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Z Á P I S  

 

34. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 1 

 

dne 13.04.2022 od 13:00 hodin 

v reprezentační budově Žofín  

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

 

 

Zahájení jednání: Jednání zahájil v 13:08 hod. a řídil Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1.  

V průběhu jednání byl řízením některých bodů jednání pověřen Petr 

Burgr, 1. místostarosta MČ Praha 1. 

 

Přestávka: od 16:06 hod. do 16:24 hod. (přestávka na jednání politických klubů) 

                   od 17:01 hod. do 17:02 hod. (přestávka na jednání politických klubů) 

                    

Ukončení jednání: Jednání ukončil dne 13.04.2022 v 18:47 hod. Ing. Petr Hejma, starosta  

                                MČ Praha 1. 

 

Přítomno: 24 členů Zastupitelstva městské části Praha 1.  

 

Omluven: Martin Kotas. 

 

Částečná neúčast: Mgr. Amália Počarovská (omluvený pozdější příchod v 15:00 hod.)  

Mgr. Pavel Nazarský (omluvený pozdější příchod v 15:17 hod.). 

 

Ověření zápisu:  

 Zápis z 33. zasedání ZMČ Praha 1 ze dne 15.03.2022 (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:  

 

    Jitka Nazarská (náhradník: Valerie Clare Talacková, MA) 

    Ing. Tomáš Heres (náhradník: Mgr. Petr Scholz) 

 

Mandátový a volební výbor 
- Ing. Michal Caban, předseda  

- Jitka Nazarská  

- Mgr. Petr Scholz 

 

Návrhový výbor 
- Richard Bureš, předseda 

- Mgr. et Mgr. Vladan Brož  

- Mgr. Filip Kračman 
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Doplnění a úpravy pořadu jednání: 

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

v pátek 08.04.2022 do kanceláří a schránek v Informačním centru ÚMČ Praha 1 

v písemné podobě rozdán (a v elektronické podobě vložen na Extranet) materiál do bodu 

"Různé": 

„Řešení problematiky rušení nočního klidu“ – předkládá Mgr. Eva Holá, Ph D. 

Na stůl byla rozdána písemná informace: „Ucelený seznam toalet v majetku nebo ve 

správě MČ Praha 1 s uvedením otevírací doby, bezbariérového přístupu, přebalovacích 

pultů“ – předkládá Petr Burgr, podklad k bodu „Počet členů Zastupitelstva městské 

části Praha 1 pro volební období 2022 – 2026“ – předkládá Mgr. David Bodeček  

a písemná informace ke Škole v přírodě v Janově nad Nisou – předkládá Mgr. David 

Bodeček. 

 Předkladatel MUDr. Jan Votoček požádal o stažení bodu „Rozdělení nemovité věci - 

vlastnického práva k domu č. p. 1628 a k pozemku parc. č. 148 se stavbou budovy č. p. 

1628, na adrese Senovážné náměstí 17, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1“ z Programu. 

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

938, na pozemcích parc. č. 66/1, 66/2 a 66/3, Jindřišská 18, k. ú. Nové Město, Praha 1“ - 

předkládá MUDr. Jan Votoček, z Programu. 

 Ing. Petr Hejma požádal o vyřazení bodů „Počet členů Zastupitelstva městské části 

Praha 1 pro volební období 2022 – 2026“, „Vydání předběžného opatření“ a „Nulová 

tolerance k hazardu“ - předkládá Mgr. Pavel Čižinský, z Programu.  

 Předkladatelka Mgr. Eva Holá, Ph D., požádala o zařazení bodu „Řešení problematiky 

rušení nočního klidu“ do Programu. 

 Ing. Karel Grabein Procházka požádal o vyřazení bodu „Projekt U Milosrdných“ - 

předkládá Mgr. Pavel Čižinský, z Programu.   

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

diskuse k Programu = pro hlasovalo 11 členů ZMČ P1, 1 byl proti, nikdo se nezdržel  

a 9 nehlasovalo – jeho vystoupení nebylo schváleno. 

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

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

nezdržel a 1 nehlasoval – jeho vystoupení bylo schváleno. 

Hlasování: 

 o vyřazení bodu „Změna prohlášení vlastníka v domě čp. 938, na pozemcích parc. č. 

66/1, 66/2 a 66/3, Jindřišská 18, k. ú. Nové Město, Praha 1“ z Programu = pro hlasovalo 

8 členů ZMČ P1, 4 byli proti, 2 se zdrželi a 8 nehlasovalo – návrh nebyl přijat. 

 o vyřazení bodu „Počet členů Zastupitelstva městské části Praha 1 pro volební období 

2022 – 2026“ z Programu = pro hlasovalo 13 členů ZMČ P1, 9 bylo proti, a nikdo se 

nezdržel hlasování – návrh byl přijat. 

 o vyřazení bodu „Vydání předběžného opatření“ z Programu = pro hlasovalo 13 členů 

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

 o vyřazení bodu „Nulová tolerance k hazardu“ z Programu = pro hlasovalo 13 členů 

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

 o zařazení bodu „Řešení problematiky rušení nočního klidu“ do Programu = pro 

hlasovalo 11 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, 4 se zdrželi a 7 nehlasovalo – návrh 

nebyl přijat. 
 o vyřazení bodu „Projekt U Milosrdných“ z Programu = pro hlasovalo 13 členů ZMČ P1, 

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

  
 

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

4 byli proti, 4 se zdrželi a 1 nehlasoval, Program byl přijat. 
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Program: 

 

1.  Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 

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

"Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2022" 

3.  Granty na opravu domovního fondu 2022 – vyhodnocení 

4.  Změna tajemníka Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života 

5.  Posunutí termínu úkolu z usnesení č. UZ22_0351 ze dne 15.03.2022 - návrh nového 

znění Pravidel pro udělování čestného občanství Městské části Praha 1 a Ceny Prahy 1 

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

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

7.  Posunutí termínu úkolu z usnesení č. UZ21_0288 ze dne 14.09.2021 a UZ22_0344 ze dne 

25.01.2022 (nebytový prostor v domě č. p. 928, k. ú. Staré Město, Dušní 1, Praha 1) 

8.  Změna prohlášení pro dům čp. 923 v pozemku parc. č. 796, k. ú. Staré Město, na adrese 

Dlouhá 5, Praha 1 

9.  Změna prohlášení vlastníka v domě čp. 938, na pozemcích parc. č. 66/1, 66/2 a 66/3, 

Jindřišská 18, k. ú. Nové Město, Praha 1 

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

Zastupitelstva MČ Praha 1 od 1.10.2021 do 31.12.2021 

11.  Dotazy a interpelace 

12.  Seznam veřejných WC ve vlastnictví MČ Praha 1 – informace (o zařazení tohoto bodu 

bylo hlasováno až v průběhu zasedání – viz strana 13) 

 

Pevně stanovený bod: 

14:00 hod. - Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 

 

Písemná informace: 

 Ucelený seznam toalet v majetku nebo ve správě MČ Praha 1 s uvedením otevírací doby, 

bezbariérového přístupu, přebalovacích pultů 

 

Pořad jednání: 

1.  Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 

Materiál předložil Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1. K jednání byl přizván a předložený 

materiál okomentoval Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ Praha 1. 

