vzato na vědomí a nebude na něho odpovídáno písemně. 

 Vlasta Brtníková, občanka Prahy 1, vystoupila s interpelací ohledně přemístění 

hasičské stanice Jednotky sboru dobrovolných hasičů z Revoluční ulice na jiné 

vhodnější místo - tato interpelace nebyla odevzdána v písemné podobě, proto na ní 

nebude dle JŘ odpovídáno písemně. 

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

její interpelaci ze Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 25.01.2022, 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 

 Mgr. David Bodeček, člen ZMČ Praha 1, interpelace týkající se finančních 

prostředků MČ Praha 1, které jsou k dispozici např. pro bytovou výstavbu, rekonstrukce 

jednotek, apod. 
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 Mgr. et Mgr. Vladan Brož, člen ZMČ Praha 1, vystoupil se žádostí o souhrnnou 

zprávu vyhodnocující činnost jmenovaného ředitele ŠvP Janov nad Nisou během  

6 měsíční zkušební doby 

 Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1, vystoupil s dotazy na finanční částky  

v hotovosti od pana Václava Havrlanta 

 Mgr. Eva Holá, Ph. D., členka ZMČ Praha 1, vystoupila s dotazem na slevu  

z nájemného nájemci domu Břetislavova 2, k. ú. Malá Strana, společnosti 

ARCIBMOLDO, s.r.o. 

 Vladimír Mařík, člen ZMČ Praha 1, vystoupil s dotazem na výstup kontroly 

sortimentu v nebytovém prostoru Týnská ulička 10, Praha 1 

 Mgr. David Bodeček, člen ZMČ Praha 1, vznesl dotazy na přístup pro členy 

zastupitelstva na webové stránky Poradny pro obce od Svazu měst a obcí ČR, jehož je 

členem MČ Praha 1 

 Mgr. Amália Počarovská, členka ZMČ Praha 1, interpelovala se žádostí o písemnou 

odpověď na její interpelaci z minulého zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 k projektu 

na rohu Masná x Rybná 

 Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1, vystoupil s dotazem na počet prázdných 

bytů Prahy 1 

 Mgr. David Bodeček, člen ZMČ Praha 1, interpeloval ve věci spolupráce a zpětné 

vazby se členy školských rad základních škol, jejich zřizovatelem je městská část  

Praha 1 a členy jmenuje Rada MČ Praha 1 (nedochází ke zveřejňování zápisů z jednání 

školských rad na webových stránkách jednotlivých škol) 

 Mgr. Amália Počarovská, členka ZMČ Praha 1, vystoupila s dotazem na nebytový 

prostor na Malostranském náměstí, který má pronajatý Ing. Fujáček (mj. znalec MČ 

Praha 1 pro oceňování nemovitého majetku) 

 Mgr. Amália Počarovská, členka ZMČ Praha 1, vystoupila s dotazem, jak bylo 

naloženo se žádostí Daniela Kolského o krátkodobý pronájem nebytového prostoru pro 

zřízení podpůrného centra pro ženy a děti prchající před válkou na Ukrajině (dopis Radě 

MČ Praha 1 dne 14.03.2022) 

 Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1, interpeloval ve věci neziskových organizací, 

které u hlavního nádraží poskytují služby spoluobčanům bez domova 

 

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

odpovězeno písemně. 

 

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

 

Přestávka od 18:14 hod. do 18:29 hod. na jednání politických klubů.  
 

 

Zpět k bodu: 5. CORRENCY nástroj pro podporu občanů a oživení lokální ekonomiky – 

projekt 

Hlasování o předložených protinávrzích: 

 Mgr. Pavel Čižinský – na závěr bodu 3) usnesení doplnit text:  a to tak, aby byl pilotní 

projekt realizován až po komunálních volbách na podzim 2022. Termín se mění na 

31.12.2022 = pro hlasovalo 5 členů ZMČ P1, 9 bylo proti, 5 se zdrželo a 1 nehlasoval – 

návrh nebyl schválen. 

 Mgr. Pavel Čižinský – hlasování o celém novém usnesení s názvem: „Záměr ukončit 

dosavadní kontroverzní praxi MČ Prahy 1 finančního podporování vybraných 

podnikatelů“ 
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ZMČ P1  

1) bere na vědomí návrh pilotního projektu participativní formy podpory podnikatelů ze 

strany MČ Praha 1, tzv. systému Corrency 

2) konstatuje, že dosavadní praxe MČ Prahy 1 při poskytování slev vybraným podnikatelům – 

nájemcům obecních prostor, je netransparentní a diskriminační přinejmenším v tom smyslu, 

že tyto slevy mohou logicky dostávat pouze ti podnikatelé, kteří jsou nájemci obecných 

nebytových prostor, a nikoli ostatní podnikatelé 

3) schvaluje 

využití systému Corrency za účelem ověření jeho funkčnosti a využitelnosti pro potřeby 

Městské části Praha 1 v rozsahu pilotního projektu s parametry dle přílohy tohoto usnesení 

4) ukládá 

přijmout opatření k zajištění realizace pilotního projektu systému Corrency prostřednictvím 

společnosti CorCo Systems, a.s. 

4.1 Zodpovídá: Ing. Karel Grabein Procházka, Termín: 23.03.2022 

5) ukládá 

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 1 vyhodnocení pilotního projektu 

5.1 Zodpovídá: Ing. Karel Grabein Procházka, Termín: 30.09.2022 

6) vyhrazuje si  do doby předložení vyhodnocení pilotního projektu dle předchozího bodu – 

rozhodování o všech slevách nájemcům nebytových prostor svěřených Městské části Praha 1 

(vzdání se práva, změny výše nájemného) = pro hlasovalo 5 členů ZMČ P1, 10 bylo proti, 4 se 

zdrželi, a 1 nehlasoval – návrh nebyl schválen. 

 

Po diskusi s předkladatelem Ing. Karlem Grabeinem Procházkou a navrhovateli změn  

Ing. Tomášem Heresem a Mgr. Amálií Počarovskou, došlo k níže uvedeným úpravám 

usnesení a jeho přílohy (předkladatel se s nimi ztotožnil).  

 

 Úprava termínů a zodpovědné osoby u úkolů v usnesení u bodu 3.1 a 4.1: 

3.1 Zodpovídá: Ing. Karel Grabein Procházka, RMČ Praha 1, Termín: 23.03.2022 

31.03.2022 

4.1 Zodpovídá: Ing. Karel Grabein Procházka, RMČ Praha 1, Termín: 30.09.2022 

 

 Doplnění parametrů v příloze usnesení takto: 

2. cena za poskytnutí systému Corrency. Je 7% z 2 milionů, maximálně 140 tis. Kč bez DPH 

 

4. Maximální počet občanů zapojených do projektu: 2000  

 

5. účast bude aktivně nabídnuta provozovatelům provozoven uvedených v seznamu občanské 

vybavenosti, možnost přihlášení se do pilotního projektu bude otevřena všem provozovnám na 

území Městské části Praha 1, poskytovatelům volnočasových aktivit pro děti a mládež na 

území MČ Praha 1, ale zastropena počtem 400 provozoven  

 

7. Maximální částka na občana je 1.000 Kč, s možností prodloužení exspirace correntů  

 

8. věk zapojených občanů je stanoven minimálně na 15 let, za podmínky držení občanského 

průkazu  
 
 

 Pro upravené usnesení s upravenou přílohou hlasovalo 18 přítomných členů ZMČ  

Praha 1, nikdo nebyl proti, 2 se zdrželi hlasování.  

 V 18:39 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0352. 
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Zpět k bodu: 4. Vyhodnocení vhodnosti jednotlivých variant míst ke zbudování nové 

Hasičské stanice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů městské části Praha 1 

 

Diskuse: 

 Mgr. David Bodeček navrhl v bodu 3) usnesení úpravu termínu, místo 13.09.2022, bude 

15.06.2022 - předkladatel Ing. Petr Hejma se s tímto návrhem neztotožnil = pro 

nehlasoval žádný člen ZMČ P1, 4  byli proti, 6 se zdrželo a 10 nehlasovalo – návrh nebyl 

přijat. 

 Mgr. Pavel Čižinský předložil protinávrh celého usnesení ve znění: 

ZMČ P1 

1) konstatuje, že 

stávající vedení Městské části Praha 1 (ODS, TOP09, ANO, STAN a spol.) bylo 

v dlouhodobém prodlení se splněním svého úkolu přijmout opatření s cílem realizovat zřízení 

Hasičské stanice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů městské části Praha 1, jak bylo 

uloženo usnesením Zastupitelstva městské části Praha 1 číslo UZ20 0167 ze dne 16.09.2020  

s termínem 31.12.2020 

2) ukládá 

Radě přijmout prozatímní opatření za účelem optimálního fungování Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů MČ Praha 1, do doby, než bude rozhodnuto, zda hasičská stanice SDH 

pro Prahu 1 bude či nebude vybudována 

Termín: 30.4.2022 - předkladatel Ing. Petr Hejma se s tímto návrhem neztotožnil = pro 

hlasovalo 6 členů ZMČ P1, 6  bylo proti, 2 se zdrželi a 6 nehlasovalo – návrh nebyl přijat. 

 Mgr. Amália Počarovská předložila protinávrh usnesení, ponechat bod 1), ostatní zrušit 

a nový bod 2.  

ZMČ P1 

1) bere na vědomí 

"Ověřovací studii hasičská stanice SDH pro Prahu 1" ke zbudování nové Hasičské stanice 

pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů městské části Praha 1 

2) ukládá 

Předložit znovu Zastupitelstvu MČ Praha 1 

Termín: 13.04.2022 

2.1. Zodpovídá: Rada MČ Praha 1 - předkladatel Ing. Petr Hejma se s tímto návrhem 

neztotožnil = pro hlasovalo 6 členů ZMČ P1, 6 bylo proti, 2 se zdrželi a 6 nehlasovalo – návrh 

nebyl přijat.  

 Mgr. Amália Počarovská předložila protinávrh  k bodu 2) usnesení, a to doplnit na 

konec text: s předpokládanými výdaji 121.775.458 Kč bez DPH - předkladatel  

Ing. Petr Hejma se s tímto návrhem neztotožnil = pro hlasovali 4 členové ZMČ P1,  

4  byli proti, 6 se zdrželo a 6 nehlasovalo – návrh nebyl přijat.  

 Richard Bureš, předseda Návrhového výboru, na žádost předkladatele provedl úpravu 

textu usnesení v bodech 2) a 3) ve znění: 

ZMČ P1 

 1) bere na vědomí  

"Ověřovací studii hasičská stanice SDH pro Prahu 1" ke zbudování nové Hasičské stanice 

pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů městské části Praha 1 

2) rozhodlo 

dále rozpracovat variantu A – ulice Holbova – parc. č. 2360/4 a 2360/5 k. ú. Nové Město, a to 

včetně zpracování architektonické projektové studie 

3) ukládá 

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 1, na základě architektonické projektové studie, 

návrh realizace zbudování nového objektu hasičské stanice pro Jednotku sboru dobrovolných 

hasičů městské části Praha 1 k projednání 
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3.1 Zodpovídá: Rada městské části Praha 1 Termín: 13.09.2022 

 

 Mgr. Amália Počarovská požádala hlasovat o jednotlivých bodech usnesení per partes: 

Bod 1) = pro hlasovalo 20 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, a nikdo se nezdržel hlasování – 

návrh byl přijat. 

Bod 2) = pro hlasovalo 14 členů ZMČ P1, 2 byli proti, a 4 se zdrželi hlasování – návrh byl 

přijat. 

Bod 3) = pro hlasovalo 15 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti a 5 se zdrželo hlasování – návrh 

byl přijat. 

 

 Pro upravené usnesení hlasovalo 14 přítomných členů ZMČ Praha 1, 2 byli proti  

a 4 se zdrželi hlasování. 

 V 19:04 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0353. 

 

 

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

Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2022" 

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

Klečková, vedoucí odboru kultury, sportu a zahraničních vztahů.  

Rada MČ P1 vyhlásila dne 08.10.2021 na základě usnesení č. UR21_1146 ze dne 05.10.2021 

Dotační program MČ Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2022 ve výši 7,500.000 Kč, 

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

vzali na vědomí hodnocení externích hodnotitelů, kteří byli jmenováni usnesením RMČ P1  

č. UR22_0040 ze dne 18.01.2022, jejich hodnocení probíhalo přímo v on-line databázi 

Grantys.  

Výběrová komise, jmenovaná Radou MČ P1 dne 18.01.2022 na základě usnesení  

č. UR22_0041, se sešla k výběrovému řízení dne 09. a 10. února 2022.  

Projekty jsou posloupně očíslovány do těchto kategorií: 

22-KU- 001-040 - Tanec a Divadlo 

22-KU- 041-092 - Hudba 

22-KU- 093-108 - Komunitní akce 

22-KU- 109-121 - Literatura 

22-KU-122-165 - Vizuální umění 

22-KU-166-189 – Ostatní 

Do výběrového řízení bylo přijato celkem 189 žádostí o dotaci v celkové hodnotě požadované 

částky ve výši 16,157.430 Kč. Výběrová dotační komise posuzovala všech 189 podaných 

žádostí, z toho: 

 6 projektů (č. 22-KU-006, 22-KU-064, 22-KU-091, 22-KU-116, 22-KU-117, 22-KU-177) 

– návrh na vyřazení z formálních důvodů, neboť byly porušeny Zásady pro poskytnutí 

dotací – chybí všechny povinné přílohy; 

 7 projektů (č. 22-KU-024, 22-KU-026, 22-KU-027, 22-KU-081, 22-KU-112, 22-KU-163, 

22-KU-182) - návrh na vyřazení z formálních důvodů, neboť byly porušeny Zásady pro 

poskytnutí dotací – chybí účetní závěrky ve Sbírce listin; 

 1 projekt (č. 22-KU-149) – vyřazeno - žadatel je v insolventním řízení; 

 8 projektů (č. 22-KU-004, 22-KU-042, 22-KU-053, 22-KU-057, 22-KU-130, 22-KU-131, 

22-KU-178, 22-KU-179) - návrh 0 Kč, neboť se nejedná o projekty s konkrétním 

přínosem pro občany Prahy 1, jedná se o komerční akci, projekty mají nízké hodnocení 

externích hodnotitelů; 

 167 projektů doporučeno k finanční podpoře. 

