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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Dámy a pánové, než zahájím dnešní zasedání, dovolím si upozornit, že jako v 

minulosti jednání je nahráváno. Pokud by s tím měl někdo problém, nechť se obrátí na mluvčí 

Prahy 1 Kateřinu Písačkovou, která mu poradí, jak se tohoto záznamu vyvarovat.  

 Než zahájíme, je třeba, aby složila slib naše kolegyně zastupitelka Mgr. Eva Špačková, 

která z důvodu nemoci zde nebyla přítomna a je zde poprvé.  

 Než začneme, dám slovo Martinu Kotasovi s jeho podnětem. 

 

P.  K o t a s : 

 Dámy a pánové, mám prosbu a zároveň návrh. V lednu bylo několik výročí, jednak 

padesátileté výročí úmrtí Jana Palacha, 30. výročí palachiády, kdy policie zasáhla proti 

demonstrantům, v neděli bylo výročí obětí holokaustu a dnes je to 70 let, kdy byl k trestu 

smrti odsouzen Heliodor Píka. Prosím o minutu ticha za všechny oběti nacistického a 

komunistického režimu. 

 (Přítomní povstávají.) 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím kolegyni Špačkovou, aby složila slib člena zastupitelstva. 

 Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svou funkci budu 

vykonávat svědomitě v zájmu MČ Praha 1 a jejích občanů, řídit se Ústavou a zákony České 

republiky.  

 (P. Špačková skládá slib do rukou starosty se slovem „slibuji“.) 

 Nyní zazní hymna České republiky a hymna Evropské unie. 

 Zahajuji 3. zasedání ZMČ Praha 1. Pokud jde o docházku, je omluven pan zastupitel 

Lomecký, jinak jsme všichni přítomni. Omluven dřívější odchod má zastupitel Hejma v 19.15 

hod. 

 Nyní prosím o ověření zápisu z předchozího 2. zasedání zastupitelstva. Ověřovateli 

byli Petr Hejma a Karel Ulm. Budou připomínky k minulému zápisu? Nevidím, proto prosím 

hlasovat o schválení zápisu z 2. zasedání ZMČ Praha 1, které se konalo 10. prosince loňského 

roku. Pro 24, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva 

byl schválen. 

 Pověřil bych ověřovatele dnešního zápisu – Jitku Nazarskou a Vladimíra Maříka.  

 Zopakuji, že Mandátový a volební výbor tvoří zastupitelé Michal Caban, Jitka 

Nazarská a Petr Scholz, Návrhový výbor je tvořen Vladanem Brožem, Petrem Kučerou a 

Richardem Burešem.  

 Nyní k programu. V programu je navrženo 12 bodů. Otevírám rozpravu k programu. 

David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Prosím zařadit bod 9 na pevný čas 16.45 hod. Je to z toho důvodu, že občan, kterého 

se to týká, přijde na tuto dobu. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Pan Bureš. 
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P.  B u r e š : 

 Mám návrh týkající se bodu 4. Je složitý a dosud k němu nebylo žádné vyjádření 

majetkové komise a nevidíme tam žádné doporučení. Povedeme diskusi nad nesrovnalostmi v 

důvodové zprávě. Prosím předkladatele o jeho stažení a o předložení na příští zastupitelstvo 

po projednání v příslušných komisích a po doplnění. Ne všechno je v důvodové zprávě jasné.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Vyjádřím se k tomu. Jedná se o to, že tento materiál musí být projednán nyní, neboť 

vedeme soudní řízení, ve kterém se jedná o to, zda soud rozhodne tak, že ideální polovinu 

domu přisoudí nám a my vyplatíme protistranu, nebo zda to bude naopak. Vzhledem k tomu, 

že chceme první řešení, je třeba dát soudu signál, že jsme k tomu připraveni. K tomu je 

důležité schválení zastupitelstva o koupi majetku. Rád bych to projednal nyní. 

 Pokud nevidím další připomínky k programu, prosím hlasovat o návrhu programu, jak 

je navržen. Pro 24, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Program byl schválen.  

 

 Přistoupíme k bodu číslo 1 – volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1.  

 Předávám slovo navrhovateli, což je pan tajemník Ing. Dvořák.  

 

P.  D v o ř á k : 

 Vážené dámy a pánové, navrhuji dvě osoby za přísedící Obvodního soudu pro  

Prahu 1. Nejprve bych vás chtěl upozornit na nařízení GDPR. Žádám vás, pokud nebudete 

materiál potřebovat, abyste ho skartovali tak, aby se znemožnilo jeho čtení. Pokud ho budete 

potřebovat, nedávejte ho do nepovolaných rukou, protože je to materiál obsahující osobní 

údaje. Byli jsme na to některými uchazeči upozorněni. Prosím, abyste s materiálem podle 

toho nakládali. 

 Ke dvěma uchazečům. První je Eva Chlebíková. Je to uchazečka narozená po r. 1971, 

což znamená, že nespadá do režimu lustračního zákona, nemusí předkládat lustrační 

osvědčení. Nebydlí na Praze 1, ale má na Praze 1 pracoviště. Pracuje v České národní bance. 

Je to uchazečka nová, která nemá s funkcí přísedícího zkušenosti. Protože je přísedících málo, 

myslím, že bude pro Obvodní soud přínosem. 

 Druhou uchazečkou je Jaroslava Bendová, zaměstnankyně našeho úřadu. Také nemá 

na Praze 1 trvalý pobyt a také nespadá do režimu lustračního zákona. Na rozdíl od 

předcházející uchazečky je to zkušená přísedící, která se osvědčila a bude přínosné, pokud ji 

do funkce znovu zvolíte.  

 Vyjádření předsedy Obvodního soudu máte také v materiálech. Předpokládám, že není 

žádná pochybnost o schopnostech těch dvou dam. Prosím, abyste je do funkce zvolili.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji panu tajemníkovi. Předávám slovo předsedovi Mandátového a volebního 

výboru kol. Cabanovi. 

 

P.  C a b a n : 

 Dámy a pánové, budeme volit jednotlivé kandidáty na funkci přísedících Obvodního 

soudu Prahy 1. Budeme je volit jednotlivě a tajně stisknutím příslušného tlačítka. 

 Budeme nyní hlasovat o paní Ing. Mgr. Evě Chlebíkové. Byla zvolena. Pro 24, proti 0, 

zdržel se 0, nehlasoval 0.  

 Nyní budeme hlasovat o druhé kandidátce – paní Jaroslavě Bendové. Pro 24, proti 0, 

zdržel se 0, nehlasoval 0. Paní Jaroslava Bendová byla zvolena.  

 Pane starosto, teď budeme hlasovat o celku. 
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím hlasovat o usnesení ve variantě, že zastupitelstvo volí Ing. Mgr. Evu 

Chlebíkovou a Jaroslavu Bendovou za přísedící k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 a dále jak je 

navrženo v usnesení.  

 Prosím hlasovat o tomto návrhu. Pro 24, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Usnesení 

bylo schváleno. 