V návaznosti na žádost uchazečů, doporučující stanovisko předsedy Obvodního soudu pro 

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

Praha 1, podle § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě 

soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, návrh na kandidáty 

Jitku Čihákovou, Jaroslava Suchého, Jaroslavy Vitoušové, Ing. Ivana Hrubého, a Mgr. Renatu 

Šindelářovou, přísedícími Obvodního soudu pro Prahu 1. 

Diskuse: 

V rámci diskuse se osobně představili a na dotazy členů ZMČ Praha 1 odpovídali navržení 

kandidáti Jaroslav Suchý, Jaroslava Vitoušová, Ing. Ivan Hrubý, a Mgr. Renata Šindelářová. 

Paní Jitka Čiháková byla omluvena ze zdravotných důvodů. 

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

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

či „zdržel se“.  
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Tajné hlasování:  

Bylo zahájeno hlasování o Jitce Čihákové = pro hlasovalo 11 členů ZMČ P1, 2 byli proti,  

7 se zdrželo a 2 nehlasovali - Valerie Clare Talacková, MA, hlasování označila za zmatečné  

a neplatné, bylo zahájeno hlasování nové. 

 

- pro Jitku Čihákovou hlasovalo 12 přítomných členů ZMČ Praha 1, 1 byl proti, 7 se 

zdrželo. Nehlasovali 2. – nebyla zvolena. 

- pro Jaroslava Suchého hlasovalo 10 přítomných členů ZMČ Praha 1, 2 byli proti, 9 se 

zdrželo. Nehlasoval 1. – nebyl zvolen. 

- pro Jaroslavu Vitoušovou hlasovalo 21 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl 

proti, 1 se zdržel hlasování. – byla zvolena. 

- pro Ing. Ivana Hrubého hlasovalo 21 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti, 

a 1 se zdržel hlasování. – byl zvolen. 

- pro Mgr. Renatu Šindelářovou hlasovalo 20 přítomných členů ZMČ Praha 1, 1 byl 

proti, a 1 se zdržel hlasování. – byla zvolena. 

 

 Pro upravené usnesení „volí/nevolí“ hlasovalo 22 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo 

nebyl proti, a nikdo se nezdržel.  

 V 14:28 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0374. 

 

 

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

"Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2022" 

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

Zastupitelstvem MČ Praha 1 byla v rozpočtu na rok 2022 v ORJ  0499 - Granty pro oblast 

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

„Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2022“. Rada MČ 

Praha 1 usnesením číslo UR21_1320 ze dne 08.11.2021 rozhodla vyhlásit výběrové řízení na 

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

mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2022“ ve výši 1.500.000 Kč. Zároveň tímto usnesením 

schválila zásady pro výběrové řízení. Rada MČ Praha 1 usnesením číslo UR22_0159 ze 

dne 15.02.2022 jmenovala tajemnici a členy výběrové komise, včetně náhradníků. Do 

výběrového řízení se přihlásilo 54 žadatelů (98 projektů). Všech 98 doručených žádostí 

splnilo formální náležitosti vyhlášeného dotačního programu. Dne 17.03.2022 se sešla 

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

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

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

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

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

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

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

a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2022“ proto doporučuje Radě MČ Praha 1: 

- finančně podpořit 79 projektů v celkové výši 1.500.000 Kč 

- finančně nepodpořit 19 projektů,  

Návrhy podpořených a návrhy nepodpořených projektů byly předloženy Radě MČ Praha 1 

k projednání, která svým usnesením č. UR22_0361 dne 29.03.2022 doporučila Zastupitelstvu 

MČ Praha 1 schválit (ne)přidělení finančních prostředků. . Z kontrolovaných žádostí nemá 

povinnost zveřejnit účetní uzávěrku 13 žadatelů (příspěvková organizace, fyzická osoba, 

vznik v roce 2021). Ostatní podpoření žadatelé účetní uzávěrku zveřejnili do Sbírky listin.  
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Navržené usnesení:  

ZMČ P1  

1) schvaluje přidělení finančních prostředků v rámci vyhlášeného dotačního programu 

"Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2022" dle 

přílohy č. 1 a č. 2 tohoto usnesení  

2) ukládá podepsat a uzavřít "Smlouvu o poskytnutí dotace" s žadateli podle přílohy č. 1 

tohoto usnesení  

2.1 Zodpovídá: Ing. Petr Hejma, Termín: 15.07.2022 

Diskuse: 

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

 

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

a dva se zdrželi hlasování. 

 V 14:38 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0375. 

 

3.  Granty na opravu domovního fondu 2022 – vyhodnocení 

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

Granty na opravu domovního fondu pro rok 2022 byly vyhlášeny usnesením RMČ P1 číslo 

UR21_1380 ze dne 23.11.2021. Do uzávěrky dne 11.03.2022 bylo podáno celkem 28 žádostí. 

Obálková komise zasedla dne 16.03.2022 a u žádné ze žádostí neshledala nesplnění podmínek 

žádosti a všechny postoupila hodnotící komisi, která zasedla dne 23.03.2022. V rozpočtu je 

pro tyto granty alokováno 20 milionů Kč, součet všech požadavků byl 25 milionů 488 tisíc a 

491 Kč, proto hodnotící komise navrhla krácení všech požadavků na 77%. Rada MČ Praha 1 

usnesením číslo UR22_0392 ze dne 29.03.2022 doporučila Zastupitelstvu MČ Praha 1 přidělit 

finanční prostředky dle přílohy usnesení. Navržené usnesení:  

ZMČ P1  

1) bere na vědomí  

1. závěry hodnotící komise a návrh na přidělení finančních prostředků v rámci Grantů na 

opravu domovního fondu pro rok 2022  

2. doporučení Rady MČ Praha 1 

2) rozhodlo přidělit finanční prostředky v rámci programu Granty na opravu domovního 

fondu pro rok 2022 v celkové částce 19 milionů 900 tisíc 500 Kč dle přílohy tohoto usnesení. 