Členové výběrové komise projednali všech 189 projektů.  
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Rada MČ Praha 1 vzala návrhy výběrové dotační komise na vědomí a doporučuje 

Zastupitelstvu MČ P1 svým usnesením č. UR22_0190 ze dne 22.02.2022: 

 finančně podpořit 167 projektů v celkové výši 6,160.000 Kč 

 zbývající částku ve výši 1,340.000 Kč ponechat v kapitole ORJ 0699 Granty pro oblast 

kultury a obč. spol. a využít finanční prostředky v rámci této kapitoly na II. kolo 

Dotačního programu MČ Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2022. Navržené usnesení: 

ZMČ P1 

1) bere na vědomí 

závěry výběrové komise a Rady městské části Praha 1 o přidělení finančních prostředků  

v rámci "Dotačního programu v MČ Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2022" 

2) schvaluje 

rozdělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu MČ Praha 1 v oblasti kultury 

pro rok 2022" ve výši 6,160.000 Kč dle přílohy tohoto usnesení 

3) ukládá 

uzavřít a podepsat "Smlouvy o přidělení finančních prostředků v rámci Dotačního programu 

MČ Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2022" dle bodu 2 tohoto usnesení 

3.1 Zodpovídá: Petr Burgr, Termín: 30.06.2022 

4) schvaluje 

vyhlášení II. kola "Dotačního programu MČ Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2022" za 

účelem přerozdělení zbývajících finančních prostředků v celkové výši 1,340.000 Kč z kapitoly 

ORJ 0699 Granty pro oblast kultury a obč. spol. 

5) ukládá 

stanovit podmínky a vyhlásit II. kolo "Dotačního programu MČ Praha 1 v oblasti kultury pro 

rok 2022" 

5.1 Zodpovídá: Rada městské části Praha 1, Termín: 29.04.2022 

 

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

nikdo se nezdržel hlasování a 1 nehlasoval. 

 V 19:08 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0354. 

 

 

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

Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2022" 

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

Klečková, vedoucí odboru kultury, sportu a zahraničních vztahů.  

Rada MČ P1 vyhlásila dne 08.10.2021 na základě usnesení č. UR21_1146 ze dne 05.10.2021 

Dotační program MČ Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2022 ve výši 7,500.000 Kč, 

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

vzali na vědomí hodnocení externích hodnotitelů, kteří byli jmenováni usnesením RMČ P1  

č. UR22_0040 ze dne 18.01.2022, jejich hodnocení probíhalo přímo v on-line databázi 

Grantys.  

Výběrová komise, jmenovaná Radou MČ P1 dne 18.01.2022 na základě usnesení  

č. UR22_0041, se sešla k výběrovému řízení dne 09. a 10. února 2022.  

Projekty jsou posloupně očíslovány do těchto kategorií: 

22-KU- 001-040 - Tanec a Divadlo 

22-KU- 041-092 - Hudba 

22-KU- 093-108 - Komunitní akce 

22-KU- 109-121 - Literatura 

22-KU-122-165 - Vizuální umění 

22-KU-166-189 – Ostatní 
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Do výběrového řízení bylo přijato celkem 189 žádostí o dotaci v celkové hodnotě požadované 

částky ve výši 16,157.430 Kč. Výběrová dotační komise posuzovala všech 189 podaných 

žádostí, z toho: 

 6 projektů (č. 22-KU-006, 22-KU-064, 22-KU-091, 22-KU-116, 22-KU-117, 22-KU-177) 

– návrh na vyřazení z formálních důvodů, neboť byly porušeny Zásady pro poskytnutí 

dotací – chybí všechny povinné přílohy; 

 7 projektů (č. 22-KU-024, 22-KU-026, 22-KU-027, 22-KU-081, 22-KU-112, 22-KU-163, 

22-KU-182) - návrh na vyřazení z formálních důvodů, neboť byly porušeny Zásady pro 

poskytnutí dotací – chybí účetní závěrky ve Sbírce listin; 

 1 projekt (č. 22-KU-149) – vyřazeno - žadatel je v insolventním řízení; 

 8 projektů (č. 22-KU-004, 22-KU-042, 22-KU-053, 22-KU-057, 22-KU-130, 22-KU-131, 

22-KU-178, 22-KU-179) - návrh 0 Kč, neboť se nejedná o projekty s konkrétním 

přínosem pro občany Prahy 1, jedná se o komerční akci, projekty mají nízké hodnocení 

externích hodnotitelů; 

 167 projektů doporučeno k finanční podpoře. 

Členové výběrové komise projednali všech 189 projektů. Rada MČ Praha 1 vzala návrhy 

výběrové dotační komise na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu MČ P1 svým usnesením  

č. UR22_0190 ze dne 22.02.2022: 

 finančně podpořit 167 projektů v celkové výši 6,160.000 Kč,  

 zbývající částku ve výši 1,340.000 Kč ponechat v kapitole ORJ 0699 Granty pro oblast 

kultury a obč. spol. a využít finanční prostředky v rámci této kapitoly na II. kolo 

Dotačního programu MČ Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2022. Navržené usnesení: 

ZMČ P1 

1) bere na vědomí 

závěry výběrové komise a Rady MČ Praha 1 o přidělení finančních prostředků v rámci 

"Dotačního programu MČ Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2022" 

2) schvaluje 

rozdělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu MČ Praha 1 na ochranu 

kulturního dědictví pro rok 2022" ve výši 500.000 Kč dle přílohy tohoto usnesení 

3) ukládá 

uzavřít a podepsat "Smlouvy o přidělení finančních prostředků v rámci Dotačního programu 

MČ Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2022" dle bodu 2 tohoto usnesení 

3.1 Zodpovídá: Petr Burgr, Termín: 29.04.2022 

 

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

nikdo se nezdržel hlasování a 1 nehlasoval. 

 V 19:10 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0355. 

 

 

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

rok 2022" 

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

Klečková, vedoucí odboru kultury, sportu a zahraničních vztahů.  

Rada MČ Praha 1 vyhlásila dne 02.11.2021 usnesením č. UR21_1294 Dotační program 

v oblasti sportu pro rok 2022. Žádosti o dotace v oblasti sportu bylo možné podávat v souladu 

se schválenými Pravidly dotačního programu prostřednictvím systému GrantYS od 

12.12.2021 00:01 do 16.01.2022 23:59. Dále Rada MČ Praha 1 jmenovala dne 18.01.2022 

usnesením č. UR22_0039 členy Výběrové komise. Její jednání proběhlo 16.02.2021. 

Výběrová komise projednávala celkem 33 žádostí, z toho 26 ve směru 1) a 7 ve směru 2).  
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Výběrová komise doporučila finančně podpořit 32 z celkových 33 projektů dle příloh č. 1 a 2 

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

rok 2022" pro směr 1) a pro směr 2) v celkové výši 1.115.000,- pro směr 1) a 300.000 Kč pro 

směr 2), tedy 1.415.000 Kč celkem (zbývající finanční prostředky na položce ORJ 0416 POL 

5229 UZ 00000098 (odvody z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení) 

budou využity na sportovní akce MČ Praha 1, případně převedeny a čerpány v dotačním 

řízení v roce 2023.  

Navržené usnesení: 

ZMČ P1 

1) bere na vědomí 

doporučení Výběrové komise v rámci Dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2022  

a usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR22_0193 ze dne 22.02.2022 'Návrh přidělení finančních 

prostředků v rámci "Dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2022"' 

2) schvaluje 

přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2022" 

ve výši 1.415.000 Kč dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 tohoto usnesení 

3) ukládá 

uzavřít a podepsat "Smlouvy o přidělení finančních prostředků v rámci Dotačního programu 

v oblasti sportu pro rok 2022" dle bodu č. 2 tohoto usnesení 

3.1, Zodpovídá: Petr Burgr, Termín: 31.05.2022 

 

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

a 1 se zdržel hlasování.  

 V 19:11 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0356. 

 

 

10.  Přidělení finančních prostředků v rámci Dotačního programu MČ Praha 1  

s názvem Jednička pro rok 2022 A. Sociální oblast a B. Protidrogová prevence 

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

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

Rada MČ Praha 1 rozhodla usnesením číslo UR21_1401 ze dne  30.11.2021 vypsat  Dotační 

program MČ  Praha 1 s názvem:  Jednička pro rok 2022 

A. Sociální oblast (objem finančních prostředků v ORJ 0599 je 1,000.000 Kč) 

B. Protidrogová prevence (objem finančních prostředků v ORJ 0544 je 400.000 Kč) 

Zároveň jmenovala členy Komise pro otevírání obálek a členy Hodnotící komise. Termín 

uzávěrky příjmu žádostí o dotace byl od 05. do 19. ledna 2022. 

A. Sociální oblast - došlo 28 žádostí o dotaci od 25 poskytovatelů sociálních služeb,  

Požadovaná částka je: 2.106.939 Kč  

21 poskytovatelů sociálních služeb má splněnou podmínku zveřejnění účetní závěrky ve 

Sbírce listin veřejných rejstříků, další 4 (Dům tří přání, HEWER, PRODIALOG  

a Linnet eu, Náchod) zaslali dodatečně potvrzení od Městského soudu v Praze (Krajského 

soudu v Hradci Králové) o doručení žádosti o založení účetní závěrky do Sbírky listin 

veřejných rejstříků s podacím číslem a datem podání. Toto považovala Komise pro 

otevírání obálek při formální kontrole žádostí a požadovaných příloh, a poté i Hodnotící 

komise, za dostatečné pro hodnocení, vzhledem k přetrvávající mimořádné situaci 

v souvislosti s onemocněním COVID 19.  

B. Oblast protidrogové prevence - došlo 11 žádostí od 4 organizací, požadovaná částka je: 

1 141 118 Kč 

Všechny organizace mají splněnou podmínku zveřejnění účetní závěrky ve Sbírce listin  

veřejných rejstříků. Členové hodnotící komise jednohlasně navrhují: 
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A. rozdělení schválené částky 1,000.000 Kč v plné výši a poskytnutí dotace na podporu 

uvedených projektů – viz  příloha  usnesení číslo 1 

B. rozdělení schválené částky 400.000 Kč v plné výši a poskytnutí dotace na podporu 

uvedených projektů – viz příloha usnesení číslo 2 

Návrhy Hodnotící komise byly dne 01.03.2022 projednány v Radě MČ Praha 1 a bylo přijato 

usnesení číslo UR22_0237, jímž doporučuje Zastupitelstvu schválit rozdělení finančních 

prostředků dle přílohy č. 1 a č. 2 usnesení.  

Navržené usnesení: 

ZMČ P1  

1) bere na vědomí 

závěry hodnotící komise ze dne 23.02.2022 a Rady MČ Praha 1 ze dne 01.03.2022 o přidělení 

finančních prostředků v rámci Dotačního programu MČ Praha 1 s názvem Jednička pro rok 

2022 A. Sociální oblast a B. Protidrogová prevence 

2) schvaluje 

rozdělení finančních prostředků v rámci Dotačního programu MČ Praha 1 s názvem Jednička 

pro rok 2022 A. Sociální oblast ve výši 1,000.000 Kč dle přílohy 1 tohoto usnesení a B. 

Protidrogová prevence ve výši 400.000 Kč dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 

3) ukládá 

podepsat "Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace" na realizaci projektu v rámci 

Dotačního programu MČ Praha 1 s názvem Jednička pro rok 2022 A. Sociální oblast a B. 

Protidrogová prevence s vybranými předkladateli v souladu s bodem 2 tohoto usnesení 

3.1 Zodpovídá: Petr Burgr, Termín: 30.09.2022 

4) ukládá 

zajistit zveřejnění projektů vybraných předkladatelů, kterým bylo schváleno poskytnutí dotace, 

na webové stránce MČ Praha 1 včetně informace o významu projektů pro MČ Praha 1, resp. 

její občany s tím, že tyto informace budou zveřejněny po celou dobu realizace projektů 

4.1 Zodpovídá: Ing. Michal Kadlec, DiS., Termín: 21.03.2022 

Diskuse: 

 V  bodě 4) usnesení byl byla změněna zodpovědná osoba u úkolu 4), místo Ing. Michala 

Kadlece, DiS, bude uvedena Rada MČ Praha 1 a termín byl upraven na 22.03.2022.  

 

 

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

a nikdo se nezdržel hlasování.  

 V 19:17 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0357. 

 
 

11.  Žádost o prominutí nedoplatku za nájemné části bytové jednotky č. 122/10 v domě 

č. p. 122, k. ú. Nové Město, Mikulandská 4, Praha 1 

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

Část bytové jednotky číslo 122/10, o vel. 1 + 1, a výměře 59,15 m2, v 1. nadzemním podlaží 

domu Mikulandská 4 byla původně pronajata Emilii Puldové, která zemřela 09.02.2021.  

K bytu náleží výhradní právo užívání sklepní kóje, umístěné ve sklepní místnosti ve 

společných částech 2. podzemního podlaží domu. Aktuální nájemné činí 83.496 Kč ročně. 

Nájemní smlouva bez kauce, dle sdělení FIN k datu úmrtí bez dluhu, za období od 10.02.2021 

do 31.08.2021 nedoplatek ve výši 46.470 Kč. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ve 

věci pozůstalosti, byla schválena dohoda dědiců o rozdělení pozůstalosti a to mezi pozůstalé 

dcery.  

Vzhledem k tomu, že dle ust. § 2282 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném 

znění, přešla práva a povinnosti z nájmu na dědice, byly dědičky vyzvány k předložení 

sdělení, zda ukončí nájemní vztah dohodou či nikoliv.  
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Dne 17.08.2021 byla doručena žádost o ukončení nájemního vztahu dohodou k 31.08.2021, 

paní xxxxx xxxxxxxxx a dne 11.08.2021 byla také doručena žádost o ukončení nájemního 

vztahu dohodou k 31.08.2021 paní xxxxxxxx xxxxxxxxx. Dne 21.06.2021 paní xxxx 

xxxxxxxx předložila žádost o prominutí platby za nájemné po zemřelé s tím, že byt od úmrtí 

nájemce nikdo neužívá. Dále paní xxxxxxx xxxxxxxx předložila plnou moc ze dne 

16.08.2021 ve věci zmocnění paní xxxx xxxxxxxx ve věci ukončení nájemního vztahu a 

vyřízení žádosti ve věci odpuštění nájemného.  