 

 Přistoupíme k bodu 2, dary občanům za práci ve výborech, v komisích a v dalších 

orgánech Prahy 1. Prosím předkladatelku Amálii Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Předkládám bod č. 2 – dary občanům za práci ve prospěch městské části v komisích za 

období od července do října r. 2018 v celkové výši 30 tisíc. Materiál i příloha budou 

vyvěšeny. Do budoucna bychom chtěli změnit formu zveřejňování. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pokud se nikdo nehlásí, prosím hlasovat o 

usnesení, jak bylo navrženo. Pro 24, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Usnesení bylo 

schváleno. 

 

 Nyní přistoupíme k bodu 4 – koupě spoluvlastnických podílů o velikosti 1/2 na 

pozemku parc. č. 549 domu č. p. 545, Železná 5, Kamzíkova 3 na Starém Městě.  

 Stručně bych to uvedl. Jedná se o poměrně letitý problém, kdy je městská část 

spoluvlastnicí se soukromou společností. Aktuálně je vedeno soudní řízení o vypořádání 

spoluvlastnictví. V rámci tohoto řízení bylo přijato rozhodnutí rady MČ Prahy 1, že chceme 

usilovat o přikázání tohoto domu, to znamená ideální poloviny do vlastnictví Prahy 1, tedy o 

vyplacení protistrany dle znaleckého posudku, který je přílohou tohoto materiálu.  

 Prosím pana magistra o doplnění.  

 

P.  C h y t i l : 

 Žaloba proti hl. m. Praze byla podána v r. 2013. Městská část do toho vstoupila jako 

vedlejší účastník až poté, co soud zamítl dvěma společnostem žalobu, protože neprokázaly, že 

mají dostatek finančních prostředků. Následně to Městský soud vrátil a vedla se dlouhá 

jednání o nastavení podmínek, za kterých by se pohledávka dvěma subjektům prodala. 

Městská část vždycky požadovala, aby se dům opravil a aby byl zachován bytový fond. Bylo 

vypracováno několik znaleckých posudků. Na posledním znalci se shodli všichni účastníci 

řízení včetně hl. m. Prahy. Posudek pravděpodobně máte k dispozici. Celý dům je oceněn na 

částku 49 mil. Kč. Dům je v samém historickém centru, není v ideálním stavu. Jsou tam dvě 

podzemní podlaží, která jsou nevyužívána, v prvním nadzemním podlaží je obchod, ve 

druhém nadzemním podlaží je opravený byt a v dalších nadzemních podlažích jsou byty, 

které jsou ve stavu, který odpovídá zhruba 70. letům.  

 Další jednání je 20. února letošního roku. Na začátku jsem zaznamenal poznámku, 

abychom to odložili. Pokud to odložíme, nebudeme moci soudu doložit, že máme finanční 

prostředky nejen na koupi, ale ani na rekonstrukci. Soud chce po všech účastnících, aby 

doložili, co s tím udělají a zároveň aby prohlásili, jaké finanční prostředky do domu vloží,  

v jakém časovém horizontu a zda tam bude ponechán kromě prvního nadzemního podlaží 

bytový fond.  
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 Když jsme historicky jednali o vypořádání, na rekonstrukci byla lhůta pět let a ze 

strany MČ bylo deset let na to, aby tam byl ponechán bytový fond, resp. aby se to 

neprodávalo. V rámci soudního sporu oni prokazují, že mají polovinu 49 mil. na koupi.  

V posledním vyjádření z prosince minulého roku dokládali, že mají další částku 11 mil. Kč na 

rekonstrukci. Z mého pohledu částka 11 mil. nestačí, hovořil jsem o částce 15 mil. Kč.  

 Je na vás, abyste se rozhodli, zda dům budeme chtít a zda jsme schopni se zavázat, že 

do něho vložíme na rekonstrukci částku cca 15 mil. Kč a jestli se zavážeme, že to po určitou 

dobu nezcizíme a ponecháme stávající využití.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu. Pan Scholz. 

 

P.  S c h o l z : 

 Nerozumím, podle kterého znaleckého posudku se budeme řídit? Jsou tam dva, starší, 

který je na cca 65 mil., a novější na 49 mil. 

 

P.  C h y t i l : 

 V rámci soudního řízení se všichni účastníci dohodli na posudku Azet Konzult na  

49 mil. Posudek zadal soud v rámci toho, že se účastníci dohodli. Vycházíme z tohoto 

znaleckého posudku, který zadal soud.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Prosím dr. Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Materiálu rozumím, je to jiný názor než měla předchozí reprezentace. Zajímala by mě 

otázka, co bude dál, až dům koupíme, pokud nám to soud přikáže, až to zrekonstruujeme – k  

čemu bude sloužit, jakým způsobem bude využit, za jaké nájemné. Tady je nutné uvažovat i 

ekonomické hledisko celého projektu.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím pana magistra. 

 

P.  C h y t i l : 

 Dům znám. Nebytové prostory v 1. a ve 2. podlaží jsou zhruba 160 m2. V 1. patře je 

jeden zrekonstruovaný byt s nádherně upraveným podhledem, který je reprezentativní.  

V dalším podlaží jsou dva byty, jeden 2+1 a jeden 1+0, které se musí zrekonstruovat. V 

dalším podlaží je velký byt 5+k.k. a pak je tam volná půda, kterou je možné využít. Dole jsou 

sklepy, které jsou v tuto chvíli prázdné.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Grabien Procházka. 

 

P.  G r a b e i n : 

 Navázal bych na kol. Votočka. Je správné, že po rekonstrukci budou prostory 

využívány na bázi tržního nájemného. Jde o velikost bytů, o lokalitu. Investice by se měla 

vrátit. Mám dotaz, zda budou byty užívány v rámci režimu tržního nájemného? 

 Hovořil jste o tom, že tam byla nějaká lhůta na rekonstrukci pět let. Upozornil bych na 

to, že vedle je projekt Akroterionu na hotel, kde mají lhůtu tří let, kdy by mělo být 
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rekonstruováno 8 domů. Kdybychom tento dům rekonstruovali, byla by dobrá koordinace s 

tímto projektem. Pokud se do této oblasti dostanou stavební stroje, bylo by dobré koordinovat 

rekonstrukci s projektem, který je schválen a který by měl být hotov ve třech fázích.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Přihlásil jsem se do diskuse. Chtěli bychom, aby byty sloužily k bydlení. Vzhledem k 

tomu, o jakou se jedná lokalitu, půjde o bydlení vyšší kategorie za odpovídající nájemné. 

Nebylo tam uvažováno o sociálním bydlení. 

 Doufám, že nejen my, ale i naši nástupci budou postupovat s péčí řádného hospodáře. 

Jedná se o zajímavou lokalitu. Předřečník zmínil souvislost se sousedními domy. Tento dům 

hrál významnou roli při působení sira Nicholace Wintona za 2. světové války při jeho 

záchranách uprchlíků. I z těchto důvodů by bylo vhodné, aby dům byl ve veřejnoprávním 

vlastnictví. Jak jsem pochopil, byla to i úvaha soudu, který nás z toho důvodu preferoval, byť 

se protistrana také snaží, aby jí to bylo přisouzeno. 