Diskuse: 

 Mgr. Filip Kračman, Mgr. Petr Scholz a MUDr. Jan Votoček nahlásili střet zájmů. 

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

diskuse = pro hlasovalo 20 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, 1 se zdržel  

a 1 nehlasoval – jeho vystoupení bylo schváleno. 

 Mgr. David Bodeček vznesl protinávrh usnesení, a to vložit nový bod 3) ve znění:  

ZMČ P1  

3) ukládá vyhlásit dotační program nazvaný „Granty na opravu domovního fondu pro rok 

2023“  

3.1 Zodpovídá: Rada MČ Praha 1, Termín: 30.11.2022 = pro hlasoval 1 člen ZMČ P1, 5 bylo 

proti, 6 se zdrželo a 11 nehlasovalo – protinávrh nebyl schválen.   
 

Pro navržené usnesení hlasovalo 12 přítomných členů ZMČ Praha 1, 4 byli proti, 5 se zdrželo 

a 2 nehlasovali. Vladimír Mařík zpochybnil hlasování, a požádal o opakované hlasování, 

bylo zahájeno nové hlasování. 

 

 Pro navržené usnesení hlasovalo 14 přítomných členů ZMČ Praha 1, 4 byli proti,  

a 5 se zdrželo hlasování. 

 V 15:09 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0376. 
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4.  Změna tajemníka Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního 

života 

Materiál předložila Bronislava Sitár Baboráková, DiS., předsedkyně Výboru proti vylidňování 

centra a pro podporu komunitního života a členka ZMČ Praha 1.  

Současná tajemnice Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života 

(VPVC) ukončila k 31.03.2022 pracovní poměr na MČ Praha 1. Z tohoto důvodu je nutné 

jmenovat nového tajemníka výboru. Mgr. Dorian Gaar, referent zahraničních vztahů odboru 

kultury, sportu a zahraničních vztahů, má v roli tajemníka bohaté zkušenosti. Jeho jmenování 

tajemníkem by bylo pro VPVC velmi přínosné. Jmenování Mgr. Doriana Gaara bylo 

projednáno s vedoucí odboru kultury, sportu a zahraničních vztahů Lindou Klečkovou, a 

panem 1. místostarostou MČ P1 Petrem Burgrem. Navržené usnesení:  

ZMČ P1  

1) odvolává z funkce tajemníka Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního 

života paní Gabrielu Bejrovou 

2) jmenuje Mgr. Doriana Gaara tajemníkem Výboru proti vylidňování centra a pro podporu 

komunitního života 

Diskuse: 

 Předkladatelka Bronislava Sitár Baboráková, DiS, požádala o úpravu usnesení  

v bodě 2), místo „jmenuje“ uvést „volí“, neboť personální obsazení výborů zastupitelstvo 

uskutečňuje aktem volby a hlasování, dle Jednacího řádu, probíhá tajnou volbou, 

nerozhodne-li zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy jinak – v tomto případě ale 

požádala, aby bylo hlasováno o volbě aklamací (veřejně) = pro hlasovalo 19 členů ZMČ 

P1, nikdo nebyl proti, 3 se zdrželi a 1 nehlasoval – návrh byl schválen.   

 

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

2 se zdrželi a 1 nehlasoval. 

 V 15:12 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0377. 

 

 

5.  Posunutí termínu úkolu z usnesení č. UZ22_0351 ze dne 15.03.2022 - návrh nového 

znění Pravidel pro udělování čestného občanství Městské části Praha 1 a Ceny 

Prahy 1 

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

Pravidla pro udělování čestného občanství Městské části Praha 1 a Ceny Prahy 1 se týkají 

nejvyššího čestného osobního vyznamenání a dále se oceňují významná umělecká, vědecká a 

jiná díla mající vztah k Městské části Praha 1. Proto je u takto prestižních ocenění 

žádoucí najít shodu napříč politickým spektrem, zejména nad organizačně technickými 

záležitostmi spojenými s udělením. Zastupitelstvu MČ Praha 1 byla předložena ke schválení 

žádost o posunutí termínu úkolu 5 z usnesení č. UZ22_0351 ze dne 15.03.2022.  

Navržené usnesení:  

ZMČ P1  

1) schvaluje posunutí termínu úkolu 5 z usnesení č. UZ22_0351 ze dne 15.03.2022, a to 

předložit Zastupitelstvu MČ Praha 1 ke schválení návrh nového znění Pravidel pro udělování 

čestného občanství Městské části Praha 1 a Ceny Prahy 1, z původního 13.04.2022 na 

31.12.2022 

Diskuse: 

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

diskuse = pro hlasovalo 9 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel  

a 15 nehlasovalo – jeho vystoupení nebylo schváleno. 
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 Pro navržené usnesení hlasovalo 13 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti,  

8 se zdrželo a 3 nehlasovali. 

 V 15:39 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0378. 

 

 

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

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

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

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

domu Žitná 23, byla pronajata Jakubu a Markétě Adamcovým dne 09.06.2014, na dobu 

určitou 15 let. Smlouva byla ukončena výpovědí, výpovědní lhůta uplynula dne 

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

Markéta Adamcová, která byla seznámena s výší aktuálního nedoplatku za užívání bytu. 

Markéta Adamcová požádala o odpuštění nájemného s příslušenstvím. Zároveň předložila 

potvrzení o hospitalizaci bývalého manžela. Vzhledem k uvedenému Zastupitelstvo MČ  

Praha 1 usnesením číslo UZ21_0269 ze dne 16.06.2021 rozhodlo neprominout nedoplatek.  

Paní Adamcová byla o tomto informována dopisem ze dne 29.06.2021 a dne 12.07.2021 

požádala o splátkový kalendář s návrhem pravidelných měsíčních splátek ve výši 3.000 Kč, tj. 