RMČ Praha 1 usnesením ze dne 07.09.2021, číslo UR21_1069, schválila uzavření Dohody  

o skončení nájmu části bytu (druhá část je volná), a to ke dni 31.08.2021,  dále vzala na 

vědomí žádost o prominutí nájemného a doporučila ZMČ Praha 1 projednat žádost  

o prominutí nájemného paní xxxx xxxxxxxx, nar. xxxx a paní xxxxxxx xxxxxxxx nar. xxxx,  

a to od 10.02.2021 do 31.08.2021 ve výši 46.470 Kč.  

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 1 na svém jednání dne 08.12.2021 projednal  

a doporučil ZMČ Praha 1, schválit prominutí dlužných plateb za nájem části bytové jednotky 

číslo 122/10, a to v aktuální výši dluhu 61.083 Kč. Navržené usnesení:  

ZMČ P1  

1) rozhodlo 

prominout nedoplatek za užívání části bytové jednotky číslo 122/10 v 1. nadzemním podlaží 

domu č. p. 122, k. ú. Nové Město, Mikulandská 4, Praha 1, paní xxxx xxxxxxxx, nar. xxxx  

a paní xxxxxxx xxxxxxxx, nar. xxxx, a to ve výši 61.083 Kč 

2) ukládá 

realizovat usnesení 

2.1 Zodpovídá: Rada městské části Praha 1, Termín: 31.03.2022 

Diskuse: 

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

správy.    

 Ing. Tomáš Heres oznámil stanovisko Finančního výboru, který doporučil ZMČ Praha 1 

prominutí nedoplatku. 

 

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

a 1 se zdržel hlasování.  

 V 19:21 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0358. 

 

12.  Žádost o prominutí dluhu vzniklého v souvislosti s užíváním části nebytové jednotky 

č. 426/104 v domě č. p. 426, k. ú. Malá Strana, Újezd 26, Praha 1 

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

Pan Kaiser uzavřel dne 06.03.1996 s MČ Praha 1 smlouvu o nájmu nebytových prostor. Část 

nebytové jednotky č. 426/104 v domě Újezd 26, Praha 1, o výměře 195 m2 v 1. nadzemním, 

1. a 2. podzemním podlaží, účelem nájmu je pivnice, studená a teplá kuchyně 

přesnídávkového typu bez provozu hracích přístrojů (automatů), s nájemným ve výši  

65.208 Kč, měsíčně. Doba nájmu byla stanovena do 31.08.2019. K předání nebytového 

prostoru došlo dne 21.01.2020. 

Pan Kaiser dne 30.05.2019 požádal o prodloužení nájmu v souladu s dodatkem č. 12 ze dne 

03.12.2014, kde byla sjednána opce na 5 let. Rada MČ Praha 1 usnesením č. UR19_0697 ze 

dne 16.07.2019 vzala na vědomí, že opci nelze uplatnit (pan Kaiser během trvání nájemního 

vztahu neplatil řádně nájemné – nepravidelné platby) a dále rozhodla, že nesouhlasí 

s prodloužením doby nájmu u nebytových prostor. Nájemní vztah tak skončil uplynutím 

sjednané doby dne 31.08.2019. Usnesením Rady MČ Praha 1 č. UR19_0759 ze dne 

06.08.2019 byl schválen záměr na pronájem nebytových prostor.  
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Tento záměr nebyl vyhodnocen. Usnesením Rady MČ Praha 1 č. UR19_1047 ze dne 

05.11.2019  byl schválen záměr na pronájem nebytových prostor s podrobnými podmínkami a 

uzavření nájemní smlouvy s panem Kaiserem s dobou nájmu do 31.01.2020, tzn. doba nájmu 

2 měsíce. Tuto smlouvu odmítl pan Kaiser podepsat. Pan Kaiser požádal o slevu ve výši 50% 

z úhrady za užívání nebytových prostor v období od 01.09.2019 do vyklizení, tj. 21.01.2020. 

Usnesením č. UR20_1149 ze dne 06.10.2020  Rada MČ Praha 1 opět zamítla poskytnutí 

slevy, tzn. trvala na svém usnesení č. UR20_0541. Usnesením č. UR20_1469 ze dne 

14.12.2020 Rada MČ Praha 1 zrušila usnesení č. UR20_0541, ale slevu ve výši 50% z úhrady 

za užívání nebytových prostor bez právního důvodu neschválila. V současné době MČ Praha 

1 eviduje pohledávku vůči panu Kaiserovi ve výši 182.919 Kč, tzn. 50% z dlužné částky činí  

91.460  Kč.  

Navržené usnesení: 

ZMČ P1 

VARIANTA A) 

1) bere na vědomí 

žádost pana Volfganga Kaisera, IČ 16513711, o prominutí 50% dluhu vzniklého v souvislosti 

s užíváním části nebytové jednotky č. 426/104 v domě č.p. 426, k.ú. Malá Strana, Újezd 26, 

Praha 1 

2) schvaluje 

prominutí dluhu ve výši 91.460 Kč vzniklého v souvislosti s užíváním části nebytové jednotky 

č. 426/104 v domě č.p. 426, k.ú. Malá Strana, Újezd 26, Praha 1, Volfgangu Kaiserovi, IČ 

16513711 

3) ukládá 

informovat žadatele v souladu s bodem 2) tohoto usnesení  

3.1 Zodpovídá: Rada městské části Praha 1, Termín: 15.04.2022 

VARIANTA B) 

1) bere na vědomí 

žádost pana Volfganga Kaisera, IČ 16513711, o prominutí 50% dluhu vzniklého v souvislosti 

s užíváním části nebytové jednotky č. 426/104 v domě č.p. 426, k.ú. Malá Strana, Újezd 26, 

Praha 1 

2) neschvaluje 

prominutí dluhu ve výši 91.460 Kč vzniklého v souvislosti s užíváním části nebytové jednotky 

č. 426/104 v domě č.p. 426, k.ú. Malá Strana, Újezd 26, Praha 1, Volfgangu Kaiserovi, IČ 

16513711 

3) ukládá 

informovat žadatele v souladu s bodem 2) tohoto usnesení 

3.1 Zodpovídá: Rada městské části Praha 1, Termín: 15.04.2022 

Diskuse: 

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

správy.  

 Ing. Tomáš Heres oznámil stanovisko Finančního výboru, který doporučil ZMČ Praha 1 

slevu poskytnout, a to pouze za podmínky úhrady zbylé části dluhu ve výši 91.459 Kč ze 

strany pana Volfganga Kaisera, a tento text navrhl doplnit do bodu 2 usnesení varianty A 

– předkladatel MUDr. Jan Votoček se s tímto návrhem neztotožnil = pro hlasovalo  

8 členů ZMČ P1, 2 byli proti, 1 se zdržel a 8 nehlasovalo – návrh nebyl přijat. 

 Mgr. David Bodeček navrhl hlasovat o usnesení ve variantě B – předkladatel  

MUDr. Jan Votoček se s tímto návrhem neztotožnil = pro hlasovali 2 členové ZMČ P1, 

nikdo nebyl proti, 3 se zdrželi a 14 nehlasovalo – návrh nebyl přijat. 
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 Pro navržené usnesení ve variantě A hlasovalo 14 přítomných členů ZMČ Praha 1, 3 byli 

proti, 1 se zdržel hlasování a 1 nehlasoval. 

 V 19:30 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0359. 

 

 

13.  Soudní smír ve věci sporu  o zaplacení dluhu vzniklého v souvislosti s užíváním 

nebytové jednotky č. 1363/104 v domě č. p. 1363, k. ú. Nové Město, Krakovská 12, 

Praha 1 

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

MČ Praha 1 uzavřela s pí. xxxxxxxxxxxx dne 14.12.2016 smlouvu o nájmu nebytové 

jednotky č. 1363/104  o výměře 66,7 m2 v 1. nadzemním a 1. podzemním podlaží domu 

Krakovská 12. Nájem byl sjednán na dobu neurčitou. Nájemné činilo 204.000 Kč ročně.  

Pro případ prodlení s vyklizením a řádným předáním jednotky ke dni skončení nájemního 

vztahu si strany sjednaly v čl. VI. část D odst. 4. nájemní smlouvy smluvní pokutu ve výši 

5.000 Kč za každý byť i započatý den prodlení s vyklizením a předáním  jednotky. MČ Praha 

1 dopisem ze dne 23.08.2018 nájem nebytové jednotky vypověděla. Tříměsíční výpovědní 

doba uplynula dnem 01.01.2019. Pí. xxxxxxxxxxx předala vyklizenou nebytovou jednotku 

zpět dne 12.02.2019.     Ke dni vrácení nebytové jednotky dlužila pí. xxxxxxxxxxx nájemné 

ve výši 199.424 Kč, a dále nedoplatky zjištěné na základě vyúčtování úhrad za služby, které  

za rok 2018 činily 11.044 Kč a za rok 2019 činily 4.749 Kč, celkem tedy dluh ve 215.217 Kč. 

Vzhledem k tomu, že pí. xxxxxxxxxxx nepředala vyklizenou nebytovou jednotku ke dni 

skončení nájmu, vznikla jí povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s řádným předáním 

jednotky v souladu s čl. VI. část D odst. 4 nájemní smlouvy ve výši 210.000 Kč (42 dní). Na 

základě návrhu MČ Praha 1 vydal Okresní soud v Benešově dne 14.01.2021 platební rozkaz 

č. j. 12 C 173/2020-34, kterým uložil pí. xxxxxxxxxxx zaplatit 215.217 Kč s úrokem 

z prodlení, částku 210.000 Kč a náklady řízení ve výši 21.261 Kč. Proti tomuto platebnímu 

rozkazu podala pí. xxxxxxxxxxx odpor a zároveň vyjádřila vůli vyřešit věc smírně. Vzhledem 

k tomuto strany navrhly přerušit řízení, k čemuž došlo usnesením soudu 11.05.2021.  

Pí. xxxxxxxxxxx navrhla zaplacení jistiny 215.217 Kč v měsíčních splátkách po 6.000 Kč  

(36 splátek) a požádala o prominutí úroků z prodlení, nákladů řízení a smluvní pokuty. Svou 

žádost odůvodnila špatnou finanční situací rodiny, kdy je jediným členem čtyřčlenné rodiny, 

kdo má v současnosti příjem. V odporu proti platebnímu rozkazu dále pí. xxxxxxxxxxx 

uvedla, že smluvní pokutu za prodlení s vyklizením nebytové jednotky v délce 42 dnů, která 

je vyšší než roční nájemné, považuje za nepřiměřenou. Finanční výbor ZMČ Praha 1 

doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 1 schválení soudního smíru včetně splátkového 

kalendáře na dlužnou částku 215.217 Kč, úrok z prodlení ve výši 48.146 Kč a ½ nákladů 

řízení ve výši 10.630 Kč, celkem v částce 273.993 Kč rozdělené do 46 splátek. Dále FV 

doporučuje zastupitelstvu souhlasit s návrhem soudního smíru ve smyslu prominutí ½ nákladů 

řízení ve výši 10.630 Kč a smluvní pokuty za pozdní předání jednotky ve výši 210.000 Kč, za 

podmínky dodržení splátkového kalendáře, uhrazení dluhu, úroku z prodlení a ½ nákladů 

řízení a požádal Radu MČ Praha 1 o vytvoření návrhu systémového řešení pohledávek a jejich 

podmínečného odpouštění. Pí. xxxxxxxxxxx byl opakovaně zaslán dopis s dotazem, zda 

akceptuje podmínky návrhu na smír v souladu s usnesením FV, ve druhé výzvě byla 

upozorněna, že v případě, že i tato výzva zůstane bez odpovědi, bude MČ Praha 1 mít za to, 

že s návrhem souhlasí. MČ Praha 1 neobdržela do dnešního dne ze strany pí. xxxxxxxxxxx 

žádnou písemnou reakci, ale došlo k částečnému snížení dlužné částky jistiny na částku 

202.998 Kč. Rada MČ Praha 1 vzala žádost pí. xxxxxxxxxxx na vědomí dne 22.02.2022  

a usnesením č. UR22_0213 doporučila Zastupitelstvu MČ Praha 1 projednat soudní smír.  
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Navržené usnesení:  

ZMČ P1    

VARIANTA A) 

1) bere na vědomí 

žádost xxxxxxx xxxxxxxxxxx o smírné vyřešení sporu vedeného u Okresního soudu v Benešově 

pod sp. zn.12 C 173/2020 

2) souhlasí 

se soudním smírem ve věci sp. zn. 12 C 173/2020 vedené u Okresního soudu v Benešově, 

jehož znění tvoří přílohu tohoto usnesení uloženou v OVO 

3) ukládá 

informovat žadatelku a Okresní soud v Benešově dle bodu 2) tohoto usnesení 

3.1 Zodpovídá: Rada městské části Praha 1, Termín: 15.04.2022 

VARIANTA B) 

1) bere na vědomí 

žádost xxxxxxx xxxxxxxxxxx o smírné vyřešení sporu vedeného u Okresního soudu v Benešově 

pod sp. zn.12 C 173/2020 

2) nesouhlasí 

se soudním smírem ve věci sp. zn. 12 C 173/2020 vedené u Okresního soudu v Benešově, 

jehož znění tvoří přílohu tohoto usnesení uloženou v OVO 

3) ukládá 

informovat žadatelku a Okresní soud v Benešově dle bodu 2) tohoto usnesení 

3.1 Zodpovídá: Rada městské části Praha 1, Termín: 15.04.2022 

Diskuse: 

 V rámci diskuse vystoupili Mgr. Petr Vaněk, vedoucí odboru technické a majetkové 

správy a JUDr. Petr Dětský, vedoucí oddělení právního, kontroly a stížností TAJ. 

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

 Ing. Tomáš Heres oznámil stanovisko Finančního výboru, který doporučil ZMČ Praha 1 

souhlasit se soudním smírem. 
 

 Pro navržené usnesení ve variantě A hlasovalo 15 přítomných členů ZMČ Praha 1, 1 byl 

proti, 1 se zdržel hlasování a 3 nehlasovali. 