 Pokud se nikdo do diskuse nehlásí, budeme hlasovat. Je ale ještě přihlášen občan 

Masare. 

 

P.  M a s a r e : 

 Vážený pane starosto, vážení radní, vážené zastupitelky a zastupitelé, přihlásil jsem se 

do této diskuse, abych vás seznámil s tím, proč je tento dům zajímavý. Jsem rád, že to tady 

pan starosta na konci nakousl. Nechci tím ovlivňovat vaše hlasování, ale myslím, že to bude 

zajímavé pro vaše úvahy o tom, co by s domem mohlo být dál. Přečtu dopis, který jsem dnes 

obdržel, abych vám ho tady přednesl, od historiků Anny Hájkové a Martina Šmolka, kteří 

zhruba před rokem obnovili společnost Marie Šmolkové. Snaží se tuto dámu, která v tomto 

domě bydlela, opět vrátit na mapu historie České republiky. Přečtu dopis, uvidíme, jestli vás 

zaujme. 

 Proč je dům v Kamzíkově ulici č. 3, Železné 5 zajímavý? Je to dům, ve kterém se 23. 

června 1893 narodila a po většinu svého života žila Marie Šmolková, ve 30. letech 

předsedkyně Národního koordinačního výboru pro uprchlíky, zástupkyně Československa v 

hlavní komisi Společnosti národů pro uprchlíky i v mezinárodních židovských organizacích 

pro pomoc běžencům. Žena, která uprchlíkům před nacismem zasvětila doslova celý svůj 

život, hrdinka, která byla zcela zapomenuta. V tomto domě v prosinci 1938 Šmolková s 

Hanou Seinerovou sepsala výzvu o pomoc adresovanou dobrovolníkům v zahraničí. Výzva 

přivedla do Prahy mladého bankéře Nicholace Wintona, který byl následně pověřen 

organizací emigrace uprchlíků v rámci programu tzv. kindertransportů. Šmolková pomáhala 

židovským a politickým uprchlíkům z Německa, Rakouska a z obsazeného pohraničí. 

Intervenovala ve prospěch uprchlíků lapených v tzv. zemích nikoho mezi Německem a 

Polskem či Slovenskem a Maďarskem. Každý z uprchlíků v Československu jednal a ona 

znala každého z uprchlíků.  Jak její kancelář, tak i byt v Kamzíkově ulici byly soustavně 

obléhány osobami orodujícími za zatčené, deportované, protože Československo bylo jejich 

posledním útočištěm. Návrat domů by znamenal cestu do koncentračního tábora.  

 Z tohoto domu byla po r. 1938 organizována emigrační schémata, která nabízela 

vzdálenou naději. Do Šanghaje, na Filipíny, do Ekvádoru, do Dominikánské republiky, do 

Mexika.  

 Max Brod vzpomíná na návštěvu v Kamzíkově 3, jak orodoval za uprchlíky v nouzi, 

otřesné případy, které potřebovaly okamžitou pomoc. Pokaždé, když jsem vytáčel telefonní 

číslo, cítil jsem, že pomoc je již na blízku. Volal jí ale každý, takže každý jeden z deseti 

telefonátů byl bez spojení, buď nebyla doma, nebo bylo obsazeno. Jakmile se dovolal, 

Šmolková vždy našla řešení i toho nejsložitějšího problému.  
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 Felix Weltsch, další člověk kolem France Kafky, vyrůstal v sousedství a Šmolkovou 

znal od dětství. Vzpomínal na dům, na starožitný nábytek a na moderní umění, na večeři u 

krbu, na fotografie Palestiny, které si Šmolková přivezla z cesty a na absolutní důvěru, kterou 

v lidech v nouzi vzbuzovala.  

 Milena Jesenská poznala Marii Šmolkovou až za mnichovské krize, v zoufalství o 

odstoupení československého pohraničí. Bydlí na Starém Městě v malé uličce, kterou jsem já, 

rodilá Pražačka, neznala, v malém domečku s dřevěnými schody. Když však vejdete do bytu, 

najdete podivuhodně ladný a kulturní byt, krásné knihy, sochy, krásný nábytek a telefon, který 

nepřestává zvonit. Jesenská si ke Šmolkové do Kamzíkovy ulice chodila pro energii k další 

práci. 

 14. března 1939 v 8 hodin večer se vedoucí čeští sionisté shromáždili na Wilsonově 

nádraží, aby se rozloučili s přáteli odjíždějícími do emigrace. Jako mnohokrát předtím, Marie 

Šmolková nabízenou emigraci odmítla. 

 Jarmila Nováková vzpomíná, jak hned ráno telefonovala Marii Šmolkové a křičela na 

ni: Musíš okamžitě zmizet! Šmolková lakonicky konstatovala: Jsi už sedmá, která mi od čtyř 

ráno telefonuje, rozhodně nic takového nemám v plánu.  

 Za několik hodin Šmolková intervenovala na různých ambasádách kvůli Pepíkovi z 

Německa. Společně s Evou Polakovou zlikvidovali dokumenty, které zůstaly v Kamzíkově a 

nesměly padnout okupantům do ruky. Následujícího dne byla Šmolková stejně jako většina 

jejích kolegů z výboru pro uprchlíky zatčena gestapem. Propuštěna byla až 18. května, 

pravděpodobně i proto, aby nadále vyjednávala možnosti židovské emigrace do zahraničí. V 

té době totiž nacisté ještě plánovali tzv. židovskou otázku masovou emigrací.  

 Při jednání v Anglii Marii Šmolkovou zastihl začátek války. Během několika dalších 

měsíců se zoufalými pokusy o pomoc uprchlíkům lapeným v okupované vlasti doslova 

uštvala k smrti. Na pohřbu Marie Šmolkové se v r. 1940 sešly všechny osobnosti 

československého exilu a britských sionistů. Exilová vláda si byla dobře vědoma jejího 

významu. Přišla Hana Benešová, Jakš a ministr Jan Masaryk přede všemi slíbil: „S Pánem 

Bohem, Mařenko, spolehněte se na nás, budeme svorní, budeme se mít rádi, zvítězíme a domů 

si vás odvezeme. Do té doby odpočívejte a duch váš pomáhej nám ve společné svaté práci pro 

mír, slušnost a svobodu.“ 

 Tento slib nebyl nikdy dodržen. Urna s popelem Marie Šmolkové byla buď ztracena, 

nebo rozptýlena v Londýně bez jakékoli další připomínky. Její jméno téměř nikdo nezná. 

Situaci se pokouší od r. 2018 změnit obnovené Společnost Marie Šmolkové. Společně s ní 

navrhuji, aby její zásluhy byly připomenuty v první řadě tam, kde to měla ráda, na jejím domě 

v Kamzíkově 3, Železné 5.  

 Současně navrhuji udělit Marii Šmolkové Čestné občanství Prahy 1 in memoriam. 