223 splátek. Rada MČ Praha 1 usnesením číslo UR21_1006 ze dne 24.08.2021 

doporučila Zastupitelstvu MČ Praha 1 projednat žádost. Zastupitelstvo MČ Praha 1 na svém 

jednání dne 14.09.2021 projednávání přerušilo s tím, že má být tisk předložený na jednání 

Finančního výboru. Finanční výbor dne 08.12.2021 záležitost projednal s tím, že 

nedoporučuje schválení soudního smíru s paní Markétou Adamcovou a panem Jakubem 

Adamcem s možností splátkového kalendáře na úhradu dluhu s návrhem pravidelných 

měsíčních splátek ve výši 3.000 Kč na částku aktuální výše dluhu. Aktuální stav ke dni 

18.03.2022 byl nedoplatek ve výši 674.885,14 Kč, včetně nedoplatku za zálohy za služby 

spojené s užíváním bytové jednotky. Příslušenství této pohledávky činí 145.664,70 Kč. Dle 

sdělení  oddělení právního, kontroly a stížností ze dne 18.02.2022, je aktuální stav takový, že 

usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4, ze dne 10.11.2021 bylo řízení přerušeno z důvodu 

probíhajících mimosoudních jednání mezi MČ Praha 1 a paní Adamcovou. Dne 03.03.2022 

obdržel  odbor technické a majetkové správy další žádost od paní Markéty Adamcové týkající 

se schválení splátkového kalendáře k umoření vzniklého dluhu, a to ve výši 5.000 Kč 

měsíčně, ode dne schválení splátkového kalendáře a projednání možnosti odpuštění 

příslušenství z dlužné částky za celé období. Navržené usnesení:  

ZMČ P1  

Varianta A 

1) schvaluje uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 135 měsíců na dlužnou částku za 

užívání bytové jednotky číslo 610/6 ve 2. nadzemním podlaží domu č. p. 610, k. ú. Nové 

Město, Žitná 23 Praha 1, ve výši 674.885,14 Kč, s bývalým nájemcem paní Markétou 

Adamcovou, nar. 1972, a to formou notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti pod 

ztrátou výhody splátek. Notářský zápis bude akceptovat aktuální výši pohledávky k datu 

podpisu notářského zápisu 

2) schvaluje prominutí příslušenství dlužné částky uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

3) ukládá zajistit uzavření dohody v souladu s body 1) a 2) tohoto usnesení 

3.1 Zodpovídá: JUDr. Petr Dětský, Termín: 15.06.2022 
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Varianta B 

1) neschvaluje uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 135 měsíců na dlužnou částku 

za užívání bytové jednotky číslo 610/6 ve 2. nadzemním podlaží domu č. p. 610, k. ú. Nové 

Město, Žitná 23 Praha 1, ve výši 674.885,14 Kč, s bývalým nájemcem paní Markétou 

Adamcovou, nar. 1972 

2) neschvaluje prominutí příslušenství dlužné částky uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

3) ukládá informovat žadatele o tomto usnesení 

3.1 Zodpovídá: Rada městské části Praha 1, Termín: 30.04.2022 

Diskuse: 

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

 

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

správy.    

 Ing. Tomáš Heres oznámil stanovisko Finančního výboru, který nedoporučil ZMČ  

Praha 1 schválení soudního smíru s možností splátkového kalendáře na úhradu dluhu s 

návrhem pravidelných měsíčních splátek.  

 

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

proti, a 10 se zdrželo hlasování. 

 V 15:51 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0379. 

 

 

7.  Posunutí termínu úkolu z usnesení č. UZ21_0288 ze dne 14.09.2021 a UZ22_0344 ze 

dne 25.01.2022 (nebytový prostor v domě č. p. 928, k. ú. Staré Město, Dušní 1,  

Praha 1) 

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

Praha 1.  

Předkladatelé požádali o posunutí termínu úkolu z usnesení číslo UZ21_0288 ze dne 

14.09.2021, kterým bylo uloženo předložit k projednání Zastupitelstvu MČ Praha 1 záměr na 

odkoupení souboru movitých věcí - kulturní movité památky ve vlastnictví společnosti AEM 

Business, s.r.o., IČ 24185752 (nebytový prostor v domě č. p. 928, k. ú. Staré Město, Dušní 1, 

Praha 1). Tímto usnesením bylo rovněž uloženo vypracování znaleckého posudku. Znalecký 

posudek byl zadán PhDr. et Mgr. Oldřichu Vaňurovi, s ohledem na nedostatek znalců v tomto 

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

přelom měsíců leden a únor 2022. Ministerstvem kultury ČR bylo dne 05.11.2021 zasláno 

společnosti AEM Business, s.r.o. vyrozumění o neuplatnění přednostního práva sátu na koupi 

movité kulturní památky - soubor věcí vybavení obchodu "Železářství a stavební kování 

Koula a syn", s tím že svého práva v případě nabízených předmětů - nevyužije. Usnesením 

Zastupitelstva MČ Praha 1 číslo UZ22_0344 ze dne 25.01.2022 bylo schváleno 

posunutí termínu úkolu do 13.04.2022. Znalecký posudek č. 169/2022 vypracován soudním 

znalcem PhDr. et Mgr. Oldřichem Vaňurou ze dne 17.02.2022 ve věci stanovení ceny obvyklé 

kulturních památek. Celková cena obvyklá stanovena ve výši 1.479.500 Kč. Dne 09.03.2022 

byl posudek předložen Finančnímu výboru ZMČ P1 č. 134/2022, který souhlasí s odkupem 

souboru movitých věcí – kulturní movité památky ve vlastnictví společnosti AEM  

Business s.r.o., a to za maximální celkovou částku ve výši 1.479.500 Kč, stanovenou 

znaleckým posudkem č. 169/2022. Dne 24.03.2022 byl nájemce nebytového prostoru, 

společnosti AEM Business, s.r.o., IČ 24185752, seznámen s uvedeným znaleckým posudkem 

a bylo vyžádáno stanovisko.  
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Navržené usnesení:  

ZMČ P1  

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

a UZ22_0344 ze dne 25.01.2022 - předložit k projednání (záměr na odkoupení souboru 

movitých věcí - kulturní movité památky ve vlastnictví společnosti AEM Business, s.r.o.,  

IČ 24185752 - v nebytovém prostoru v domě č. p. 928, k. ú. Staré Město Dušní 1, Praha 1), a 

to z 31.12.2021 na 13.09.2022 

Diskuse: 

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

správy.    

 

 Pro navržené usnesení hlasovalo 13 přítomných členů ZMČ Praha 1, 2 byli proti, 6 se 

zdrželo a 3 nehlasovali. 

 V 16:03 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0380. 

