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Komise podpora podnikání a zahraniční vztahy 

Zpráva o činnosti Komise podpory podnikání a zahraničních vztahů 

za první polovinu roku 2021  

 

Komise podpora podnikání a zahraniční vztahy byla nově zřízena na 1. zasedání RMČ konané dne 

14. listopadu 2018, číslo usnesení 18/46/2017 a navazuje na činnost Výboru podpory podnikání a EU 

fondů, který byl zřízen na 18. zasedání ZMČ dne 25. 04. 2017, číslo usnesení 18/46/2017.  

Členové komise: Ing. Martin Frélich (předseda), Ing. Kateřina Volínová (místopředseda), Jiří Krátký, Ing. 

Lubomír Brož, MUDr. Michal Bednář, Mgr. Jan Klusoň, Viktor Čahoj.  

 

Motto 2021:? 

 

Náplň činnosti komise (dle statutu, dle skutečnosti): 

 Vytváří přátelské podnikatelské prostředí a zlepšuje podmínky pro podnikání na Praze 5.  

 Je partnerem organizací sdružujících podnikatele na Praze 5. 

 Iniciuje aktivní kroky k podpoře podnikání na Praze 5. 

 Vytváří podmínky a prostor pro zapojení MČ Praha 5 ke spolupráci a partnerství dalších měst, 

podporuje rozvoj styku s partnerskými městy. 

 Projednává a zabývá se organizací zahraničních návštěv a cest, včetně finančního krytí. 

 Řeší případné další možné vztahy se zahraničními partnery, včetně podnikatelských, kulturních, 

sportovních a jiných aktivit. 

 Má možnost iniciativně předkládat návrhy projektů.  

 V první polovině roku 20212021 se konaly tři zasedání KOPAZu , a to ve dnech:  18. 2., 25. 3., 11. 5. 

2021.  

 

Hosté KOPAZu:  Ing. Jiřina Vorlová, Ing. Tereza Vovesová, MgA. David Dušek, Mgr. Radim Otépka  
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Hlavní náplní zasedání Komise podpory podnikání a zahraničních vztahů v první polovině roku  

2021: 

 

1. zasedání KOPAZu dne 18. 2. 2021 

 Podpora podnikání: 

 Nezvýšení nájemného na rok 2021 o inflační doložku 3,2%.  

 Kyjovský corrent - projekt na oživení místního obchodu 

 Návrh konceptu Lidická Future Street - „Pro lidštější a příznivější vzhled Lidické 

ulice na Praze 5“ 

 Moje restaurace - informace z jednání s Ing. Kastnerem 

 Informace o stavu plnění úkolů na podporu podnikaní v rámci COVID. 

 Doporučení RMČ – zabývat se zřízením krizového fondu (viz RMČ/23/635/2020 

ze dne 10. 6. 2020 a DZ výstupy pracovní skupiny COVID bod č. 4) 

 Návrh pravidelných úklidů v ulici Lidická  

 Úkoly na členy - návrhy na zlepšení situace v ulici Lidická dle předloženého 

konceptu Lidická Future Street - „Pro lidštější a příznivější vzhled Lidické ulice 

na  Praze 5“ - se zaměřením na oblasti doprava, zeleň a jednotný vizuál. 

 

 Zahraniční vztahy: 

 Vzájemná podpora mezi partnerskými městy v době covidu, plánovaná 

spolupráci s Česko - taiwanskou obchodní komorou 

 Mezinárodní žákovská konference - navrhuje se postoupit projekt dle dohody 

s  panem radním Duškem a  místostarostou Damaškem partnerským městům - 

partnerské město Petržalka jako první pokračovatel projektu. 

 

 Schválení "Zprávy o činnosti KOPAZu za rok 2020“ 

 

2. zasedání KOPAZu dne 25. 3. 2021 - online 

 

 Podpora podnikání:   

 Doporučení RMČ - zajistit pravidelný úklid v ulici Lidická 

 Návrh zjištění nákladů na úklid v pro MČ za úklid ulice Lidická, kdyby se 
 jednalo o frekvenci například 1x týdně nebo 2x za  měsíc. Dále zjistit 
 u TSK, a.s., zda je tento úklid z naší strany možný. 
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 Zahraniční vztahy: 

 Informace o zahraničních vztazích v souvislosti s epidemiologickými 
 opatřeními COVID - 19 

 Informace o zrušení účasti zahraničních účastníků na Talentu Prahy 5 
 z důvodu epidemiologické situace. 

 

 

3. zasedání dne 11. 5. 2021 

 Podpora podnikání:  

 Informace o Strategickém plánu rozvoje MČ Praha 5 2030+ 

 Informace o pravidelném úklidu ulice Lidická – od pana místostarosty Brože 
 (informace odprezentoval v zastoupení pan předseda KOPAZu).  

 TSK  plánuje úklid každý den 

 P5 uklízí 3x týdně 

 V ulici Lidická nelze strojní čištění, neprojedou zde čistící stroje kvůli 
 sloupkům  

 Projednaná opatření - do RMČ se připravuje materiál na opravy menších 
 závad v chodnících - počítá se, že se z toho Lidická opraví a tím by měl 
 ubýt prostor na hromadění nedopalků a drobných odpadků 

 Na zvážení je rozšíření úklidů - 1 den ruční úklid + vysavač PE je cca 
 1.000 Kč. 

 Zahraniční vztahy: 

 Projekt Mezinárodní žákovské konference - návrh pana radního Duška – 
postoupení projektu dalšímu partnerskému městu za účelem změny 
organizátora. Jako další potenciální nástupce bylo navrženo Slovensko, ale 
zatím bez odezvy. Bylo by možné oslovit i další partnerská města s tímto 
návrhem.  

 MČ Praha 5 uvítala delegace z velvyslanectví, které mají sídlo na Praze 5, 
a  to z Kuby, Indonésie a Rakouska. 

 

Rok 2021 2021 2021 

Číslo zasedání  1. 2. 3. 

Datum zasedání 18. 2. 25. 3.  26. 5. 

Členové komise       

Ing. Martin Frélich A A A 

Ing. Kateřina Volínová A A A 

Ing. Lubomír Brož  A A N 

MUDr. Michal Bednář A A A 

Viktor Čahoj N A A 

Jiří Krátký  A A N 

Mgr. Jan Klusoň A A A 

celkem 6 7 6 
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