Zapomínali jsme její práci tak dlouhou, že je načase ji připomínat. Děkuji za pozornost. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Omlouvám se, že jsem na přihlášeného občana zapomněl. Bude ještě někdo v 

diskusi reagovat? Nevidím přihlášky, prosím hlasovat nejprve o variantě A usnesení, kterou 

preferuji. Pro 20, proti 0, zdrželi se 2, nehlasovali 2. Usnesení ve variantě A bylo přijato. 

 

 Nyní se vrátíme k bodu 3 schváleného programu - odpis pohledávek z ekonomické 

činnosti leden 2019. Prosím předkladatele Vladimíra Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Dovolil jsem si předložit tisk, jehož podstatou je odpis pohledávek z ekonomické 

činnosti. Jde o pohledávky v celkové výši 632473 Kč. Pohledávky vznikly na nájemném 
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historicky v letech 2017-2011 v prvním případě paní xxxxxx, v případě paní xxxxxxxxx v 

letech 2008–2012 a v případě paní xxxxxxxxx v letech 2009-2015. 

 Jedná se o pohledávky za lidmi, kteří jsou v sociálně slabé situaci, nebyli schopni 

splácet bydlení v případě paní xxxxxx, nebo na ubytovně v případě dalších dvou uvedených 

dam. Součástí materiálu je i soudní rozsudek, kdy se právní oddělení v r. 2014 snažilo zjistit 

adresu paní xxxxxx, což se nepodařilo. Všechny pohledávky jsou již promlčené. Mně nezbývá 

nic jiného než vám předložit tento tisk a požádat vás o odepsání těchto pohledávek.. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji předkladateli Vladanu Brožovi a otevírám rozpravu k tomuto bodu. 

 Pokud se nikdo nehlásí, prosím hlasovat o návrhu usnesení, jak je navrženo. Pro 24, 

proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Usnesení bylo schváleno, pohledávky budou odepsány. 

 

 Přistoupíme k bodu 5 navrženého programu – vyhlášení záměru ukončit platnost 

zásad pro prodej bytů svěřených MČ Praha 1. Předkladatelem jsem já a kolega radní 

Bodeček. Uvedu to já, a potom dám slovo spolupředkladateli. 

 Nedostupnost bydlení v Praze bylo jedno z hlavních volebních témat komunálních 

voleb. Recepty byly různé, od regulace nájemného až po výstavbu nových bytů. Pro mne je 

ale jednoznačné, že i vzhledem k tomuto je třeba přehodnotit dosavadní praxi, kdy obce, resp. 

městské části v Praze byty privatizují.  

 Již 20 let probíhá proces privatizace bytů. Většina bytů, které v minulosti MČ Praha 1 

vlastnila, resp. jí byla svěřena, se již zprivatizovala. Zde bych nehodnotil, zda to mělo dříve 

smysl, ale nyní se domnívám, že je situace následující. 

 Městská část Praha 1 má již méně než 10 % bytů. Určitý počet bytů je potřeba k tomu, 

aby městská část v budoucnu mohla provozovat relevantní bytovou politiku. Stále více se 

vzhledem ke stoupajícím cenám bydlení řeší téma dostupného bydlení. Je možné, že bude 

přijat nějaký zákon tuto oblast upravující a že obcím bude přikázáno, aby určitý počet bytů 

měly ve vlastnictví a měly povinnost zajišťovat bytové potřeby občanů. Je to fenomén na 

Praze rostoucích cen bytů i rostoucích nájmů. Navíc zejména na Praze 1 je fenomén 

krátkodobého ubytování. Děje se masově, že jsou zde byty, které neslouží k normálnímu 

bydlení obyvatel Prahy 1, ale slouží  ke komerci. 

 Je třeba uvést, že dosavadní výsledky privatizace jsou diskutabilní. Jejich účelem 

nepochybně bylo stabilizovat bydlení, aby se občané nemuseli obávat zvůle ze strany 

pronajímatelů a měli více jistoty. V praxi nemůžeme konstatovat, že by tento účel byl zcela 

naplněn. Mnoho privatizovaných bytů jsou prázdné, mnoho těch, kteří privatizovali, se 

odstěhovalo a byty nejsou jimi již využívány.  

 Je třeba vzít v potaz i princip řádného hospodáře, kdy je minimálně diskutabilní, zda 

lze privatizovat byty často hluboko pod tržní cenou.  

 Naše koalice se shodla na tom, že již není zájmem Prahy 1, aby byly byty 

privatizovány a aby se v procesu privatizace nadále pokračovalo. Na druhou stranu uznáváme, 

že jsou zde občané Prahy 1, kterým byla privatizace bytů v nějaké formě slíbena a kteří na ni 

často dlouhodobě čekají a vůči nim bezvýjimečné ukončení privatizace by mohlo být 

nepřiměřeně tvrdé. Na tyto případy se chceme ještě jednou podívat, a to po zpracování 

analýzy, která je v navrženém usnesení rovněž navrhována. O takových případech by se v 

budoucnu ještě jednalo a zvažovalo by se, zda se neudělá ještě jakási privatizační tečka. 

Jejími kritérii by bylo pouze odstraňování tvrdosti, nikoli kritéria, podle kterých se 

postupovalo dosud.  

 Nyní dám slovo spolupředkladateli pro majetek a bytovou politiku Davidu Bodečkovi. 
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P.  B o d e č e k : 

 Milí spoluobčané, milí občané Prahy 1, vážení kolegové, uvědomuji si, že tento bod je 

velmi třaskavý. Vyvolal již plno emocí a je mi jasné, že  spoustu emocí vyvolá. Tento bod, 

který je předkládán, není konec privatizace, teď neukončujeme privatizaci, teď přicházíme s 

návrhem záměru ukončit zásady, které jsou trojího druhu. Jednat to jsou zásady, kdy se 

prodávaly bytové jednotky s cenou zhruba 15 – 22 tis. Kč/m2, u druhých zásad byla cena 

dvojnásobná a u třetích zásad z r. 2014 cena byla obvyklá mínus 60 %. 

 Zopakuji některé věci, které říkal pan starosta. Co by mělo být vyústěním tohoto 

hlasování? Je to, že přerušíme privatizační proces zhruba na dobu 1 – 1 1/4 roku, kdy rada 

dostane tři úkoly. Prvním úkolem bude vytvořit analýzu dosavadního průběhu privatizace, 

která na Praze 1 probíhá 20 let. Druhým úkolem bude vytvořit seznam těch, kteří s privatizací 

počítali. Věřím, že po komunikaci napříč politickým spektrem přijdeme se závěrem 

jednorázové doprivatizace. To by mělo být v prvním čtvrtletí příštího roku. Tam nebude 

podstatný ekonomický aspekt, ale to, co tady pan starosta řekl – jakási nespravedlnost.  

 Dalším úkolem pro radu bude vytvořit novou koncepci bytové politiky. 