 

8.  Změna prohlášení pro dům čp. 923 v pozemku parc. č. 796, k. ú. Staré Město, na 

adrese Dlouhá 5,  Praha 1 

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

Dům č. p. 923 v pozemku parc. č. 796, k. ú. Staré Město, Dlouhá 5, Praha 1 (dále též „Dům) 

je na základě Prohlášení vlastníka ze dne 24.11.2016 rozdělen na jednotky. V Domě se 

nachází celkem 10 bytových jednotek a 1 jednotka nebytová. Hlavní město Praha je 

vlastníkem 3 bytových a 1 nebytové jednotky, což znamená podíl na společných částech 

domu a na pozemku ve výši 9125/16767 (cca 54,42 %). Tyto jednotky jsou svěřeny do správy 

Městské části Praha 1. Výše uvedeným Prohlášením bylo v domě založeno Společenství 

vlastníků Dlouhá 5, Praha 1 (dále též „Společenství“) jehož účelem je správa domu a 

pozemku. S ohledem na nevyhovující technický stav výtahu (konec životnosti, když poslední 

rekonstrukce proběhla v r. 1993 s přihlédnutím k vysokým provozním nákladům (údržba i 

běžný provoz) a nevyhovující konstrukce s ohledem na změnu bezpečnostních předpisů) 

rozhodlo shromáždění Společenství o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci 

výtahu. V rámci její přípravy bylo zjištěno, že při zachování stávající přepravní kapacity 

umožňující mj. přepravu dětských kočárků nebo invalidních vozíků není s ohledem na změnu 

bezpečnostních předpisů možno zachovat rozměry současné výtahové šachty. Řešení 

nezbytné rekonstrukce je tak v podstatě dvojí: 

1) snížit přepravní kapacitu na 2 osoby s vyloučením přepravy kočárků a invalidních vozíků, 

nebo 

2) zvětšení rozměrů výtahové šachty při zachování stávající přepravní kapacity výtahu. 

S ohledem na skutečnost, že var. 1) v podstatě postrádá logický smysl, je ze strany 

Společenství uvažováno pouze o 2) variantě. 

Komplikací uvažované varianty je však skutečnost, že již stávající výtahová šachta sousedí 

v 1. PP domu s prostory jednotky MČ Praha 1 č. 923/101 (galerie) a v případě rozšíření 

šachty by nezbytně nutně došlo k zásahu do prostor uvedené jednotky a to jak při samotné 

realizaci stavby, tak i trvale zabráním cca 3m2 podlahové plochy jednotky v důsledku 

rozšíření šachty (uvedená plocha je stanovena dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb., přičemž 

fakticky využitelná plocha činí 1,2 m2 a zbývající část tvoří nosné zdi stávajícího výtahu). Po 

projednání a schválení záměru převodu části jednotky č. 923/101 do společných prostor domu 

a zjištění ceny v čase a místě obvyklé je Zastupitelstvu MČ Praha 1 výše uvedený převod a 

s tím související změna Prohlášení k projednání a schválení. S ohledem na výše uvedené 

skutečnosti doporučuje oddělení koordinace s SVJ odboru technické a majetkové správy 

s výstavbou výtahu, a tedy převodem části nebytové jednotky č. 923/101 do společných 

prostor domu, vyslovit souhlas za podmínek uvedených v návrhu usnesení.  
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Navržené usnesení:  

ZMČ P1  

1) schvaluje převod části nebytové jednotky č. 923/101 o výměře 3,0 m2 v domě čp. 923 na 

pozemku parc. č. 796 vč. tomu odpovídajících podílů na společných částech domu a pozemku 

do společných prostor domu čp. 923 v pozemku parc. č. 796, vše k.ú. Staré Město, obec 

Praha, na adrese Dlouhá 923/5, Praha 1 za cenu 390.000 Kč vč. DPH a to za následujících 

podmínek: 

- případná sleva z nájmu nebytové jednotky č. 923/101 poskytnutá MČ Praha 1 nájemci v 

důsledku realizace stavebních úprav v souvislosti s výstavbou nového výtahu bude MČ  

Praha 1 kompenzována Společenstvím vlastníků Dlouhá 5, Praha 1, IČ: 06295771 v plné 

výši, 

- veškeré náklady související s výstavbou výtahu vč. nákladů na stavební úpravy nebytové 

jednotky č. 923/101 a jejího vymezení v katastru nemovitostí půjdou k tíži žadatele 

2) souhlasí v rozsahu stávajícího spoluvlastnického podílu MČ Praha 1 v souladu se zákonem 

č. 89/2012 Sb. s novým rozdělením pozemku parc. č. 796 a na něm stojícího domu č.p. 923, 

vše k. ú. Staré Město, obec Praha, na adrese Dlouhá 923/5, Praha 1 na jednotky a to takto: 

jednotka č. 923/1 se spoluvlastnickým podílem ve výši 1221/16767 na společných částech 

domu a pozemku, jednotka č. 923/2 se spoluvlastnickým podílem ve výši 1221/16737 na 

společných částech domu a pozemku, jednotka č. 923/3 se spoluvlastnickým podílem ve výši 

1221/16737 na, společných částech domu a pozemku, jednotka č. 923/4 se spoluvlastnickým 

podílem ve výši 1221/16737 na společných částech domu a pozemku, jednotka č. 923/5 se 

spoluvlastnickým podílem ve výši 1221/16737 na společných částech domu a pozemku, 

jednotka č. 923/6 se spoluvlastnickým podílem ve výši 1221/16737 na společných částech 

domu a pozemku, jednotka č. 923/7 se spoluvlastnickým podílem ve výši 1221/16737 na 

společných částech domu a pozemku, jednotka č. 923/8 se spoluvlastnickým podílem ve výši 

1221/16737 na společných částech domu a pozemku, jednotka č. 923/9 se spoluvlastnickým 

podílem ve výši 1221/16737 na společných částech domu a pozemku, jednotka č. 923/10 se 

spoluvlastnickým podílem ve výši 1221/16737 na společných částech domu a pozemku 

jednotka č. 923/101 se spoluvlastnickým podílem ve výši 1191/16737 na společných částech 

domu a pozemku 

 

3) ukládá podepsat smlouvu o výstavbě v souladu s tímto usnesením 

3.1 Zodpovídá: Ing. Petr Hejma, Termín: 31.12.2022 

Diskuse: 

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

správy.    

 

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

8 se zdrželo a 1 nehlasoval. 

 V 16:06 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0381. 

 

 

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

 

Přestávka od 16:06 hod. do 16:24 hod. na jednání politických klubů.  
 