 V 19:33 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0360. 

 

 

14.  Žádost o prominutí dluhu vzniklého v souvislosti s užíváním nebytové jednotky  

č. 220/101 v domě č. p. 220, k. ú. Staré Město, Anenská 13, Praha 1 

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

MČ Praha 1 uzavřela s Ing. Bodlákem dne 28.01.2003 smlouvu o nájmu nebytové jednotky  

č. 220/102  o výměře 57,4 m2 v 1. nadzemním podlaží domu Anenská 13. Nájem byl sjednán 

na dobu určitou 10 let za účelem užívání jako kancelář, pracovna a studovna. Nájemné činilo 

160.720 Kč ročně s možností valorizace procentuální hodnotou indexu cen ČSÚ „702 -

Pronájem vlastních nemovitostí“ zveřejněného za předcházející rok. Dne 16.06.2004 byl 

uzavřen dodatek č. 1, ve kterém se strany dohodly, že nájemné za roky 2004 a 2005 nebude 

valorizováno. Dne 18.05.2006 byl uzavřen dodatek č. 2, kterým bylo upraveno označení 

jednotky (220/101) a výměra nebytové jednotky na 61,9 m2. Ing. Bodlák předal vyklizenou 

nebytovou jednotku zpět dne 28.03.2014. Ke dni vrácení nebytové jednotky dlužil  

Ing. Bodlák na nájemném a službách za období 2009 až 2013 částku 660.557 Kč. Rozsudkem 

Obvodního soudu pro Prahu 1 č. j. 41 C 265/2013-45 ze dne 27.01.2015, který nabyl právní 

moci dne 31.03.2015, bylo Ing. Bodlákovi uloženo zaplatit MČ Praha 1 částku 660.557 Kč 

s příslušenstvím a nahradit náklady řízení ve výši 26.420 Kč.  
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Vzhledem k tomu, že Ing. Bodlák zaplatil pouze 236.905 Kč, byly vyčísleny úroky z prodlení 

ze zaplacené částky a dne 24.11.2021 podán návrh na nařízení exekuce k vymožení 

pohledávky 422.400 Kč s příslušenstvím, úroků z prodlení vztahujících se k zaplacené části 

pohledávky ve výši 95.716 Kč a nákladů řízení ve výši 26.420 Kč. Ing. Bodlák uhradil 

v průběhu ledna 2022 zbytek jistiny ve výši 422.400 Kč a náklady řízení ve výši 26.420 Kč. 

Ohledně povinnosti zaplatit příslušenství chtěl využít možnosti dle zákona č. 286/2021 Sb., 

tzv. milostivého léta. Tato možnost se však vztahuje pouze na exekuční řízení zahájená před 

účinností uvedeného zákona, tj. před 28.10.2021. Celková výše úroků z prodlení dle sdělení 

exekutora činí 390.837,08 Kč. Ing. Bodlák nyní zaslal žádost o prominutí povinnosti zaplatit 

úroky z prodlení. Žádost odůvodňuje zejména špatnou finanční situací, protože je 

nezaměstnaný. Uvádí, že jistinu se mu povedlo splatit jen díky pomoci přátel a rodiny. Žádost 

byla projednána Komisí obecního majetku dne 23.02.2022 s tím, že má být žádost předložena 

Finančnímu výboru Zastupitelstva MČ Praha 1 a Zastupitelstvu MČ Praha 1. Dne 01.03.2022  

usnesením č. UR22_0248 uložila Rada MČ Praha 1 předložit žádost Ing. Bodláka 

Zastupitelstvu MČ Praha 1 k projednání a rozhodnutí. Finanční výbor Zastupitelstva MČ 

Praha 1 projednal žádost dne 09.03.2022.  

Navržené usnesení: 

ZMČ P1 

VARIANTA A) 

1) bere na vědomí 

žádost Ing. Petra Bodláka, IČ: xxxxxxxx, o prominutí dluhu na úrocích z prodlení ve výši 

390.837,08 Kč vzniklého v souvislosti s užíváním nebytové jednotky č. 220/101 v domě č. p. 

220, k. ú. Staré Město, Anenská 13, Praha 1 

2) schvaluje 

prominutí dluhu ve výši 390.837,08 Kč vzniklého v souvislosti s užíváním nebytové jednotky  

č. 220/101 v domě č. p. 220, k. ú. Staré Město, Anenská 13, Praha 1, Ing. Petru Bodlákovi, 

IČ: xxxxxxxx 

3) ukládá 

informovat žadatele v souladu s bodem 2) tohoto usnesení 

3.1 Zodpovídá: Rada městské části Praha 1, Termín: 15.04.2022 

VARIANTA B) 

1) bere na vědomí 

žádost Ing. Petra Bodláka, IČ: xxxxxxxx, o prominutí dluhu na úrocích z prodlení ve výši 

390.837,08 Kč vzniklého v souvislosti s užíváním nebytové jednotky č. 220/101 v domě č. p. 

220, k. ú. Staré Město, Anenská 13, Praha 1 

2) neschvaluje 

prominutí dluhu ve výši 390.837,08 Kč vzniklého v souvislosti s užíváním nebytové jednotky  

č. 220/101 v domě č. p. 220, k. ú. Staré Město, Anenská 13, Praha 1, Ing. Petru Bodlákovi, 

IČ: xxxxxxxx 

3) ukládá 

informovat žadatele v souladu s bodem 2) tohoto usnesení 

3.1 Zodpovídá: Rada městské části Praha 1, Termín: 15.04.2022 

Diskuse: 

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

správy.  

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

 Ing. Tomáš Heres oznámil stanovisko Finančního výboru, který doporučil ZMČ Praha 1 

souhlasit s prominutím dluhu. 

 Petr Burgr navrhl hlasovat o usnesení ve variantě A, ale prominout 90 % z dlužné 

částky, tzn. schválit prominutí dluhu ve výši 351.753,40 Kč - předkladatel MUDr. Jan 

Votoček se s tímto návrhem ztotožnil.  
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 Mgr. Amália Počarovská předložila protinávrh, prominout 100% z dlužné částky, tzn. 

hlasovat o usnesení ve variantě A = pro hlasovalo 7 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, 

nikdo se nezdržel a 13 nehlasovalo – návrh nebyl přijat. 

 

 Pro navržené usnesení v upravené variantě A hlasovalo 16 přítomných členů ZMČ  

Praha 1, nikdo nebyl proti a 4 se zdrželi hlasování.  

 V 19:41 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0361. 

 

15.  Žádost o přerušení běhu lhůty k provedení a dokončení půdní bytové jednotky  

č. 964/4 v domě č. p. 964, V Kotcích 24, jenž je součástí pozemku parc. č. 449, k. ú. 

Staré Město, obec Praha 

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

Mgr. Kateřina Dubská, vedoucí oddělení správy nemovitostí OTMS. 

Na základě usnesení Zastupitelstva MČ P1 č. UZ17_0445 ze dne 23.05.2017 byla dne 

09.01.2018 s p. xxxxxxx xxxxxxxx uzavřena smlouva o výstavbě č. CES: 2017/0976, jejímž 

předmětem je výstavba bytové jednotky č. 964/4 do půdního prostoru domu č. p. 964,  

V Kotcích 24, Praha 1. Dům je součástí pozemku parc. č. 449. Stavebník uhradil za právo 

vestavby půdní BJ cenu celkem = 10.018.800 Kč včetně DPH.  

Na základě usnesení Zastupitelstva MČ P1 č. UZ19_0062 ze dne 16.04.2019 byl se 

stavebníkem dne 31.05.2019 uzavřen D1 ke smlouvě č. CES: 2017/0976, jímž byl přerušen 

běh lhůty pro dokončení výstavby půdní BJ od 18.12.2018 do dne právní moci rozhodnutí o 

změně stavby před dokončením či jiného obdobného správního aktu, nejpozději však do 

31.12.2020. Důvodem byly objektivní překážky, pro které nebylo možno vystavět půdní BJ 

v termínu stanoveném smlouvou o výstavbě - bylo zapotřebí přistoupit k přepracování části 

projektové dokumentace.  

Na základě usnesení Zastupitelstva MČ P1 č. UZ21_0262 ze dne 18.05.2021 byl se 

stavebníkem dne 30.06.2021 uzavřen D2 ke smlouvě č. CES: 2017/0976, jímž byl přerušen 

běh lhůty pro dokončení výstavby půdní BJ od 01.01.2021 do dne právní moci rozhodnutí  

o změně stavby před dokončením či jiného obdobného správního aktu, nejpozději však do 

30.06.2021. Důvodem žádosti byly objektivní překážky – epidemie Covid 19, po dlouhou 

dobu nebylo vydáno k předložené projektové dokumentaci závazné stanovisko OPP MHMP  

a nemohlo tak být vydáno ani rozhodnutí ze strany stavebního úřadu. Stavební úřad ÚMČ P1 

vydal v dané věci dne 13.09.2021 rozhodnutí (stavební povolení), které nabylo právní moci 

dne 12.10.2021. Pan xxxxxx ihned zahájil stavební práce, a však od samého počátku neměl 

pro stavbu vhodné podmínky, přičemž nejzávažnějším problémem bylo, že nefungovalo 

připojení na domovní vodovod (připojení bylo možné jen z bytu nájemce p. xxxxxxxxxx 

xxxx). O této skutečnosti a dalších problémech na stavbě informoval p. xxxxxx pravidelně 

OTMS OTP a OSN, kdy problém s připojením vody vyřešil technik OTP a problémy 

s ostatními překážkami na stavbě byly mj. vyřešeny změnou správce domu V Kotcích 24 (ke 

dni 31.01.2022 ukončena smlouva o správě domu V Kotcích 24 uzavřená s p. xxxxxxxxxxx 

xxxxx). Problém s přípojkou vody byl hlášen od samého počátku stavby a byl definitivně 

vyřešen až dne 11.01.2022, což je po 3 měsících. Na základě skutečností, pro které nebylo 

možné stavbu řádně provádět, žádá stavebník ÚMČ P1 o prodloužení termínu k dokončení 

půdní BJ, a to do 31.07.2022. Vzhledem k tomu, že p. xxxxxx se ve své žádosti odvolává 

pouze na výše uvedené překážky při provádění stavebních prací, přičemž jde o překážky 

objektivní (nezaviněné stavebníkem), ale zároveň neudává, že stavba mohla být započata až 

nabytím právní moci stavebního povolení, pak byl předložen návrh přerušit běh lhůty pro 

provedení a dokončení výstavby půdní BJ jen na dobu od 12.10.2021 do 11.01.2022, kdy 

trvaly žadatelem popsané objektivní překážky stavby, tj. na dobu 3 měsíců.  



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. 

 

28 

 

 

Tato skutečnost znamená, že termín pro provedení a dokončení BJ by byl nově stanoven do 

11.06.2022. Rada MČ Praha 1 projednala výše uvedenou žádost dne 01.03.2022 a usnesením 

č. UR22_0249 uložila předložit žádost Zastupitelstvu MČ Praha 1 k projednání ve variantách. 

Navržené usnesení: 

ZMČ P1  

VARIANTA A) 

1) bere na vědomí 

žádost č. j. UMCP1 080592/2022 ze dne 21. 2. 2022 od pana xxxxxx xxxxxxx o přerušení běhu 

lhůty k provedení a dokončení bytové jednotky č. 964/4 v půdním prostoru domu č. p. 964, V 

Kotcích 24, jenž je součástí pozemku parc. č. 449, k. ú. Staré Město, obec Praha - žádost je 

přílohou tohoto usnesení uloženou v OVO 

2) schvaluje 

dle čl. XV odst. 2 smlouvy o výstavbě č. CES: 2017/0976 přerušení běhu lhůty k provedení  

a dokončení výstavby půdní bytové jednotky, a to na dobu od 12.10.2021 do 11.01.2022 

3) ukládá 

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o výstavbě č. CES: 2017/0976 

3.1 Zodpovídá: Ing. Petr Hejma, Termín: 15.04.2022 

VARIANTA B) 

1) bere na vědomí 

žádost č. j. UMCP1 080592/2022 ze dne 21. 2. 2022 od pana xxxxxx xxxxxxx o přerušení běhu 

lhůty k provedení a dokončení bytové jednotky č. 964/4 v půdním prostoru domu č. p. 964, V 

Kotcích 24, jenž je součástí pozemku parc. č. 449, k. ú. Staré Město, obec Praha - žádost je 

přílohou tohoto usnesení uloženou v OVO 

2) neschvaluje 

přerušení běhu lhůty k provedení a dokončení výstavby, tzn. že termín pro dokončení výstavby 

půdní bytové jednotky je stanoven nejpozději do 15.03.2022 

3) ukládá 

informovat žadatele o rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 1 

3.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Vaněk, Termín: 31.03.2022 

Diskuse: 

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

 

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

nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování a 3 nehlasovali. 

 V 19:45 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0362. 

 

 

16.  Žádost o prodej nebytové jednotky č. 611/101 v domě č. p. 611, stojícího na 

pozemcích parc. č. 756/1 a a 756/2, Týnská ulička 10, vše v k. ú. Staré Město,  

Praha 1 

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

Bulla, vedoucí oddělení koordinace a SVJ OTMS. 

Členům ZMČ Praha 1 byla předložena k projednání žádost Společenství vlastníků jednotek 

domu Týnská ulička 10 čp. 611, IČ: 27654826 (dále též „SVJ“) o souhlas s odkoupením 

nebytové jednotky č. 611/101 v domě č. p. 611, stojícího na pozemcích parc. č. 756/1 a 756/2, 

Týnská ulička 10, Praha 1. SVJ žádá o souhlas s prodejem nebytové jednotky č. 611/101  

o výměře 4,7 m2, která se nachází v 1. NP výše uvedeného domu s vchodem do jednotky 

přímo z ulice. Jednotka je od roku 2014 volná, v minulosti zde byla prodejna drobných 

upomínkových předmětů. Záměrem SVJ je odkoupit tuto nebytovou jednotku a začlenit ji do 

společných prostor domu, přes které by vedl přístup do sklepních prostor.  
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Po provedení místního šetření Komise obecního majetku na zasedání dne 09.02.2022 

doporučila jednomyslně nesouhlasit s prodejem výše uvedené nebytové jednotky. Rada MČ 

Praha 1 usnesením č. UR22_0217 ze dne 22.02.2022 doporučuje nesouhlasit s prodejem 

nebytové jednotky č. 611/101. MČ Praha 1 má spoluvlastnický podíl na domu a pozemku ve 

výši 21,8%. Navržené usnesení:  

ZMČ P1 

1) bere na vědomí 

žádost Společenství vlastníků jednotek domu Týnská ulička 10 čp. 611 Praha 1, IČ:27654826 

o souhlas s prodejem nebytové jednotky č. 611/101 v domě č. p. 611, stojícího na pozemcích 

parc. č. 756/1 a 756/2, Týnská ulička 10, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1 uvedenou v příloze 

uložené v OVO 

2) nesouhlasí 

s prodejem nebytové jednotky č. 611/101 v domě č. p. 611, stojícího na pozemcích parc. č. 