 Vrátím se k první části, kterou jsem začínal, to znamená zrušení tří zásad. Jsme tady 

pouze dva měsíce a s kolegy jsme nechtěli činit neunáhlené kroky, tak jsme zatím zhodnotili 

to, co je v nejzazším stupni privatizace. Tam jsou dvě bytové jednotky. Je to bytová jednotka 

č. 7 v Bolzanové 7 a bytová  jednotka č. 3 v Příčné 10. Tyto dvě bytové jednotky byly 

odsouhlaseny v rámci záměru ZMČ Praha 1 dne 11. září 2018. Záměr visel, nabídka 

zájemcům byla předložena, zájemci souhlasili a zaplatili vstupní poplatek. Tyto dvě bytové 

jednotky byly zařazeny již do programu na zasedání zastupitelstva v prosinci. Dovolil jsem si 

tyto bytové jednotky stáhnout, aby bylo prověřeno, zda všechno probíhalo v pořádku. Mohu 

konstatovat, že všechno v pořádku proběhlo. Z toho důvodu jsou tyto dvě bytové jednotky 

zařazeny do dnešního programu. 

 Během 1,5 roku jsem se setkal zhruba s třiceti lidmi. Emoce jsou velké. Dovolím si 

přečíst jeden z dopisů, aby bylo vidět, že se nebojím podívat lidem do očí a jejich pocity 

přetlumočit ostatním, zejména vám, kolegům ze zastupitelstva. 

 Cituji: 

 Vážený pane Bodečku, setkali jsme se s vámi a s panem starostou 17. ledna 2019 ve 

vaší kanceláři, nájemníci domu Dlouhá 710 a 711. Na schůzce jsme se vám pokoušeli objasnit 

naši téměř 20 let trvající zoufalou situaci a nejistotu ohledně MČ slibované privatizace. V této 

kauze se cítíme doslova jako oběti a prosíme o vyřešení patové situace.  

 Chápeme postoj nového vedení k privatizaci, ale na druhou stranu jsme přesvědčeni, a 

vy sám jste nám dal za pravdu, že naše situace je natolik ojedinělá a specifická, že si zaslouží 

zvláštní pozornost. 

 Také se cítíme jako poškození, jelikož jsme nemovitost, která není naše a pod záštitou 

příslib MČ sami a na své náklady opravovali, a to nejen byty, ale i společné prostory, protože 

MČ to odmítala.  

 20 let slibů a nejistoty je skutečně hodně, a proto vás chceme požádat, abyste za nás a 

naším jménem požádal všechny zastupitele o posouzení tohoto specifického případu zcela 

individuálně, a to mimo rámec politiky a koaličních dohod. Zde totiž nejde o politiku, ale o 

spravedlnost. A spravedlnost není členem žádné strany, není pravičák ani levičák, není dobrá 

či špatná, ani výhodná nebo nevýhodná - je prostě spravedlivá.  

 Jsme si jisti, že na takovou spravedlnost máme plné morální právo, a to právě přes 

dané sliby MČ a právem žádáme a prosíme o jejich dodržení.  

 Obáváme se, že ukončením nyní platných zásad privatizace může dojít k dalšímu 

nevratnému poškození nás nájemníků, což jen dovrší sérii nespravedlností, klamů a platných 

slibů. 
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 Žádáme a prosíme vás tedy všechny o posouzení našeho případu samostatně, jelikož 

věříme, že sami uznáte, že tato situace skutečně není normální a také žádáme, aby náš dům 

byl privatizován podle nynějších zásad pro privatizaci, jak je nám slibováno celá desetiletí. Je 

to jediný způsob, jak může dojít ke spravedlivému narovnání této tragické situace. Stále 

věříme, když se zastupitelé seznámí s tímto až neuvěřitelným příběhem, tak k němu nebudou 

lhostejní.  

 Jelikož máme zájem v bytech trvale bydlet jako dosud, prohlašujeme, že souhlasíme s 

předkupním právem obce např. 10 let a také se zákazem sdíleného bydlení. Prosíme vás tedy, 

abyste tuto žádost předložil za nás všechny nájemníky vašeho domu ke všeobecné debatě, a 

předem děkujeme za pomoc v této věci. I když již jsme všichni hodně vyčerpaní, tak se stále 

nevzdáváme.  

 S úctou všichni nájemníci domu Dlouhá č. p. 710 a 711. 

 Chtěl bych slíbit, že pokud budu tady za rok sedět, budu chtít předložit autentickou 

záležitost v rámci seznamu těch, kteří privatizaci očekávají. Opakuji: to, o čem budeme dnes 

hlasovat, není zrušení privatizace. Jak správně pan starosta řekl, máme tady politiku 

sociálního bydlení a politiku dostupného bydlení. Není to jen záležitost Prahy 1. Podívejme se 

na jiné městské části, které se dostávají do problémů a privatizaci ukončují. Nemůžeme se 

dostat do stavu, kdy se zbavíme bytového fondu, a potom budeme draze nakupovat, draze 

stavět nebo draze pronajímat od soukromníků.  

 V dopise zazněla jedna velmi zásadní věc, kterou jsem si uvědomil a předelegovával 

na kolegy – co bylo na Praze 1 slibováno některým občanům, že možná budou privatizovat a 

tudíž se na rekonstrukci jejich objektů, které jsou ve svěřené správě MČ Praha 1, nebude 

investovat. 

 Byl bych velmi rád, nezávisle na této záležitosti privatizace, abychom se my, zejména 

v koalici, zamysleli ještě nad jednou věcí: abychom přehodnotili číslo v ekonomické činnosti, 

což je něco jiného než je rozpočet. Tam je položka na rekonstrukce objektů. V současné době 

máme schválenou částku na r. 2019 Kč 130 mil. Byl bych rád, kdyby došlo ke změně, částka 

byla navýšena a nezávisle na tom, zda u domů, do kterých se neinvestovalo, nezávisle na tom, 

zda budou nebo nebudou privatizovány, se s investicí začalo. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Nyní pojďme k rozpravě. Nejprve bych dal slovo občanům, které mám 

přihlášeny. Prosím pana Dagmar Kotalíkovou z xxxxxxxx.  

 

P.  K o t a l í k o v á : 

 Vážené dámy a pánové, pane starosto, jsem Miriam Kotalíková a 25 let bydlím na 

Praze 1, konkrétně xxxxxxxxxx. Přišla jsem za vámi ohledně slibované privatizace tohoto 

domu, kde je vážný právní spor, stále nedořešený. Není to čerstvá záležitost, spor trvá téměř 

20 let. Za celé roky městská část slibovala narovnání, a protože problém není vyřešen, do 

domu neinvestovala. Kvůli těmto slibům jsme se nezařizovali ohledně budoucího bydlení 

jinak a každý z nás investoval do bytů nemalé finanční prostředky v naději, že právní spor 

bude vyřešen a že proběhne avizovaná privatizace.  