 

9.  Změna prohlášení vlastníka v domě čp. 938, na pozemcích parc. č. 66/1, 66/2 a 66/3, 

Jindřišská 18, k. ú. Nové Město, Praha 1 

Materiál předložil MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1.  
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Zastupitelstvu MČ Praha 1 byl předložen k projednání materiál týkající se změny prohlášení 

vlastníka v domě čp. 938, parc. č. 66/1, 66/2 a 66/3, Jindřišská 18, vše k. ú. Nové Město, 

Praha 1. Poté, co bylo výše uvedené schváleno usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1  

č. UZ17_0480 dne 12.09.2017, došlo dne 27.03.2018 k uzavření Smlouvy o výstavbě a změně 

prohlášení vlastníka vč. jeho úplného znění č. CES 2017/1822 a to plně v souladu s tehdejšími 

pravidly pro postup před privatizací a Zásadami postupu prodeje pozemků. S odkazem na 

změnu legislativy však následně Magistrát hl. m. Prahy odmítl vydat doložku „Potvrzení 

správnosti návrhu na vklad“ zejména s poukazem na skutečnost, že odchylka kupní ceny od 

ceny obvyklé není řádně zdůvodněna ve výroku usnesení. V r. 2021 tak došlo k novému 

ocenění všech 3 pozemků, přičemž cena stanovená v nich znalcem v oboru ekonomika – 

odvětví ceny a odhady nemovitostí, kdy znalcem stanovená cena zohledňuji zatížení 

uvedených pozemků o věcná břemena průchodu a průjezdu a dále vedení, provozu, údržby a 

oprav inženýrských sítí. Rada MČ Praha 1 záměr výše uvedeného prodeje projednala a 

schválila svým usnesením č. UR21_1028 dne 24.08.2021. Výše uvedené bylo projednáváno 

na 30. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 konaného ve dnech 09.-10. listopadu 2021. 

V návaznosti na uvedené zasedání byl spoluvlastník požádán o zpracování nového znaleckého 

posudku na cenu pozemků par. č. 66/1, 66/2 a 66/3, k. ú. Nové Město, obec Praha, kdy mu 

byli doporučení 2 znalci v oboru oceňování nemovitostí, s nimiž MČ Praha 1 dlouhodobě 

spolupracuje. S ohledem na jejich pracovní vytížení a nemožnost zpracování znaleckého 

posudku v akceptovatelném termínu byl znalecký posudek spoluvlastníkem poptán u dalšího 

ze znalců v oboru oceňování nemovitostí jmenovaného MS v Praze, Ing. Tulpu. 

Zastupitelstvu MČ Praha 1 byl předložen ke schválení záměr prodeje podílu k pozemkům 

parc. č. 66/1, 66/2 a 66/3 společnosti Meltex, s. r. o., včetně změny prohlášení vlastníka a 

zřízení věcného břemene. Rada MČ Praha 1 usnesením č. UR17_0736 ze dne 13.06.2017 

doporučuje souhlasit se záměrem prodeje a se změnou prohlášení vlastníka. 

Navržené usnesení:  

ZMČ P1  

1) bere na vědomí 

- změnu velikosti podlahových ploch u některých bytových a nebytových jednotek z důvodu 

přisloučení části spol. prostor v domě čp. 938 k těmto jednotkám 

- výstavbu nebytové jednotky č. 938/107 do spol. prostor v 1.PP v domě čp. 938, parc. č. 66/1, 

66/2 a 66/3, Jindřišská 18, k. ú. Nové Město, Praha 1 

- přestavbu nebytové jednotky č. 938/106 na bytovou jednotku č. 938/23 

- změnu podlahové plochy u bytových jednotek č. 938/1 a č. 938/2 vymezených podle zákona 

č. 72/1994 Sb., v důsledku vnitřních stavebních úprav 

- přisloučení pozemků parc. č. 66/2 a 66/3 k prohlášení vlastníka domu čp. 938, umístěného 

na pozemku parc. č. 66/1, vše k.ú. Nové Město, Praha 1 

2) schvaluje prodej id. podílů na pozemcích společnosti Meltex, s. r. o., IČ: 27179214, se 

sídlem V Celnici 1031/4, k.ú. Nové Město, 110 00, Praha 1 a to následovně: 

- parc. č. 66/1, k.ú. Nové Město, obec Praha ve výši 3260/26817 za cenu 2.240.241 Kč  

vč. DPH v zákonem stanovené výši, 

- parc. č. 66/2, k.ú. Nové Město, obec Praha ve výši 6469/26817 za cenu 998.326 Kč vč. DPH 

v zákonem stanovené výši, 

- parc. č. 66/3, k.ú. Nové Město, obec Praha ve výši 6469/26817 za cenu 210.758 Kč vč. DPH 

v zákonem stanovené výši. 

Výše stanovené kupní ceny poté zohledňuje zatížení všech uvedených pozemků věcným 

břemenem chůze, jízdy a vedení inženýrských sítí vč. jejich provozu, oprav, údržby a kontroly 

ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 66/4, k.ú. Nové Město, obec Praha (MČ Praha 1), 

které bude zřízeno bezúplatně, resp. jeho hodnota je zohledněna při stanovení kupní ceny dle 

tohoto bodu usnesení 
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3) schvaluje v rozsahu stávajícího spoluvlastnického podílu MČ Praha 1 ve výši id. 

19169/22378 na společných částech domu čp. 938 a pozemku parc. č. 66/1 a jako výlučný 

vlastník pozemků parc.č. 66/2 a 66/3, Jindřišská 18, vše k.ú. Nové Město, Praha 1 změnu 

prohlášení vlastníka s tím, že po vkladu práv do katastru nemovitostí bude nový 

spoluvlastnický podíl MČ Praha 1 na společných částech domu č.p. 938 a pozemcích parc. č. 

66/1, 66/2 a 66/3, Jindřišská 18, vše k. ú. Nové Město, Praha 1 ve výši id. 20348/26817 

4) schvaluje 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 pozemků parc. č. 66/1, 66/2 

a 66/3 a na pozemku parc. č. 66/1 stojícího domu čp. 938, vše k.ú. Nové Město, obec Praha, 

na adrese Jindřišská 18, Praha 1 na jednotky a to takto: 