756/1 a 756/2, Týnská ulička 10, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1 

3) ukládá 

informovat žadatele o usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 

3.1 Zodpovídá: MUDr. Jan Votoček, Termín: 31.03.2022 

Bez diskuse. 

 

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

a 1 se zdržel hlasování. 

 V 19:47 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0363. 

 

 

17.  Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 769, na pozemku parc. č. 607, 

Jungmannovo náměstí 7, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1 

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

Bulla, vedoucí oddělení koordinace a SVJ OTMS. 

Členům ZMČ Praha 1 byla předložena k projednání žádost paní xxxxxxx xxxxxxxxxx 

(prostřednictvím jejího právního zástupce), která  vlastní bytovou jednotku č. 769/7 v domě  

č. p. 769, na pozemku parc. č. 607, Jungmannovo náměstí 7, Praha 1, o odkoupení části spol. 

prostor ve výše uvedeném domě. Bytová jednotka č. 769/7 je umístěna v 5.NP domu  

a nachází se pod prostorem, který by chtěla žadatelka odkoupit. Zmíněným spol. prostorem je 

sušárna o výměře 8,6 m2. Zastupitelstvo MČ Praha 1 usnesením č. UZ19_0058 dne 

16.04.2019 schválilo záměr prodeje tohoto prostoru vlastníkovi bytové jednotky č. 769/10, 

společnosti LYBRA, s.r.o. Následně na shromáždění SVJ projevil zájem o tento prostor 

vlastník bytové jednotky č. 769/7, SVJ tedy zrealizovalo „interní výběrové řízení“, v němž 

zvítězila nabídka paní xxxxxxxxxx, resp. její matky paní xxxxxxx, která tehdy bytovou 

jednotku č. 767/7 vlastnila. Žadatelka nechala aktualizovat znalecký posudek pro stanovení 

ceny v čase a místě obvyklé, který určil částku ve výši 416.400 Kč, tedy 48.419 Kč/m2. 

Nabídka žadatelky za odkoupení tohoto prostoru je 1.100.000 Kč, tedy 127.907 Kč/m2. 

S prodejem tohoto prostoru ostatní vlastníci souhlasí, včetně původního zájemce - společnosti 

LYBRA, s.r.o. Rada MČ Praha 1 usnesením č. UR22_0250 ze dne 01.03.2022 doporučuje 

souhlasit se záměrem prodeje. MČ Praha 1 má spoluvlastnický podíl na domu a pozemku ve 

výši 38%. Navržené usnesení:  

ZMČ P1 

1) bere na vědomí 

žádost paní Tatiany Detlofsson, zastoupené na základě plné moci Mgr. Zuzanou Kratěnovou, 

o odkoupení části spol. prostor v domě č. p. 769, na pozemku parc. č. 607, Jungmannovo 

náměstí 7, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1 uvedenou v příloze uložené v OVO 
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2) schvaluje 

v rozsahu stávajícího spoluvlastnického podílu MČ Praha 1 ve výši id. 6603/17374 na 

společných částech domu č. p. 769 a pozemku parc. č. 607, Jungmannovo náměstí 7, vše k. ú. 

Nové Město, Praha 1 záměr prodeje části společných prostor o výměře cca 8,6 m2 v domě  

č. p. 769 a tomu odpovídající id. části pozemku parc. č. 607, Jungmannovo náměstí 7, vše  

k. ú. Nové Město, Praha 1 vlastníku bytové jednotky č. 769/7, a to za podmínky závazku 

žadatele, že bytová jednotka č. 769/7 bude využívána výhradně k trvalému bydlení a že 

nebude využívána ke krátkodobému ubytování a to pod sankcí 2.000.000 Kč ve prospěch 

Společenství vlastníků jednotek domu Jungmannovo nám. 7 čp. 769 Praha 1, IČ: 28870565 

3) ukládá 

zveřejnit záměr prodeje na úřední desce v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 

3.1 Zodpovídá: MUDr. Jan Votoček, Termín: 31.03.2022 

Diskuse: 

 Mgr. Amália Počarovská navrhla, aby byl proveden ještě jeden znalecký posudek a 

maximální částka z těchto dvou posudků by se při konkrétním prodeji vybrala. Dále 

předložila pozměňovací návrh usnesení, a to v bodě 1) usnesení vypustit text „uložené 

v OVO“ - předkladatel MUDr. Jan Votoček se s tímto návrhem neztotožnil = pro 

hlasovali 3 členové ZMČ P1, nikdo nebyl proti, 4 se zdrželi a 13 nehlasovalo – návrh nebyl 

přijat. 

 

 Pro navržené usnesení hlasovalo 13 přítomných členů ZMČ Praha 1, 2 byli proti  

a 5 se zdrželo hlasování.  

 V 20:08 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0364. 

 

 

18.  Prodej části spol. prostor v domě č. p. 131, na pozemku parc. č. 74, Pařížská 28, vše 

v k. ú. Josefov, Praha 1 

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

Bulla, vedoucí oddělení koordinace a SVJ OTMS. 

Zastupitelstvu MČ Praha 1 byla předložena ke schválení žádost Společenství vlastníků 

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

části spol. prostor v domě č. p. 131, na pozemku parc. č. 74, Pařížská 28, a dále byla 

předložena k projednání žádost vlastníka bytové jednotky č. 131/14 paní xxxxx xxxxxxxx 

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

Zastupitelstvo MČ Praha 1 usnesením č. UZ21_0260 dne 18.05.2021 schválilo záměr prodeje 

části spol. prostor o výměře 37,2 m2 za účelem vybudování bytové jednotky, na jejíž realizaci 

Společenství vlastníků jednotek Pařížská čp.131/28, Praha 1, IČ: 27174905 (dále též „SVJ“) 

vypsalo výběrové řízení a vybralo nejvýhodnějšího uchazeče. Součástí výše zmíněného 

usnesení byl souhlas se záměrem prodeje části spol. prostor o výměře 4 m2, který by se 

stavebně připojil k bytovým jednotkám č. 131/14 a 131/15, které se následně sloučí v bytovou 

jednotku č. 131/14. SVJ nechalo vypracovat znalecké posudky (soudního znalce vybrala MČ 

Praha 1) na stanovení ceny v čase a místě obvyklé na oba zmíněné prostory. Prostor 

vymezený k výstavbě nové bytové jednotky byl oceněn na částku 5.130.000 Kč, tedy  

137.093 Kč/m2, prostor, jenž má být stavebně připojen k jednotkám č. 131/14 a 131/15 byl 

oceněn na částku 540.000 Kč, tedy 135.000 Kč/m2. Shromáždění SVJ dne 28.02.2022 

vyhodnotilo výběrové řízení na realizaci vestavby nové bytové jednotky č. 131/17 a jako 

nejvýhodnější vybralo nabídku p. Davida Výborného, který nabídl částku 5.709.000 Kč, tedy 

153.468 Kč/m2. SVJ dále odsouhlasilo prodej části spol. prostoru o výměře 4 m2 vlastníku 

bytové jednotky č. 131/14 za cenu stanovenou znaleckým posudkem.  
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Oba budoucí stavebníci se zavázali, že bytové jednotky nebudou využívány ke krátkodobému 

ubytování pod sankcí 2.000.000 Kč ve prospěch SVJ. Zastupitelstvu MČ Praha 1 se tedy 

předkládá ke schválení souhlas s prodejem výše zmíněných prostor a v souvislosti s tím 

uzavření smlouvy o výstavbě, která bude reflektovat všechny výše uvedené změny. MČ  

Praha 1 má spoluvlastnický podíl na domu a pozemku ve výši 24,6 %.  

Navržené usnesení: 

ZMČ P1 

1) bere na vědomí 

• žádost Společenství vlastníků jednotek Pařížská čp.131/28, Praha 1, IČ:27174905 o souhlas 

s prodejem části spol. prostor v domě č. p. 131, na pozemku parc. č. 74, Pařížská 28, vše  

v k. ú. Josefov, Praha 1 uvedenou v příloze uložené v OVO 

• žádost vlastníka bytové jednotky č. 131/14 o souhlas s prodejem části spol. prostor v domě  

č. p. 131, na pozemku parc. č. 74, Pařížská 28, vše v k. ú. Josefov, Praha 1 uvedenou v příloze 

uložené v OVO 

2) bere na vědomí 

vyhodnocení proběhnuvšího výběrového řízení na prodej části spol. prostor o výměře 37,2 m2 

v domě č. p. 131, na pozemku, parc. č. 74, k. ú. Josefov, Praha 1 za účelem vybudování bytové 

jednotky č. 131/17 realizovaného Společenstvím vlastníků jednotek Pařížská čp.131/28, Praha 

1, IČ: 27174905, kdy byla jako nejvyšší vyhodnocena nabídka pana xxxxxx xxxxxxxxx, trvale 

bytem xxxxxxxxx xxx, 250 90 Jirny 

3) schvaluje 

v rozsahu stávajícího spoluvlastnického podílu MČ Praha 1 ve výši id. 6198/25150 na 

společných částech domu č. p. 131 a na pozemku parc. č. 74, Pařížská 28, vše k. ú. Josefov, 

Praha 1: 

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

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

bytové jednotky č. 131/17 panu xxxxxx xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxx xxx, 250 90 Jirny za 

kupní cenu 5.709.000 Kč + DPH v zákonem stanovené výši, 

• prodej části společných prostor o výměře cca 4 m2 v domě č. p. 131 a tomu odpovídající id. 

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

č. 131/14 za kupní cenu 540.000 Kč + DPH v zákonem stanovené výši, a to za následujících 

podmínek: 

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

bydlení a nebudou využívány ke krátkodobému ubytování ani v nich nebudou provozovány 

ubytovací služby ani umístěna jakákoliv provozovna, a to pod sankcí 2.000.000 Kč ve 

prospěch Společenství vlastníků jednotek Pařížská čp.131/28, Praha 1, IČ: 27174905 

• výše uvedená podmínka bude zanesena do smlouvy o výstavbě uzavřené s vybranými 

stavebníky 

4) schvaluje 

v rozsahu stávajícího spoluvlastnického podílu MČ Praha 1 ve výši id. 6198/25150 na 

společných částech domu č. p. 131 a na pozemku parc. č. 74, Pařížská 28, vše v k. ú. Josefov, 

Praha 1 změnu prohlášení vlastníka formou smlouvy o výstavbě s tím, že po vkladu práv do 

katastru nemovitostí budou nové spoluvlastnické podíly na společných částech domu č. p. 131 

a na pozemku parc. č. 74, Pařížská 28, vše v k. ú. Josefov, Praha 1 vyjádřeny tak, jak je 

uvedeno v bodě 5) tohoto usnesení 

5) souhlasí 

v rozsahu stávajícího spoluvlastnického podílu MČ Praha 1 v souladu se zákonem  

č. 89/2012 Sb., s přihlédnutím k původnímu rozdělení domu na jednotky dle zákona č. 72/1994 

Sb., s novým rozdělením pozemku parc. č. 74 a na něm stojícího domu č. p. 131, vše k. ú. 

Josefov, Praha 1 na jednotky a to takto: 
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BJ č. 131/1 se spoluvlastnickým podílem ve výši 1038/25562 na společných částech domu a 

pozemku 

BJ č. 131/2 se spoluvlastnickým podílem ve výši 1273/25562 na společných částech domu a 

pozemku 

BJ č. 131/3 se spoluvlastnickým podílem ve výši 1251/25562 na společných částech domu a 

pozemku 

BJ č. 131/4 se spoluvlastnickým podílem ve výši 1273/25562 na společných částech domu a 

pozemku 

BJ č. 131/5 se spoluvlastnickým podílem ve výši 1045/25562 na společných částech domu a 

pozemku 

BJ č. 131/6 se spoluvlastnickým podílem ve výši 1270/25562 na společných částech domu a 

pozemku 

BJ č. 131/7 se spoluvlastnickým podílem ve výši 1076/25562 na společných částech domu a 

pozemku 

BJ č. 131/8 se spoluvlastnickým podílem ve výši 1045/25562 na společných částech domu a 

pozemku 

BJ č. 131/9 se spoluvlastnickým podílem ve výši 1444/25562 na společných částech domu a 

pozemku 

BJ č. 131/10 se spoluvlastnickým podílem ve výši 2661/25562 na společných částech domu a 

pozemku 

BJ č. 131/11 se spoluvlastnickým podílem ve výši 1057/25562 na společných částech domu a 

pozemku 

BJ č. 131/14 se spoluvlastnickým podílem ve výši 1362/25562 na společných částech domu a 

pozemku 

BJ č. 131/16 se spoluvlastnickým podílem ve výši 1123/25562 na společných částech domu a 

pozemku 

BJ č. 131/17 se spoluvlastnickým podílem ve výši 372/25562 na společných částech domu a 

pozemku 

NJ č. 131/101 se spoluvlastnickým podílem ve výši 1290/25562 na společných částech domu a 

pozemku 

NJ č. 131/102 se spoluvlastnickým podílem ve výši 1019/25562 na společných částech domu a 

pozemku 

NJ č. 131/103 se spoluvlastnickým podílem ve výši 1789/25562 na společných částech domu a 

pozemku 

NJ č. 131/104 se spoluvlastnickým podílem ve výši 656/25562 na společných částech domu a 

pozemku 

NJ č. 131/105 se spoluvlastnickým podílem ve výši 3518/25562 na společných částech domu a 

pozemku 

7) u k l á d á 

informovat žadatele o usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 a podepsat smlouvu o výstavbě 

7.1 Zodpovídá: Ing. Petr Hejma, Termín: 31.12.2022 

Diskuse: 

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

a stížností TAJ. 
 