 Žijeme zde generace po generaci, byty máme po prarodičích a rodičích. Čas nám ubíhá 

a stále nevíme, na čem jsme. Vnímáme to jako nespravedlnost. Proto vás prosíme, abyste náš 

případ posoudili samostatně, individuálně, aby kauza domu xxxxxxxxxx, xxx byla dotažena 

do konce.. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Prosím dalšího přihlášeného Pavla Vandase. 
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P.  V a n d a s : 

 Všechny zdravím, vážené zastupitelky a vážení zastupitelé, jmenuji se Pavel Vandas, 

bydlím na Praze 1 26 let, mám 3 děti, bydlím xxxxxxxxxxxx. Přišel jsem sem jako občan a 

zároveň jako předseda spolku Vlastní bydlení v Praze 1. Na úrovni spolku jsme tento bod 

diskutovali. Zajímá nás, na jaké analýze jste dospěli k vyhlášení záměru. Částečně bylo 

odpovězeno. Zajímají nás další kroky. Když je udělaná analýza, která odůvodňuje tento krok 

– může občan do ní někde nahlédnout, je někde k dispozici? 

 Na závěr bych požádal o to, zda jste se seznámili s domy xxxxxxxxxxxx, xx. Je to 

problém, který se strašně dlouho vleče. Nevím, jestli mi odpovíte hned. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Bude odpovězeno v rámci diskuse. Nyní dám slovo přihlášeným zastupitelům. Prosím 

pana zastupitele Herese. 

 

P.  H e r e s : 

 K tomuto bodu, který je zde dlouho diskutován, bych chtěl říct, že jsou dva pohledy, 

které se dotýkají přímo občanů, kteří v těchto bytech bydlí. Jednak je to pohled, který se 

dotýká všech,  je to nespravedlnost, že někteří mohou privatizovat a někteří nemohou. 

 Druhý pohled je občanů, kteří zde žijí v těchto bytových jednotkách přes 20 let a 

někdy jsou důvody, že nemohli privatizovat objektivní a ne zcela na jejich straně, a těchto 20 

let jim ukouslo část produktivního života a do dnešního dne se nezařídili jinak, než kdyby 

věděli, že privatizovat nebudou moct. Nějakým způsobem by se i jinak zařídili. 20 let je jim 

slibováno, že budou privatizovat, a najednou by se jim řeklo ne – to se mi zdá hodně tvrdé.  

 Tento materiál vítám v tom, že říká, že nebude zařazovat další nové domy do 

privatizace a že bude identifikovat současné nájemníky, které by to poškodilo, kdyby 

neprivatizovali. Chápu je jako ty nájemníky, kteří dostali nabídku k privatizaci. 

 Zároveň se chci zeptat, zda provedená analýza bude předložena zastupitelstvu ke 

schválení. Byl bych rád, kdyby tomu tak bylo. Materiál chápu jako politickou deklaraci. 

Nepřipadá mi, že by tam bod 2 měl patřit.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Prosím pana zastupitele Maříka.  

 

P.  M a ř í k : 

 Vážený pane starosto, vítám tento předložený materiál. Rád bych se zeptal, zda nám 

někdo může sdělit, kolik bytů bylo od začátku privatizace prodáno původním vlastníkům, 

kteří využili nabídku městské části na privatizaci svého bytu? 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Pan místostarosta Hejma. 

 

P.  H e j m a : 

 Chtěl bych zdůraznit, že tento tisk je deklaratorního rázu. Má v tomto směru oznámit 

záměr, že je v budoucnu určitým způsobem vůle ukončit platnost prodeje bytů dle zásad, že je 

vůle udělat pořádek v této věci a vyznat se v ní. Z různých stran jsem zaslechl, že každého 

zajímají data, analýza, jakým způsobem privatizace proběhla, jestli skutečně splnila původní 

účel, to je stabilizaci rodin trvale žijících na území MČ Praha 1. V tomto směru je zapotřebí se 

zorientovat, brát tento tisk jako oznámení záměru, že poté, co se vyznáme ve všech věcech, 

zpracujeme všechny analýzy, podíváme se na data, projednáme je v jednotlivých komisích. 
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Pak se podíváme na seznam dosud neprivatizovaných bytů a nepoškodíme žádnou rodinu, 

které bylo nejen přislíbeno, ale proces byl i zahájen. V tomto směru by to bylo možné brát 

jako nesolidní ze strany městské části, že nedodrží slovo. Občan nemůže za to, že se střídají 

politické reprezentace, měl by věřit v kontinuitu konání v rámci jednotlivých procesů, které 

městská část v privatizaci již zahájila.  

 Z několika stran zaznělo, že se budeme dívat na jednotlivé případy, že nedopustíme 

žádnou nespravedlnost. Myslím si, že to je to podstatné.  

 Jak říkal pan starosta i pan kolega Bodeček, privatizaci nekončíme, oznamujeme 

pouze záměr. V tomto směru za sebe a věřím, že i za kolegy z našeho klubu mohu slíbit, že v 

tomto směru nedopustíme, aby odešla poškozená rodina, jak je tady deklarováno, 

nedopustíme žádnou nespravedlnost v tomto směru. 

 V tuto chvíli je zbytečné polemizovat nad tím, zda ten či onen dům je nebo není 

poškozen. V současné době není poškozen nikdo, u koho nějakým způsobem již proces 

privatizace od městské části začal, a na druhou stranu nebudeme mít vůli privatizovat nové 

domy, které dosud do privatizace nikdy zařazeny nebyly.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pan Bodeček – technická. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Chtěl jsem poprosit, zda bych mohl reagovat na předřečníky, abych to nezapomněl.  

 Není to technická, budu si to pamatovat.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pan zastupitel Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Asi akceptujeme, že takto závažný bod je předkládán bez jakéhokoli předchozího 

projednání a diskuse se odvíjí zde. Patřím do skupiny, jako někteří další kolegové, která nikdy 

možnost privatizovat neměla, na rozdíl od jiných zastupitelů, kteří ji měli, takže mohu mluvit 

trochu tvrději. Přesto si myslím, že pravidla jsou pravidla.  

 K privatizaci nám zůstaly domy a byty, které měly určité problémy – stavební, 

technické, právní, finanční a další, a kde to lidé odnášeli tím, že tam byly různé nesrovnalosti. 

Odtrpěli si to  a díky jim za to, že si nehráli na princip OPBH a neříkali – opravujte nám to, 

ale starali se o to. Bylo jim slíbeno, že byty budou jejich. Odpusťme si řeči, že neinvestovali 

do cizího, a spíše poděkujme, že nenechali náš majetek, který byl slíben k privatizaci, zničit.  

 Jako ODS jsme historicky mnohokrát předkládali různé materiály a vyřazovali jsme 

celé domy a některé byty z privatizace. Vždy to byl materiál, který byl poměrně obsáhlý, 

který ukazoval ke každému domu analýzu. Byly to důvody ekonomické, technické a právní, 

kdy např. se vykupovala část domu a náklad na scelení majetku byl výrazně vyšší než by byla 

jakákoli částka z privatizace. Takovéto materiály jsme předkládali. Byli jsme za to mnohdy 

kritizováni i členy stran, které nyní tvoří koalici a předkládají tento materiál. Naposled to bylo 

snad 12 domů, kde to bylo mnoho desítek stránek. 

 Mluvíte o jakési analýze, o koncepci a o jistotě občanů, ale v navrženém usnesení nic 

takového konkrétního není. Jsou tam slova jako zpráva, nastínit, provést, identifikovat. 