BJ č. 938/1 se spoluvlastnickým podílem ve výši 1710/26817 na společných částech domu a 

pozemku 

BJ č. 938/2 se spoluvlastnickým podílem ve výši 1500/26817 na společných částech domu a 

pozemku 

BJ č. 938/3 se spoluvlastnickým podílem ve výši 1649/26817 na společných částech domu a 

pozemku 

BJ č. 938/4 se spoluvlastnickým podílem ve výši 1228/26817 na společných částech domu a 

pozemku 

BJ č. 938/5 se spoluvlastnickým podílem ve výši 311/26817 na společných částech domu a 

pozemku 

BJ č. 938/6 se spoluvlastnickým podílem ve výši 1234/26817 na společných částech domu a 

pozemku 

BJ č. 938/7 se spoluvlastnickým podílem ve výši 493/26817 na společných částech domu a 

pozemku 

BJ č. 938/8 se spoluvlastnickým podílem ve výši 1095/26817 na společných částech domu a 

pozemku 

BJ č. 938/9 se spoluvlastnickým podílem ve výši 414/26817 na společných částech domu a 

pozemku 

BJ č. 938/10 se spoluvlastnickým podílem ve výši 529/26817 na společných částech domu a 

pozemku 

BJ č. 938/11 se spoluvlastnickým podílem ve výši 543/26817 na společných částech domu a 

pozemku 

BJ č. 938/12 se spoluvlastnickým podílem ve výši 1020/26817 na společných částech domu a 

pozemku 

BJ č. 938/13 se spoluvlastnickým podílem ve výši 737/26817 na společných částech domu a 

pozemku 

BJ č. 938/14 se spoluvlastnickým podílem ve výši 513/26817 na společných částech domu a 

pozemku 

BJ č. 938/15 se spoluvlastnickým podílem ve výši 480/26817 na společných částech domu a 

pozemku 

BJ č. 938/16 se spoluvlastnickým podílem ve výši 268/26817 na společných částech domu a 

pozemku 

BJ č. 938/17 se spoluvlastnickým podílem ve výši 475/26817 na společných částech domu a 

pozemku 

BJ č. 938/18 se spoluvlastnickým podílem ve výši 425/26817 na společných částech domu a 

pozemku 

BJ č. 938/19 se spoluvlastnickým podílem ve výši 475/26817 na společných částech domu a 

pozemku 

BJ č. 938/20 se spoluvlastnickým podílem ve výši 1371/26817 na společných částech domu a 

pozemku 
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BJ č. 938/21 se spoluvlastnickým podílem ve výši 760/26817 na společných částech domu a 

pozemku 

BJ č. 938/22 se spoluvlastnickým podílem ve výši 1610/26817 na společných částech domu 

a pozemku 

BJ č. 938/23 se spoluvlastnickým podílem ve výši 1017/26817 na společných částech domu a 

pozemku 

NJ č. 938/101 se spoluvlastnickým podílem ve výši 2157/26817 na společných částech domu a 

pozemku 

NJ č. 938/102 se spoluvlastnickým podílem ve výši 366/26817 na společných částech domu a 

pozemku 

NJ č. 938/103 se spoluvlastnickým podílem ve výši 453/26817 na společných částech domu a 

pozemku 

NJ č. 938/104 se spoluvlastnickým podílem ve výši 497/26817 na společných částech domu a 

pozemku 

NJ č. 938/105 se spoluvlastnickým podílem ve výši 2190/26817 na společných částech domu a 

pozemku 

NJ č. 938/107 se spoluvlastnickým podílem ve výši 1297/26817 na společných částech domu 

a pozemku 

5) ukládá zajistit zpracování a podepsání změny prohlášení vlastníka v souladu s tímto 

usnesením 

5.1 Zodpovídá: Ing. Petr Hejma, Termín: 30.09.2022 

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. 

 

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

 

Přestávka od 17:01 hod. do 17:02 hod. na jednání politických klubů.  
 

 

 Předkladatel MUDr. Jan Votoček po přestávce na jednání politických klubů,  

projednávání materiálu přerušil. 

Přerušeno. 

 

 Předkladatel Petr Burgr požádal, aby na stůl předložená písemná informace „Ucelený 

seznam toalet v majetku nebo ve správě MČ Praha 1 s uvedením otevírací doby, 

bezbariérového přístupu, přebalovacích pultů“, byla po dohodě členů ZMČ Praha 1, 

zařazena jako bod do Programu pod názvem „Seznam veřejných WC ve vlastnictví MČ 

Praha 1 – informace“ = pro hlasovalo 23 členů ZMČ P1, 1 byl proti, a nikdo se nezdržel 

hlasování – návrh byl přijat. 

 

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

a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 1.10.2021 do 31.12.2021 

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

Na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, je Kontrolní výbor povinen 

kontrolovat usnesení ze schůzí Rady MČ P1 a jednání Zastupitelstva MČ P1. Zastupitelstvu 

MČ Praha 1 (dále jen „ZMČ Praha 1“) je předložena na vědomí Zpráva Kontrolního výboru o 

kontrole plnění úkolů z Rady MČ Praha 1 a ZMČ Praha 1 s termínem plnění od 01.10.2021 

do 31.12.2021. Zpráva byla schválena usnesením Kontrolního výboru ZMČ Praha 1 dne 

28.02.2022, a to pod číslem UKV/22/30/8. Ke dni 24.03.2022 došlo k aktualizaci Zprávy, a to 

s vědomím členů Kontrolního výboru.  
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Navržené usnesení:  

ZMČ P1  

1) bere na vědomí  

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

Zastupitelstva MČ Praha 1 od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021, která je přílohou tohoto usnesení 

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

nesplněných úkolech uvedených ve "Zprávě KV" dle bodu 1., a to: UK21_01584, 

UK21_01575, UK21_01889, UK12_01909, UK17_00964, UK21_01569, UK15_00365, 

UK21_00226, UK18_01309, UK21_01882, UK21_02106, UK12_01908, UK21_01881, 

UK21_01887, UK21_01883, UK21_01631, UK21_01712, UK21_01364, UK21_01779, 

UK21_01784, UK21_01792, UK21_01855, UK21_01046, UK21_01928, UK21_01925, 

UK21_01902, UK21_01413, UK21_01854, UK21_01918, UK21_01920, UK21_01910, 

UK21_01907, UK21_01908, UK21_01921, UK21_02042, UK21_02040, UK21_02134, 

UK21_01611, UK21_01904, UK20_03980, UK20_04034, UK14_01079, UK21_00520, 

UK21_01150, UK21_00294, UK21_00839, UK21_01903, UK21_01900, UK21_01901. 

Diskuse: 

Předkladatel Mgr. David Bodeček požádal o úpravu usnesení, v bodě 1) 2., a to vyškrtnutí 

těchto úkolů, z důvodu jejich splnění: UK21_01584, UK21_01575, UK21_01889, 

UK21_01881, UK21_01779, UK21_01784, UK21_01902, UK21_019020, UK21_01910, 

UK21_01907, UK21_01908, UK21_01921 a UK21_01904. 

 

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

zdržel a 1 nehlasoval. 