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

 

Přestávka od 20:12 hod. do 20:18 hod. na jednání politických klubů.  
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 Mgr. Amália Počarovská navrhla hlasovat o úpravě ceny za m2 v bodě 3 usnesení, a to za 

kupní cenu 214.613 Kč/m2 - předkladatel MUDr. Jan Votoček se s tímto návrhem 

neztotožnil = pro nehlasoval žádný člen ZMČ P1, nikdo nebyl proti, 5 se zdrželo  

a 15 nehlasovalo – návrh nebyl přijat. 

 Mgr. Amália Počarovská navrhla vypustit v bodě 1) text „uložené v OVO“ - 

předkladatel MUDr. Jan Votoček se s tímto návrhem neztotožnil = pro hlasovalo 7 členů 

ZMČ P1, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel a 13 nehlasovalo – návrh nebyl přijat. 

 Mgr. Amália Počarovská navrhla nové znění usnesení:  

1) bere na vědomí 

• žádost Společenství vlastníků jednotek Pařížská čp.131/28, Praha 1, IČ:27174905 o souhlas 

s prodejem části spol. prostor v domě č. p. 131, na pozemku parc. č. 74, Pařížská 28, vše  

v k. ú. Josefov, Praha 1 uvedenou v příloze  

• žádost vlastníka bytové jednotky č. 131/14 o souhlas s prodejem části spol. prostor v domě  

č. p. 131, na pozemku parc. č. 74, Pařížská 28, vše v k. ú. Josefov, Praha 1 uvedenou v příloze  

2) bere na vědomí 

vyhodnocení proběhnuvšího výběrového řízení na prodej části spol. prostor o výměře 37,2 m2 

v domě č. p. 131, na pozemku, parc. č. 74, k. ú. Josefov, Praha 1 za účelem vybudování bytové 

jednotky č. 131/17 realizovaného Společenstvím vlastníků jednotek Pařížská čp.131/28,  

Praha 1, IČ: 27174905, kdy byla jako nejvyšší vyhodnocena nabídka pana xxxxxx xxxxxxxxx, 

trvale bytem xxxxxxxxx xxx, 250 90 Jirny 

3) ukládá  

Vypracovat oponentní znalecký posudek 

3.1 Zodpovídá: Rada MČ Praha 1 - předkladatel MUDr. Jan Votoček se s tímto návrhem 

neztotožnil = pro hlasovali 4 členové ZMČ P1, nikdo nebyl proti, 2 se zdrželi  

a 14 nehlasovalo – návrh nebyl přijat. 

 Mgr. David Bodeček navrhl hlasovat per partes o jednotlivých odrážkách bodu  

3) usnesení. 

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

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

bytové jednotky č. 131/17 panu xxxxxx xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxx xxx, 250 90 Jirny za 

kupní cenu 5.709.000 Kč + DPH v zákonem stanovené výši = pro hlasovalo 14 členů ZMČ 

P1, 2 byli proti a 4 se zdrželi hlasování – návrh byl přijat. 

• prodej části společných prostor o výměře cca 4 m2 v domě č. p. 131 a tomu odpovídající id. 

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

č. 131/14 za kupní cenu 540.000 Kč + DPH v zákonem stanovené výši = pro hlasovalo  

13 členů ZMČ P1, 2 byli proti, a 5 se zdrželo hlasování – návrh byl přijat. 

 

 Pro navržené usnesení hlasovalo 13 přítomných členů ZMČ Praha 1, 2 byli proti,  

4 se zdrželi hlasování a 1 nehlasoval. 

 V 20:57 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0365. 

 

 

 Mgr. Amália Počarovská požádala uvést do zápisu, že byli přítomni všichni členové 

koalice, až na Mgr. Petra Scholze, který byl přítomen videokonferenčně.  

 

19.  Záměr prodeje pozemku parc.  č. 710/6 v k. ú. Malá Strana, obec Praha  

(U Lužického semináře 114/46, Praha 1) 

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

Mgr. Kateřina Dubská, vedoucí oddělení správy nemovitostí OTMS. 
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Hlavní město Praha je vlastníkem pozemku parc. č. 710/6 (druh pozemku - ostatní plocha, 

způsob využití - zeleň) o výměře 274 m2, obec Praha. V souladu s ust. § 19 odst. 1 z. č. 

131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, je tento pozemek svěřen do správy Městské části  

Praha 1, která je oprávněna s pozemkem disponovat. Jedná se o pozemek ve vnitrobloku 

domu čp. 114, U Lužického semináře 46, Praha 1. Za účelem dořešení užívacích vztahů 

k pozemku podalo Společenství vlastníků jednotek domu U Lužického semináře 46 č. p. 114 

Praha oficiálně dopisem ze dne 11.08.2021 žádost o koupi, pronájem nebo výpůjčku 

předmětného pozemku. V souvislosti se žádostí byl následně zpracován znalecký posudek  

o ceně pozemku a znalecký posudek o výši obvyklého nájemného pozemku. Po dalším 

jednání a obeznámení s výši kupní ceny v lednu 2022 obdržela MČ P1 písemnou žádost SVJ 

ze dne 24.01.2022 o zaslání nabídky na odprodej předmětného pozemku s možností 

bezúročných splátek. Součástí žádosti byl dále požadavek SVJ o pronájem části předmětného 

pozemku dle situačního nákresu o výměře 8 m2 přiléhajících ke štítu domu od července 2022 

do doby převodu vlastnického práva za účelem zahájení výstavby a umístění venkovního 

výtahu. Dne 15.02.2022 projednala návrh na záměr prodeje Rada městské části Praha 1  

a doporučila ve smyslu usnesení č. UR22_0179 projednat záměr přímého prodeje SVJ. 

Navržené usnesení:  

ZMČ P1 

VARIANTA A) 

1) bere na vědomí 

- žádost Společenství vlastníků jednotek domu U Lužického semináře 46 č.p. 114 Praha 1, IČ: 

28915313, o koupi pozemku parc. č. 710/6 v k. ú. Malá strana, obec Praha, č.j. ÚMČ P1 

039005/2022 ze dne 31. 1. 2022 - znalecký posudek č. 118/3733/2021 o ceně pozemku parc. č. 

710/6 (ostatní plocha - zeleň) o výměře 274 m2 v k. ú. Malá strana, obec Praha, okres Hlavní 

město Praha, ke dni 7. října 2021 

2) rozhodlo schválit 

záměr přímého prodeje pozemku parc. č. 710/6, o výměře 274 m2, v k. ú. Malá Strana, obec 

Praha, Společenství vlastníků jednotek domu U Lužického semináře 46 č.p. 114 Praha 1,  

IČ: 28915313, minimálně za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 118/3733/2021 celkem 

ve výši 5.590.000 Kč 

3) ukládá 

informovat žadatele o tomto rozhodnutí 

3.1 Zodpovídá: MUDr. Jan Votoček, Termín: 31.03.2022 

4) ukládá 

zveřejnit záměr ve smyslu bodu 2) tohoto usnesení a předložit Společenství vlastníků jednotek 

U Lužického semináře 46 č.p. 114 Praha 1, IČ: 2895313 nabídku v souladu s tímto 

rozhodnutím 

4.1 Zodpovídá: MUDr. Jan Votoček, Termín: 30.04.2022 

VARIANTA B) 

1) bere na vědomí 

- žádost Společenství vlastníků jednotek domu U Lužického semináře 46 č.p. 114 Praha 1, IČ: 

28915313, o koupi pozemku parc. č. 710/6 v k. ú. Malá strana, obec Praha, č.j. ÚMČ P1 

039005/2022 ze dne 31. 1. 2022 - znalecký posudek č. 118/3733/2021 o ceně pozemku parc. č. 

710/6 (ostatní plocha - zeleň) o výměře 274 m2 v k. ú. Malá strana, obec Praha, okres Hlavní 

město Praha, ke dni 7. října 2021 

2) rozhodlo neschválit 

záměr přímého prodeje pozemku parc. č. 710/6, o výměře 274 m2, v k. ú. Malá Strana, obec 

Praha, Společenství vlastníků jednotek domu U Lužického semináře 46 č.p. 114 Praha 1,  

IČ: 28915313 

3) ukládá  

informovat žadatele o tomto rozhodnutí 



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. 

 

35 

 

 

3.1 Zodpovídá: MUDr. Jan Votoček, Termín: 31.03.2022 

Diskuse: 

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

 Mgr. Amála Počarovská vznesla protinávrh usnesení, hlasovat o usnesení ve variantě B 

= pro hlasovali 2 členové ZMČ P1, nikdo nebyl proti, 4 se zdrželi a 14 nehlasovalo – 

protinávrh nebyl přijat. 

 Mgr. Amála Počarovská vznesla protinávrh usnesení ve znění: 

ZMČ P1 

1) bere na vědomí 

- žádost Společenství vlastníků jednotek domu U Lužického semináře 46 č.p. 114 Praha 1, IČ: 

28915313, o koupi pozemku parc. č. 710/6 v k. ú. Malá strana, obec Praha, č.j. ÚMČ P1 

039005/2022 ze dne 31. 1. 2022  

- znalecký posudek č. 118/3733/2021 o ceně pozemku parc. č. 710/6 (ostatní plocha - zeleň) o 

výměře 274 m2 v k. ú. Malá strana, obec Praha, okres Hlavní město Praha, ke dni  

7. října 2021 

2) ukládá 

vypracovat oponentní znalecký posudek 

2.1 Zodpovídá: Rada MČ Praha 1, Termín: 30.04.2022 = pro hlasovalo 5 členů ZMČ P1, 

nikdo nebyl proti, 3 se zdrželi a 12 nehlasovalo – protinávrh nebyl přijat. 

 

 Pro navržené usnesení ve variantě A hlasovalo 14 přítomných členů ZMČ Praha 1, 4 byli 

proti a 2 se zdrželi hlasování.  

 V 21:17 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0366. 

 

 

20.  Záměr prodeje pozemků parc. č. 101/2 a 101/4 v k. ú. Nové Město, obec Praha  

(U Půjčovny 953/4, Praha 1) včetně všech staveb a příslušenství 

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

Mgr. Kateřina Dubská, vedoucí oddělení správy nemovitostí OTMS. 

Hlavní město Praha je vlastníkem pozemků parc. č. 101/2 (druh pozemku - ostatní plocha, 

způsob využití - jiná plocha) o výměře 419 m2 a parc. č. 101/4 (druh pozemku zastavěna 

plocha a nádvoří) o výměře 127 m2, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1, obec Praha. V souladu 

s ust. § 19 odst. 1 z. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, jsou tyto dvorní pozemky 

svěřeny do správy Městské části Praha 1, která je oprávněna s pozemky disponovat.  

Součástí pozemku parc. č. 101/4 je stavba bez čísla popisného nebo evidenčního -  objekt se  

6 garážemi. Přístup k pozemkům je průjezdem domu čp. 953. Jedná se o pozemky ve 

vnitrobloku domu čp. 953, U Půjčovny 4, Praha 1. 

Po jednání s výborem SVJ na OSN v červnu 2021 ve věci dořešení užívacích vztahů 

k pozemkům podalo Společenství vlastníků U Půjčovny 953, Praha 1 oficiálně dopisem ze 

dne 11.06.2021 žádost o odprodej předmětných pozemků včetně garáží. V souvislosti se 

žádostí byl následně zpracován znalecký posudek. Po dalším jednání na úrovni vedení radnice 

a obeznámení s výši kupní ceny v lednu 2022 obdržela MČ P1 písemnou žádost SVJ ze dne 

14.01.2022 o zaslání nabídky na odprodej citovaných pozemků s možností část kupní ceny 

postupně splácet. Celková obvyklá, resp. tržní cena pozemků včetně staveb a příslušenství 

činí dle znaleckého posudku č. 14-375/2021 částku ve výši 31.346.000 Kč, která bude 

ponížena o částku 872.525 Kč z titulu nákladů na opravu dvora dle navrhovaného rozpočtu, 

kterou provede SVJ. Dne 15.02.2022 projednala návrh na záměr prodeje Rada městské části 

P1 a doporučila ve smyslu usnesení č. UR22_0218 projednat záměr přímého prodeje SVJ.  
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Navržené usnesení: 

ZMČ P1  

VARIANTA A) 

1) bere na vědomí 

- žádost Společenství vlastníků U Půjčovny 953, Praha 1, IČ 27258696 o koupi pozemků parc. 

č. 101/2 a 101/4 v k. ú. Nové Město, obec Praha, č.j. ÚMČ P1 031869/2022 ze dne  

20. 1. 2022 

- znalecký posudek č. 14-375/2021 o ocenění pozemků parc. č. 101/2 a 101/4, vč. příslušenství 

a staveb v k. ú. Nové Město, U Půjčovny 4, Praha 1 ke dni 9. 7. 2021 

- položkový rozpočet na opravu dvora 

2) rozhodlo schválit 

záměr přímého prodeje pozemků parc. č. 101/2, o výměře 419 m2 a parc. č. 101/4 o výměře 

127 m2, vše v k. ú. Nové Město, obec Praha, včetně všech staveb a příslušenství Společenství 

vlastníků U Půjčovny 953, Praha 1, IČ 27258696, minimálně za cenu ve výši 30.473.475 Kč, 

tj. za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 14-375/2021 poníženou o částku ve výši 

872.525 Kč, z titulu nákladů na opravu dvora, s možností část kupní ceny postupně splácet 

3) ukládá 

zajistit zveřejnění záměru v souladu s odst. 2 tohoto usnesení 

3.1 Zodpovídá: MUDr. Jan Votoček Termín: 31.03.2022 

4) ukládá 

předložit Společenství vlastníků U Půjčovny 953, Praha 1, IČ 27258696, nabídku v souladu  

s tímto rozhodnutím 

4.1 Zodpovídá: MUDr. Jan Votoček Termín: 30.04.2022 

VARIANTA B) 

1) bere na vědomí 

- žádost Společenství vlastníků U Půjčovny 953, Praha 1, IČ 27258696 o koupi pozemků parc. 