 Dovoluji si vás vzít za slovo a v souladu s tím, co tady předřečníci říkali navrhnout 

změnu usnesení tak, aby to v něm skutečně bylo, aby občané dnes odešli s něčím na papíře a s 

nějakou jistotou, ne se slovy „my za rok uděláme, my uvidíme, nějak to dopadne“.  
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 Byl tady zmiňován bod 2. Chápu, že se týká dvou následujících bodů. Stačilo přehodit 

program a bod 2 tam být nemusel. Myslím, že je to tam nadbytečné. Usnesení by mělo být, že 

zastupitelstvo bere na vědomí oznámení záměru ukončit platnost – všichni to tak cítíme, 

jednou to musí skončit. Můžeme se dohodnout, že bod 2, který se týká bytů, je tam 

nadbytečný, protože zastupitelstvo svévolně může rozhodnout o čemkoli. Když je to záměr, 

že bude ukončena, neznamená to, tyto dva body se dnes nemohou pustit dál. To je ale 

technické. 

 Bod 2 nebo bod 3 by měl uložit vypracovat a předložit zastupitelstvu ke schválení – to 

je na rozdíl od „uděláme, uvidíme, posoudíme“: 

 a) analýzu inventarizace veškerých dosud neprivatizovaných domů a bytů ve svěřené 

správě MČ Praha 1 a jejich rozdělení do kategorií – to je vyřazeny z privatizace, ponechány k 

privatizaci, návrh změny koncepce bytové politiky, analýzu dosavadního průběhu privatizace, 

předložit identifikaci občanů, kteří dlouhodobě očekávají privatizaci bytů, v nichž bydlí a vůči 

kterým by bezvýjimečné ukončení privatizace mohlo být nepřiměřeně tvrdé. 

 Z bodu 4 jsem doplnil: připravit podmínky tak, aby v případě, bude-li rozhodováno o 

další privatizaci bytů, stalo se tak pouze za podmínky – a dále, co tam je správné: sjednání 

zákazu krátkodobého ubytování atd. To obsahuje slova, která zde byla vyřčena a částečně 

uvedená v usnesení, ale myslím si, že přítomní občané odejdou s nějakou jistotou, že všechno 

je v usnesení napsáno, nejen že to tady bylo řečeno.  

 Termín může být kratší, delší, průběžný, něco z toho bude částečně, ale podstatou je, 

že je tam ukládá vypracovat a předložit ke schválení zastupitelstvu. Lidé odejdou s tím, že 

přesně vědí, co by se mělo stát. Vy jste to tady jen řekli, lépe je mít to v usnesení. Není to nic 

proti nikomu, ale když to má občan na papíře, bude možná spát o něco klidněji.  

 Dám to Vlaďce Valíčkové, aby to promítla, je to doplnění do usnesení všeho, co tady 

zaznělo. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Nyní má slovo pan zastupitel Votoček.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Tento materiál se tady objevil zčista jasna a je to dost složitá problematika. Možná je 

dobře, že se to bez předchozích jednání otevírá tady před veřejnosti, aby viděla, jaké jsou tady 

názory pro a proti. Jednak je to otázka filozofického postoje jednotlivých stran v 

zastupitelstvu, my si myslíme, že městská část nebo obec není realitní kancelář, aby 

pronajímala nějaké byty, aby tady lidi neustále nutila. Máme tady lidi, kteří jsou v rámci 

privatizace v určité naději, protože mají smlouvu na dobu neurčitou. Je tady spousta lidí, kteří 

mají smlouvu na dobu určitou, kterým se smlouva od r. 2002 a 2003 prodlužuje po dvou 

letech, po roce, po třech letech, podle toho, jak se momentálně politická reprezentace 

rozhodne. Jsou ve velmi nepříjemné situaci, kdy na tom, jestli komise nebo rada odsouhlasí 

další prodloužení, jsou v tomto stavu 15 let. To rozhodně není žádný komfort, i když jsou 

mezi nimi třeba služební policejní byty, kde mají ve smlouvě, kterou původně uzavřeli, 

uvedeno, že jejich právní stav nájemce služebního bytu se po 7 letech služby na Praze změní v 

nájem na dobu neurčitou, tedy s jakousi vyhlídkou privatizace. 

 Myslím si, že Praha 1 nemá fungovat jako realitní kancelář, protože všichni lidé jsou v 

područí úředníků a dává to široký prostor pro korupci. To je jedna věc. 

 Druhá věc je, že se v privatizaci vycházelo z toho, že se každý z vlastníků postará 

podstatně lépe o svůj majetek. Bohužel to mělo v následném období  dopad ten, že se někteří 

ke svému majetku chovali opravdu jako ke svému majetku a tak ho „střelili“.  
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 Z původního prohlášení bytů zařazených do privatizace v r. 2000, 2001 byly obecně 

vyřazeny jen domy ve spoluvlastnictví a kde k tomu byl nějaký důvod – bylo jich asi 4 nebo 

5. Nebyl nikdy udělán jako pozitivní seznam domů, které do privatizace zařazeny byly, byť 

vyšel v r. 2003 v Listech Prahy 1 seznam jakýsi seznam, který byl velmi obsáhlý. Musíme 

brát v úvahu, že Listy Prahy 1 byly v té době oficiálním tiskovým orgánem městské části.  

 V r. 2008 se přišlo na to, že zařadit domy do privatizace nemůže rada a že to musí 

dělat zastupitelstvo. Udělalo se několik usnesení zastupitelstva se seznamem domů, potom v r. 

2010 se udělalo usnesením, které vyřazovalo asi 5 kategorií, každou po 5-6 domech, že budou 

z privatizace vyřazeny. O tom mluvil kol. Bureš. Když jsme to potom analyzovali, zjistili 

jsme, že některé z domů byly vyřazeny z naprosto malicherných příčin. V r. 2014 jsem 

předkládal materiál o tom, aby se některé domy zařadily, což se stalo. Dalších asi 15 domů, u 

kterých je provedena kompletní ekonomická analýza, jsem do privatizace zařadit chtěl, ale 

neprošlo to přes tehdejší koaliční jednání. 

 V r. 2014 jeden z domů, které byly zařazeny, je Dlouhá 710, 711, o kterých mluvila 

paní xxxxxxxxxx. Nejsem si vědom toho, že by v tomto domě byl soudní spor, byl tam jiný 

problém. Dům byl v r. 2010 vyřazen jako podílový dům, ale na podílové domy se dlouhodobě 

díváme jako na ty, kde městská část dostala určitý podíl potom, co restituenti získali druhou 

část a původní majitelé se nedožili konce války, takže to připadlo státu. Stát to neměl komu 

vrátit, takže to dostala městská část. 