 V 17:13 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0382. 

 

 

11.  Seznam veřejných WC ve vlastnictví MČ Praha 1 – informace 

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

Zpráva Zastupitelstvu MČ Praha 1 byla předložena na základě úkolu z usnesení Zastupitelstva 

MČ Praha 1 č. UZ21_0312 ze dne 09.11.2021. Navržené usnesení: 

ZMČ P1 

1) bere na vědomí Zprávu pro Zastupitelstvo MČ Praha 1 - Seznam veřejných WC ve 

vlastnictví nebo ve správě MČ Praha 1, s uvedením otevírací doby, bezbariérového přístupu, 

přebalovacích pultů a včetně seznamu bezbariérových toalet, které lze osadit eurozámkem, 

předloženou Petrem Burgrem, 1. místostarostou MČ Praha 1 

Diskuse: 

 Mgr. Amália Počarovská požádala doplnit do bodu 1) usnesení, že tato informace bude 

přílohou usnesení –  předkladatel Petr Burgr se s návrhem ztotožnil. 

 

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

nikdo se nezdržel. 

 V 17:21 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0383. 

 

12.  Dotazy a interpelace 

 

 RNDr. Jana Příhodová, občanka Prahy 1, interpelovala ve věci otázek k výběrovému 

řízení na pozici ředitele ŠvP Janov nad Nisou, neboť neobdržela odpovědi na svoje dvě 

předchozí interpelace 
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 Mgr. Antonín Gondolán, občan Praha 5, a bývalý provozovatel restaurace  

v Melantrichově ulici 12, interpeloval se žádostí o zpětné proplacení vložených investic 

do rekonstrukce tohoto nebytového prostoru - vzhledem k tomu, že není občanem  

Prahy 1, hlasovalo zastupitelstvo v souladu s Jednacím řádem o udělení slova = pro 

hlasovalo 18 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, a 6 nehlasovalo – jeho vystoupení bylo 

schváleno.  

 Jiřina Kolmanová, občanka Prahy 1, vystoupila ve věci privatizace bytů  

v domě Opletalova 928/20, Praha 1 

 Petra Pětioká, občanka Prahy 1, interpelovala ve věci dětského hřiště pod Karlovým 

mostem 

 Jana Schlöglová, občanka Prahy 1, vystoupila ve věci změny užívání OD Máj 

 Karel Kovařík, občan Prahy 1, vystoupil ve věci týkající se pasáže Opatovická  

x Spálená 

 PhDr. Jana Hana Hlaváčková, občanka Prahy 1, vystoupila se žádostí o informaci 

ohledně privatizace bytů v domě Šporkova 10, Praha 1 

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

rekonstrukci hotelu InterContinental a nakládání s odpadem s obsahem azbestu 

 Petra Pětioká, občanka Prahy 1, vystoupila s otázkami ve věci probíhající participace 

MČ Praha 1 s občany 

 Karel Kovařík, občan Prahy 1, vystoupil s dotazy na aktualizaci Pravidel filmové 

tvorby na Praze 1 

 Jaroslava Kubíková, občanka Prahy 1, vystoupila ve věci privatizace bytů v domě 

Šporkova 10, Praha 1 

 Emil Krása, občan Prahy 1, vystoupil ve věci týkající se privatizace bytu v domě 

Jeruzalémská 1283/9, Praha 1 

 Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1, interpeloval ve věci nelegálního kácení stromů 

u hotelu InterContinental 

 Mgr. David Bodeček, člen ZMČ Praha 1, přednesl dotazy směřující na ředitele Školy 

v přírodě Janov nad Nisou (pozn. čímž využil svého práva člena Zastupitelstva MČ P1 

ze zákona č. 131/200 Sb., o hl. m. Praze) 

 Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1, vystoupil s dotazy na podporu prodeje 

pozemků na projekt "Maršmeloun" 

 Mgr. et Mgr. Vladan Brož, člen ZMČ Praha 1, vystoupil ve věci dotačního programu 

"Granty na opravu domovního fondu" 

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

proč byla poskytnuta sleva z nájmu společnosti Arcimboldo, s.r.o. 

 Valerie Clare Talacková, MA, členka ZMČ Praha 1, vystoupila s dotazem týkající se 

projektu hotelu v objektu bývalého Vilímkova nakladatelství mezi ulicemi Spálená a 

Opatovická 

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

stanovisko AK Havel & Partners, které zadala MČ Praha 1, ve věci vyloučení 

trestněprávní odpovědnosti zastupitelů a úředníků s důrazem na odůvodnění odchylky 

od ceny obvyklé při prodeji bytů 

 Ing. Bc. Beno Ge, MPA, člen ZMČ Praha 1, vystoupil se žádostí o vyjádření k 

přestupu Mgr. Karla Ulma, MPA z TOP 09 do STAN 
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 Mgr. David Bodeček, člen ZMČ Praha 1, vznesl dotazy ve věci pronájmu nebytového 

prostoru v ulici Masná 17 a žádostí o výsledek studie s prognózou vývoje počtu žáků a 

tříd základních škol pro následující léta v příslušné lokalitě, případně na území MČ 

Praha 1 

 Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1, vystoupil s nesouhlasem odpovědi na jeho 

interpelaci přednesenou na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 25.01.2022 ve věci 

provozní doby restaurace v Týnské uličce 2, Praha 1 

 Mgr. David Bodeček, člen ZMČ Praha 1, interpeloval ve věci budoucího využití 

Rybářského domečku 

 Mgr. Amália Počarovská, členka ZMČ Praha 1, vystoupila s dotazem týkající se 

otevírací doby v provozovnách ve správě MČ Praha 1 v ulici Dlouhá 

 Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1, interpeloval se žádostí o upřesnění 

vyjádření (tvrzení) pana Richarda Bureše, člena Rady MČ Praha 1, na zasedání 

Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 15.03.2022 k hazardu 

 

 

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

odpovězeno písemně. 

 

 

3 4 .  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 3 . 0 4 . 2 0 2 2  v  1 8 : 4 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: 

 

 

 

  Valerie Clare Talacková, MA                                                                Ing. Tomáš Heres  

      členka ZMČ Praha 1                                                                         člen ZMČ Praha 1                                                 

                    v.r.                                                                                                       v.r.    

                                                                          

 

 

v.r. 

                                    Ing. Petr Hejma  

                                                         starosta MČ Praha 1  

                                                                      

 

Zapsala: Růžena Nejedlá  

 

 Zápis byl vyhotoven 21.04.2022 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.         