č. 101/2 a 101/4 v k. ú. Nové Město, obec Praha, č.j. ÚMČ P1 031869/2022 ze dne  

20. 1. 2022 

- znalecký posudek č. 14-375/2021 o ocenění pozemků parc. č. 101/2 a 101/4, vč. příslušenství 

a staveb v k. ú. Nové Město, U Půjčovny 4, Praha 1 ke dni 9. 7. 2021 

- položkový rozpočet na opravu dvora 

2) rozhodlo neschválit 

záměr přímého prodeje pozemků parc. č. 101/2, o výměře 419 m2 a parc. č. 101/4 o výměře 

127 m2, vše v k. ú. Nové Město, obec Praha, včetně všech staveb a příslušenství Společenství 

vlastníků U Půjčovny 953, Praha 1, IČ 27258696 

3) ukládá 

informovat Společenství vlastníků U Půjčovny 953, Praha 1, IČ 27258696 o tomto rozhodnutí 

3.1 Zodpovídá: MUDr. Jan Votoček, Termín: 31.03.2022 

 

Diskuse: 

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

 

 Pro navržené usnesení ve variantě A hlasovalo 14 přítomných členů ZMČ Praha 1, 2 byli 

proti, 2 se zdrželi a 2 nehlasovali. 

 V 21:32 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0367. 

 

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 16 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, 2 se zdrželi a 2 nehlasovali  

– návrh byl přijat. 
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 Ing. Petr Hejma zahájil procedurální hlasování o předřazení zbývajících čtyř 

majetkových bodů v Programu = pro hlasovalo 19 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, 

nikdo se nezdržel a 1 nehlasoval – návrh byl přijat. 

 

 MUDr. Jan Votoček požádal o technickou přestávku. 

 

Přestávka od 21:34 hod. do 21:39 hod.  
 

 

21.  Žádost o prominutí příslušenství dluhu - ANONA a.s., Rybná 7, Praha 1, Staré 

Město 

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

Mgr. Kateřina Dubská, vedoucí oddělení správy nemovitostí OTMS. 

Dům čp. 677, Rybná 8, Praha 1 je v souladu se z. č. 172/1991 Sb. v platném znění svěřen do 

správy MČ Praha 1. MČ Praha 1 jej pronajala  v r. 2009 na podkladě nájemní smlouvy 

č. CES: 2009/0871 společnosti ANONA a. s., která v tomto objektu provozuje tzv. hotel 

Centrál. MČ Praha 1 v souvislosti s důsledky pandemie COVID 19 poskytla v r. 2020 nájemci 

nejprve slevu 701.258 Kč a následně v r. 2022 byl (po narovnání všech dlužných závazků) 

uzavřen dodatek č. 5 k nájemní smlouvě, kterým byla nájemci poskytnuta sleva ve výši 50%  

z aktuálního nájemného po dobu 6 měsíců (částka 4.675.056 Kč). I přes výše uvedené 

pobídky, poskytnuté  nájemci, žádá nájemce o odpuštění sankčních poplatků (dlužných úroků 

z pozdě uhrazených plateb nájemného) v celkové výši 177.344,16 Kč. Protože se jedná o 

situaci, kdy by se MČ Praha 1 ve smyslu § 89 odst. 2 písm. h) vzdala práva na plnění v částce 

vyšší než 100.000 Kč, je takové rozhodnutí v kompetenci Zastupitelstva MČ Praha 1. Rada 

MČ Praha 1 dne 08.03.2022  usnesením č. UR22_0288 doporučila žádost projednat.  

Navržené usnesení:  

ZMČ P1 

1) bere na vědomí 

• žádost ANONA a.s., IČ: 27206238, se sídlem Praha 1, Celetná 600, PSČ 11000, č.j. ÚMČ 

P1 058034/2022, o prominutí úroků z prodlení dlužného nájemného 

• výzvu k úhradě sankčních poplatků čj. 023317/2022 ze dne 18. 1. 2022 

• platební morálku nájemce 

• usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR22_0288 ze dne 8. 3. 2022 

2) rozhodlo 

Varianta A) 

schválit žádost spol. ANONA a.s., IČ: 27206238, se sídlem Praha 1, Celetná 600, PSČ 11000, 

č.j. ÚMČ P1 058034/2022, odpustit vyměřený sankční poplatek a tím se vzdát práva na plnění 

ve výši 177.344,16 Kč z titulu vyměřeného sankčního poplatku za pozdní úhrady plateb 

nájemného 

Varianta B) 

neschválit žádost spol. ANONA a.s., IČ: 27206238, se sídlem Praha 1, Celetná 600, PSČ 

11000, č.j. ÚMČ P1 058034/2022 a vyžadovat plnění ve výši 177.344,16 Kč z titulu 

vyměřeného sankčního poplatku za pozdní úhrady plateb nájemného 

3) ukládá 

zajistit další postup ve smyslu odst. 2 tohoto usnesení a informovat o tomto rozhodnutí 

žadatele 

3.1 Zodpovídá: MUDr. Jan Votoček, Termín: 15.04.2022 

Diskuse: 

 Předkladatel MUDr. Jan Votoček navrhl hlasovat o usnesení ve variantě B. 
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 Pro navržené usnesení ve variantě B hlasovalo 14 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo 

nebyl proti, 5 se zdrželo a 1 nehlasoval. 

 V 21:42 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0368. 

 

 

22.  Žádost o individuální podporu a slevu na nájemném ze smlouvy č. CES:  

N-03/0407ve znění dodatku - COPA, s.r.o., Panská 5/891, Praha 1, Staré Město 

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

Mgr. Kateřina Dubská, vedoucí oddělení správy nemovitostí OTMS. 

Dům č. p. 891 stojící na pozemku parc. č. 557, vše k. ú. Nové Město, ul. Panská 5, Praha 1 

(dále jen „Dům“) je ve výlučném vlastnictví hl. m. Prahy a je v souladu s ustanovením § 19 

zákona č. 131/2000 Sb. svěřen do správy Městské části Praha 1. Dne 04.07.2003 byla mezi 

MČ P1 (jako Pronajímatelem) a obchodní společností COPA, s.r.o., se sídlem Panská 7/890, 

Praha 1, IČ: 63981157 (jako Nájemcem) uzavřena Nájemní smlouva, jejímž předmětem je 

dům č. p. 891, k. ú. Nové Město, ul. Panská 5, Praha 1. Koncem r. 2021 požádal nájemce  

o odklad splatnosti nájemného za 4. čtvrtletí r.  2021. Nájemné za 4. čtvrtletí bylo splatné  

k 15.11.2021.  

Rada MČ P1 projednala variantně předložený tisk a ve smyslu jejího rozhodnutí  

č. UR22_0287 ze dne 08.03.2022 doporučila Zastupitelstvu MČ P1 nesouhlasit s odkladem 

splatnosti a dlužné nájemné, včetně jeho příslušenství, nadále vymáhat. Je právem ZMČ P1  

i přes toto doporučení rozhodnout souhlasně, v tom případě Zastupitelstvo MČ Praha 1 

zároveň se souhlasem s odkladem splatnosti rozhodne o vzdání se práva na příslušenství již 

vzniklého dluhu z období z období XI/21 až 15.03.2022. 

Navržené usnesení:  

ZMČ P1 

1) bere na vědomí 

• žádost spol. COPA, s.r.o., IČ: 63981157, se sídlem Praha 1, Panská 890/7, PSČ 11000, č.j. 

ÚMČ P1 635389/2021, o odklad nájemného za 4. čtvrtletí r. 2021 

• platební morálku nájemce 

• usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR22_0286 ze dne 8. 3. 2022 

2) nesouhlasí 

s odkladem splatnosti nájemného za 4. čtvrtletí r. 2021 o 18 měsíců a dlužné nájemné včetně 

jeho příslušenství rozhodlo nadále vymáhat 

3) ukládá 

• informovat o tomto rozhodnutí žadatele 

3.1 Zodpovídá: MUDr. Jan Votoček, Termín: 15.04.2022 

Diskuse: 

 Předkladatel MUDr. Jan Votoček informoval o dnes doručeném dopisu společnosti 

COPA, s.r.o., která požádala o zpětvzetí své žádosti o odložení nájmu. Dle vyjádření 

jednatele společnosti bude nájem v nejbližších dnech uhrazen.  

Členové Zastupitelstva MČ Praha 1 byli s obsahem dopisu seznámeni.  

Staženo. 

 

 

23.  Žádost o individuální podporu a slevu na nájemném ze smlouvy č. CES: M99022  

ve znění dodatků - Immovision Praha s.r.o., Panská 7/890, Praha 1, Staré Město 

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

Mgr. Kateřina Dubská, vedoucí oddělení správy nemovitostí OTMS. 
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Dům č. p. 635 stojící na pozemku parc. č. 724, vše k. ú. Malá Strana, ul. Cihelná 2a, Praha 1 

(dále jen „Dům“) je ve výlučném vlastnictví hl. m. Prahy a je v souladu s ustanovením § 19 

zákona č. 131/2000 Sb. svěřen do správy Městské části Praha 1. Dne 02.03.1999 byla mezi 

MČ P1 (jako Pronajímatelem) a obchodní společností Immovision Praha s.r.o., se sídlem 

Panská 7/890, Praha 1, IČ: 63077949 (jako Nájemcem) uzavřena Nájemní smlouva, jejímž 

předmětem je i dům č. p. 635, k. ú. Malá Strana, ul. Cihelná 2a, Praha 1 (v době uzavření 

smlouvy značeno č. p. 102, Cihelná 2). 

Koncem r. 2021 požádal nájemce o odklad splatnosti nájemného za 3. a 4. čtvrtletí r.  2021. 

Nájemné za 3. čtvrtletí bylo splatné k 15.08.2021. Nájemné za 4. čtvrtletí bylo splatné  

k 15.11.2021. Již 25.08.2021 byl nájemce obeslán upomínkou s upozorněním, že neuhradil 

řádně a včas nájemné za předchozí období. Dne 11.01.2022 byl nájemce upozorněn 

upomínkou, že není uhrazeno nájemné za 3. a 4. čtvrtletí 2022. V mezidobí probíhala i 

jednání po linii vedení radnice. S odkazem na uvedené skutečnosti a dopis zástupce 

společnosti o odklad splatnosti nájemného byl radě předložen návrh na řešení otázky odkladu 

splatnosti nájemného. Protože jde o již dospělý dluh, jehož součástí je příslušenství a nájemce 

požádal o odklad až po splatnosti, je zapotřebí tuto problematiku projednat v zastupitelstvu 

městské části. Ve smyslu  § 89 odst. 2 písm. h) z. č. 131/2000 Sb. o HMP v platném znění se 

odkladem/posunutím splatnosti totiž pronajímatel vzdává práva na příslušenství již dospělého 

dluhu. O vzdání se práva rozhoduje  v souladu se z. č. 131/2000 Sb. v podmínkách  

MČ Praha 1 Zastupitelstvo městské části. RMČ P1 projednala variantně předložený tisk a ve 

smyslu jejího rozhodnutí č. UR22_0287 ze dne 08.03.2022, doporučuje Zastupitelstvu MČ 

Praha 1 nesouhlasit s odkladem splatnosti a dlužné nájemné, včetně jeho příslušenství, nadále 

vymáhat. Je právem ZMČ P1 i přes toto doporučení rozhodnout souhlasně, v tom případě 

ZMČ P1 zároveň se souhlasem s odkladem splatnosti rozhodne o vzdání se práva na 

příslušenství již vzniklého dluhu z období VIII/21 (resp. XI/21) až 15. 3. 2022.  

Navržené usnesení:  

ZMČ P1 

1) bere na vědomí 

• žádost spol. Immovision Praha s.r.o., IČ: 63077949, se sídlem Praha 1, Panská 890/7, PSČ 

11000, č.j. ÚMČ P1 635521/2021, o odklad nájemného za 3. a 4. čtvrtletí r. 2021 

• platební morálku nájemce 

• usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR22_0287 ze dne 8. 3. 2022 

2) nesouhlasí 

s odkladem splatnosti nájemného za 3. a 4. čtvrtletí r. 2021 o 18 měsíců a dlužné nájemné 

včetně jeho příslušenství rozhodlo nadále vymáhat 

3) ukládá 

• informovat o tomto rozhodnutí žadatele 

3.1 Zodpovídá: MUDr. Jan Votoček, Termín: 15.04.2022 

 

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

a 1 se zdržel hlasování. 

 V 21:51 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0369. 

 

 

24.  Záměr prodeje jednotky č. 1403/37 vlastníkům sousední jednotky č. 1403/13, 

Revoluční 28, k. ú.  Nové Město, Praha 1  

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

Mgr. Kateřina Dubská, vedoucí oddělení správy nemovitostí OTMS. 

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

na adrese Revoluční 1403/28, Praha 1. min. od r. 2016 je jednotka prázdná.  
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Usnesením ZMČ P1 č. UZ17_0374 ze dne 01.03.2017 bylo rozhodnuto tuto jednotku 

neprodat. Vlastník sousední jednotky č. 1043/13 xxxx xxxxxxxxx xxxx žádal opakovaně - 

naposledy v r.  2019 o odkoupení jednotky svěřené MČ Praha 1. 

Tato jednotka byla diskutována naposledy 16. září 2020 při jednání ZMČ P1, kdy bylo  

o dalším nakládání s jednotkou rozhodnuto usnesením č. UZ20_0177 - nedošlo ke schválení 

záměru prodeje.  

Na jednání Komise obecního majetku (dále jen „KOMA“) dne 09.02.2022 byla opakovaně 

řešena otázka dalšího nakládání s touto jednotkou, následně pak bylo projednáváno na KOMA 

i dne 23.02.2022 a bylo přijato usnesení  č. 8b/4/2022, kterým KOMA doporučuje Radě MČ 

P1 vstoupit do jednání s vlastníkem bytové jednotky o prodeji bytové jednotky  

č. 1403/37 s tím, že tato by mu byla prodána za nabídnutou cenu 150.000 Kč/m2, případně za 

cenu v čase a místě obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem, kdy by jako kupní cena byla 

stanovena cena vyšší.  

Rada MČ Praha 1 dne 08.03.2022 usnesením č. UR22_0289 vzala na vědomí doporučení 

KOMA ze dne 23.02.2022 a doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 1 schválit záměr předmětné 

bytové jednotky vlastníkům sousední bytové jednotky v souladu s doporučením KOMA.  

Navržené usnesení: 

ZMČ P1  

1) bere na vědomí 

• doporučení Komise obecního majetku ve znění v zápisu z jednání dne 23. února 2022 

• usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR22_0289 ze dne 8. 3. 2022 

2) rozhodlo 

schválit záměr prodeje bytové jednotky č. 1403/37 se spoluvlastnickým podílem na společných 

částech domu čp. 1403 a pozemcích č. parc. 327/1 a č. parc. 327/3 ve výši 492/36996, vše  

v k. ú. Nové Město, obec Praha vlastníkům sousední bytové jednotky č. 1403/13,  

Revoluční 1403/28, Praha 1 min. za cenu ve výši 150.000 Kč/m2, případně za cenu v čase a 

místě obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem, pokud bude tímto posudkem stanovena 

cena vyšší 

3) ukládá 

zajistit zveřejnění záměru ve smyslu tohoto usnesení 

3.1 Zodpovídá: Ing. Petr Hejma, Termín: 15.04.2022 

Diskuse: 

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

diskuse = pro hlasovalo 14 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel  

a 6 nehlasovalo – její vystoupení bylo schváleno. 

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

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

a 5 nehlasovalo – jeho vystoupení bylo schváleno. 

 Mgr. David Bodeček předložil protinávrh usnesení ve znění: 

ZMČ P1  

1) bere na vědomí 

• doporučení Komise obecního majetku ve znění v zápisu z jednání dne 23. února 2022 

• usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR22_0289 ze dne 8. 3. 2022 

2) ukládá 

revokovat usnesení Rady MČ Praha 1, číslo UR22_0289 ze dne 08.03.2022 a učinit tak kroky 

vedoucí k získání bytové jednotky 1403/13. 

 2.1 Zodpovídá Rada MČ Praha 1. Termín do 30.04.2022 – předkladatel MUDr. Jan 

Votoček se s tímto protinávrhem neztotožnil = pro hlasovalo 5 členů ZMČ P1, 1 byl  proti,  

4 se zdrželi a 10 nehlasovalo – protinávrh nebyl přijat. 
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 Pro navržené usnesení hlasovalo 13 přítomných členů ZMČ Praha 1, 3 byli proti  

a 4 se zdrželi hlasování. 

 V 22:14 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0370. 

 

25.  Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže  

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

Na základě usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 1 (dále jen „KV“) 

č. UKV/22/29/12, a to ze dne 17.01.2022, byla Zastupitelstvu městské části Praha 1 na 

vědomí předložena pravomocná Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže uvedená 

v příloze č. 1 a č. 2 tohoto usnesení, a to ve věci: 

Veřejná zakázka – „Zajištění průzkumu pro projektovou dokumentaci rekonstrukce veřejných 

prostor lokality Anenský trojúhelník – část rekonstrukce prostoru ohraničeného ulicemi 

Karolíny Světlé a Smetanovo nábřeží“. Jedná se o rozhodnutí vydané: 

 dne 06.09.2021 pod sp. zn. ÚOHS-S0257/2021/VZ, č. j. ÚOHS-29969/2021/524/RŠu; 

dne 25.11.2021 pod  sp. zn. ÚOHS-R0154/2021/VZ, č.j. ÚOHS-33739/2021/163/MBr. 

Obě  výše uvedená rozhodnutí nabyla právní moci dne 25.11.2021. . 

Předkladatel seznámil Zastupitelstvo městské části Praha 1 se sdělením JUDr. Petra Dětského, 

vedoucí TAJ_OPR, k předmětné záležitosti, které bylo prezentováno KV dne 17.01.2022. 

Navržené usnesení:  

ZMČ P1 

1) bere na vědomí  

pravomocná Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k veřejné zakázce - 

„Zajištění průzkumu pro projektovou dokumentaci rekonstrukce veřejných prostor lokality 

Anenský trojúhelník – část rekonstrukce prostoru ohraničeného ulicemi Karolíny Světlé  

a Smetanovo nábřeží“ vydané dne 6. 9. 2021 pod sp. zn. ÚOHS-S0257/2021/VZ, č. j. ÚOHS-

29969/2021/524/RŠu, a dále vydané dne 25. 11. 2021 pod sp. zn. ÚOHS-R0154/2021/VZ, č. j. 

ÚOHS-33739/2021/163/MBr, přičemž obě rozhodnutí nabyla právní moci dne 25. 11. 2021  

a jsou přílohou č. 1 a č. 2 tohoto usnesení 

2) bere na vědomí 

doporučení Kontrolního výboru ZMČ Praha 1 sjednotit postup při zadávání veřejných 

zakázek a zajistit kontrolu jeho plnění 

3) ukládá 

sjednotit postup při zadávání veřejných zakázek a zajistit kontrolu jeho plnění 

3.1 Zodpovídá: Rada městské části Praha 1, Termín: 30.06.2022 

Diskuse: 

 Mgr. Karel Ulm, MPA předložil protinávrh bodu 3) usnesení ve znění: 

ZMČ P1  

3) konstatuje,  

že postup při zadávání veřejných zakázek se kromě zákona o zadávání veřejných zakázek   

č. 134/2016  řídí i interními pravidly schválenými Radou MČ Praha 1, usnesení  

č. UR20_1213 ze dne 20.10.2020, je využíván elektronický systém pro kontrolu a vystavování 

krycích listů a další kroky pro jednotný postup a plnou evidenci – předkladatel Mgr. David 

Bodeček se s tímto protinávrhem neztotožnil = pro hlasovalo 13 členů ZMČ P1, 4 byli proti, 

2 se zdrželi a 1 nehlasoval – protinávrh byl přijat. 

 Mgr. Amália Počarovská požádala hlasovat o jednotlivých bodech usnesení per partes: 

Bod 1) = pro hlasovalo 18 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel a 2 nehlasovali 

– návrh byl schválen. 

Bod 2) = pro hlasovalo 18 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel a 2 nehlasovali 

– návrh byl schválen. 
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 Pro upravené usnesení hlasovalo 14 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti,  

5 se zdrželo hlasování a 1 nehlasoval. 

 V 22:26 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0371. 

 

26.  Etický kodex člena Zastupitelstva městské části Praha 1  

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

Zastupitelstvo městské části Praha 1 (dále jen „ZMČ P1“)  na svém jednání dne 09.11.2021 

usnesením č. UZ21_0319 

1. zrušilo ke dni 30.09.2022 Etický kodex člena ZMČ P1 schválený dne 24.01.2012, a to  

usnesením ZMČ P1 č. UZ12_0182; 

2. schválilo nový návrh Etického kodexu člena ZMČ P1 s účinností od 01.10.2022                  

a zároveň … 

3. uložilo Kontrolnímu výboru ZMČ P1, aby do 31.03.2022 předložil ZMČ P1 finální 

podobu Etického kodexu člena ZMČ P1 doplněnou o variantu s povinností odevzdat 

Čestné prohlášení k Etickému kodexu (Oznámení o osobním zájmu, o činnostech, 

majetku, příjmech, darech a závazcích)  pro všechny zastupitele, tedy nejen ty, kteří 

vykonávají funkci veřejného činitele. 

Kontrolní  výbor   na  svém  jednání  dne 17.01.2022  přijal usnesení č.  UKV/22/29/11, 

kterým:  

1) schválil doplněný návrh revize Etického kodexu člena ZMČ P1, a to podle usnesení 

ZMČ P1 č. UZ21_0319 ze dne 09.11.2021; 

2) uložil Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, předložit doplněný Návrh dle bodu 1) 

tohoto usnesení na jednání ZMČ P1, a to variantně,  termín: 15.03.2022 

Členům ZMČ P1 bylo předloženo usnesení ve 2 variantách: 

var. A) Etický kodex určený pro všechny členy ZMČ P1  

var. B) Etický kodex určený pouze pro veřejné funkcionáře ZMČ P1  

Navržené usnesení: 

ZMČ P1 

VARIANTA A) 

1) ruší 

bod 2 usnesení č. UZ21_0319 ze dne 9. 11. 2021, kterým Zastupitelstvo MČ Praha 1 schválilo 

návrh Etického kodexu člena Zastupitelstva MČ Praha 1, s účinností od 1. 10. 2022 

2) schvaluje 

Etický kodex člena Zastupitelstva MČ Praha 1 (určený pro všechny členy Zastupitelstva MČ 

Praha 1), ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení, s účinností od 1. 10. 2022 

3) ukládá 

zajistit realizaci bodu 1) a 2) tohoto usnesení 

3.1 Zodpovídá: Rada městské části Praha 1, Termín: 30.09.2022 

VARIANTA B) 

1) ruší 

bod 2 usnesení č. UZ21_0319 ze dne 9. 11. 2021, kterým Zastupitelstvo MČ Praha 1 schválilo 

návrh Etického kodexu člena Zastupitelstva MČ Praha 1, s účinností od 1. 10. 2022 

2) schvaluje 

Etický kodex člena Zastupitelstva MČ Praha 1 (určený pouze pro veřejné funkcionáře), ve 

znění přílohy č. 2 tohoto usnesení, s účinností od 1. 10. 2022 

3) ukládá 

zajistit realizaci bodu 1) a 2) tohoto usnesení 

3.1 Zodpovídá: Rada městské části Praha 1, Termín: 30.09.2022 

Diskuse: 

 Předkladatel Mgr. David Bodeček navrhl hlasovat o usnesení ve variantě A. 
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 Mgr. Petr Scholz vznesl protinávrh, a to hlasovat o usnesení ve variantě B – později svůj 

návrh stáhl. 

 Vladimír Mařík procedurálně navrhl hlasovat o ukončení diskuse = pro hlasovalo  

17 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti a 3 se zdrželi hlasování. – návrh byl schválen.   
 

V bodě 3) usnesení varianty A) byla provedena úprava – Radě MČ Praha 1 bude 

uloženo zajistit realizaci bodu 2) tohoto usnesení.  

 

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

nebyl proti, 1 se zdržel a 1 nehlasoval. 

 V 22:55 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0372. 

 

 

27. Problematika budoucí robotické automatizace procesů na Úřadě MČ Praha 1; 

podpora robotiky a programování ve výuce škol zřízených MČ Praha 1  
Materiál předložil Mgr. David Bodeček, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 1, avšak 

byl jím stažen a nebyl projednáván.  

 

28. Dopad pandemie Covid 19 na nájemce NP MČ Praha 1  

Materiál předložil Ing. Tomáš Heres, předseda Finančního výboru ZMČ Praha 1.  

Městská část Praha 1, jako pronajímatel nebytových prostor, přistoupila v době pandemie 

onemocnění COVID-19, z důvodu stabilizace svých nájemců, k několika opatřením. Jedná se 

zejména: 1. sleva na nájmu – duben 2020; 2. upuštění od valorizace v letech 2020, 2021 a 

2022;3. možnost využití jistoty (kauce) na úhradu nájmu, s odkladem její splatnosti do konce 

roku 2022 a 4. slevy nájemcům až do výše 50% na dobu 6 měsíců. 

Z přehledů odboru technické a majetkové správy bylo zjištěno, že i přes tuto pomoc nejsou 

někteří z nájemců schopni dostát včas svým závazkům. Pandemie COVID-19 je již dnes na 

ústupu, avšak válečný stav na Ukrajině a s ním spojená ekonomická nejistota je další hrozbou 

pro celkovou stabilizaci podnikatelského prostředí a tím i našich nájemců. Z důvodu 

transparentního a jasného přistupování k jednotlivým dlužníkům je vhodné připravit 

koncepční nástroj, dle kterého by se v těchto případech dále postupovalo. Cílem tohoto 

materiálu je uložit Radě MČ Praha 1, aby stanovila ve spolupráci s  oddělením právním, 

kontroly a stížností a odborem technické a majetkové správy Úřadu MČ Praha 1 jasný postup, 

a to včetně časového harmonogramu řešení vymáhání dlužných částek a případného ukončení 

smluvních vztahů nájemcům nebytových prostor svěřených do správy MČ Praha 1, kteří jsou 

v prodlení s platbami, popřípadě stanovila jasná kritéria, která by umožňovala v jednotlivých 

konkrétních případech možnost variantních postupů. Návrh usnesení byl dne 09.03.2022 

projednán na Finančním výboru ZMČ Praha 1 a doporučen Zastupitelstvu MČ Praha 1 ke 

schválení.   Navržené usnesení:  

ZMČ P1  

1) bere na vědomí 

1. přehled opatření ke zmírnění negativních dopadů na podnikatelské subjekty ve smluvním 

vztahu k MČ Praha 1 - podpora podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění 

COVID-19 

2. doporučující stanovisko Finančního výboru ZMČ Praha 1 z 9. 3. 2022 

2) ukládá 

stanovení jasného postupu, a to včetně časového harmonogramu, týkajícího se řešení 

vymáhání dlužných částek a ukončení smluvních vztahů nájemcům nebytových prostor 

svěřených do správy MČ Praha 1, kteří jsou v prodlení s platbami 

2.1 Zodpovídá: Rada MČ Praha 1, Termín: 30.06.2022 
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 Pro navržené usnesení hlasovalo 19 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti,  

nikdo se nezdržel hlasování a 1 nehlasoval. 

 V 22:57 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0373. 

 

 

 

 

 

3 3 .  z a s e d á n í   

Z a s t u p i t e l s t v a  m ě s t s k é  č á s t i  P r a h a  1  

b y l o  u k o n č e n o  d n e  1 5 . 0 3 . 2 0 2 2  v  2 2 : 5 7  h o d .    

p a n e m  s t a r o s t o u  I n g .  P e t r e m  H e j m o u  

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé dnešního zápisu: 

 

 

  

 

 

 

 

Bronislava Sitár Baboráková, DiS                                              Mgr. David Bodeček, MBA 

       členka ZMČ Praha 1                                                                       člen ZMČ Praha 1                                                 

                      v.r.                                                                                                     v.r.   

                                                                          

 

                                    Ing. Petr Hejma  

                                                         starosta MČ Praha 1  

v.r. 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Růžena Nejedlá  

 

 

 

 Zápis byl vyhotoven 24.03.2022 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.         
 