 V případě tohoto konkrétního domu to tak nebylo, a proto se ho podařilo v r. 2014 do 

privatizace zpětně zařadit. Došlo tak k tomu, že stavebník půdní vestavby z jakéhosi bytového 

družstva Zvonková, které stavělo půdy po celé Praze, si to v rámci likvidace tohoto družstva 

od družstva koupil a najednou se stal majitelem, který měl 7 procent tohoto domu. Od té doby 

s tímto majitelem vedeme neustále jednání a on stále vymýšlí prostřednictvím svého advokáta 

další a další kličky. Bohužel, v tomto konkrétním domě nejde o to, jestli něco brzdíme, ale 

jsme odkázáni na spoluvlastníka. I když jsme mu v minulosti vyšli co možná nejvíc vstříc, 

jeho právník si neustále vymýšlí „ptákoviny“ jen proto, aby to odložil. Poslední „ptákovina“ 

byla v tom smyslu, že ve smlouvě byl použit termín „vložit do katastru“ a on žádal, aby to 

bylo změněno na „nechat zapsat do katastru“. V poslední fázi se bavíme o těchto 

marginálních záležitostech a je vidět, že to jsou naschvály. Nejsme ale schopni s tím hnout.  

 Předložený materiál je otázka filozofie. Pan starosta mluvil o tom, že městská část 

musí mít určitý počet bytů, které může použít a které bude spravovat. Nemyslím si to. Dokud 

platí, že obec je hl. m. Praha, tak tato povinnost na městskou část nepadá. Byl bych velmi rád, 

kdybychom se místo městské části stali samostatnou obcí, usnadnilo by nám to život ve 

spoustě dalších záležitostí, ale to teď nechme stranou. 

 Až bude udělaná analýza, zaráží mě poslední bod 3, kde se mluví, že tím, kterým byla 

kdysi privatizace slíbená – pan Bodeček správně říkal, že jim to bylo slíbeno před 20 lety a z 

tohoto důvodu se po 20 let do domu neinvestovalo, takže domy jsou plesnivé, praskají, jsou 

zanedbané a v některých je spolumajitelem v důsledku předchozích prodejů půdní vestavby 

paní xxxxxxxx, ať zastoupená firmou Arta nebo Meltex, která má také ohromné nápady, co 

by se s tím dalo dělat – bude se výsledek posuzovat, kdo má jaké právo a jaký názor. Bohužel, 

vracíme se do minulosti a máme tady nějaké uliční výbory, které budou posuzovat, kdo je 

privatizace hoden a kdo ne. Materiál se mi v této podobě nelíbí.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Radní Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

  Pokusím se reagovat. Budu vycházet ze svých „škrábanců“. Začnu od konce. 
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 Děkuji panu dr. Votočkovi za to, co tady říkal, vyjma v závěru. Byl bych rád, kdyby 

změnil názor. Pan doktor odkazoval na hl. m. Prahu v souvislosti s tím, co říkal. To je pravda, 

ale vycházíme z toho, že hl. m. Praha je vlastníkem těchto bytů. Stanovisko hl. města je nové 

– že Praha si nemůže dovolit dále snižovat počet obecních bytů privatizací. To je jedna věc. 

 Pan doktor říkal, že městská část není realitní kancelář. Vycházíme z toho, že naší 

povinností je ne zbavovat se majetku, ale udržovat ho a naopak ho rozvíjet.  

 Nemyslel jsem si, že dva měsíce po volbách přijdu s tímto předkladem. Není to vůbec 

výhra. Musel jsem se s tím sžít. Kdybych se s tím nesžil, garantuji vám, že bych s tím teď 

nepřišel. 

 Od pana zastupitele Bureše zazněly návrhy. Nevím, co na to řekne druhý předkladatel, 

ale nemám s tím problém.  

 Od spousty předřečníků tady zazněla analýza. Není to analýza, jak se vytváří analýza 

pro analýzu, je to analýza, která by měla být představena veřejnosti, všem zastupitelům nejen 

koaličním, ale i opozičním. Od začátku, co jsem se stal zastupitelem, snažím se komunikovat 

naprosto se všemi. Nedělám rozdíl mezi koalicí a opozicí. To, co tady říkáte, že by měly být 

některé věci diskutovány – jsem připraven na to, že naprosto se všemi budu diskutovat. 

 V rámci úvodního slova jsem zapomněl říct jednu věc. Pokud jsem to řekl, omlouvám 

se. Proces, který by měl být zakončen přibližně za jeden a čtvrt roku a měl by být privatizační 

cyklus dokončen jednorázově, tak u těch, kteří privatizují byty, ve smlouvách o převodu by 

měly být zohledněny dvě položky: jednak to, abychom eliminovali nelegální sdílené 

ubytování a aby bylo předkupní právo pro městskou část Praha 1, ale s ohledem na 

privatizační cenu. Jde o to, aby se nám nestalo to, že prodáme byty v rámci privatizační ceny, 

která je nižší než cena tržní, a když přijde zákon týkající se sociálního bydlení, o kterém se 

hovoří, kdy budeme mít povinnost mít určitý počet bytů, tak abychom je za draho 

neodkupovali.  

 K paní Kotalíkové. Jsem velmi rád, že našla odvahu a že přišla. Znovu zopakuji to, co 

jsem jí říkal v mé kanceláři. Nikdy nepřestávejte bojovat. Jsem si vědom toho, co jste říkala, 

což je nespravedlnost a to, že v domě xxxxxxxxxxxxx jsou vlastníci, kteří nemovitost užívají, 

ale dlouhé roky nepřispívají na výtah, úklid apod. Pokusím se tuto záležitost řešit. S těmito 

vlastníky mám schůzku 18. února.  

 K panu Vandasovi. Lehce znám situaci domu xxxxxxxxxxxxxxxx jak z mé účasti na 

minulých zastupitelstvech, tak z toho důvodu, že v souvislosti s úkoly rady a zastupitelstva se 

musí přesouvat termíny, protože některé úkoly nebyly splněné. 

 Pan zastupitel Heres uváděl, že by se neměly zařazovat další byty do seznamů. 

Odkazoval také na analýzu, zda bude k nahlédnutí. Bude předložena a hlavně bude s vámi 

konzultována. Od toho jsou komise, které jsou poradním orgánem rady. Budu oslovovat  

předsedy zastupitelských klubů. Mým cílem je, pokud budou nějaké problémy, aby se řešily 

průběžně, pokud možno na začátku. Nechci tady za 1 1/4 roku předstoupit před zastupitele, 

čelit jednorázově atakům a ohrozit celý tento proces. Není to tak, že  Bodeček nebo Čižinský 

se teď rozhodli trestat občany, to není věc, na které získáme jakékoli kladné body. Chtěl bych, 

aby všichni pochopili, že to není politická záležitost. 

 Pan zastupitel Mařík se dotazoval na počty. Možná mě doplní odbor technické a 

majetkové správy, počty jsou následující. 

 V současné době městská část má zhruba 1100 bytů, podle před chvílí předložených 

čísel by mělo být zařazeno do privatizace zhruba 410 – 420. Myslím si, že počet je velký v 

souvislosti s tím, že by si je městská část měla ponechat v rámci svého bytového fondu 

 Byl dotaz na to, u kolika bytů byla uzavřena smlouva v rámci privatizace. Ze zprávy, 

kterou jsem dostal, číslo je zhruba 4700. Pro nás je důležité, že přes 50 % bytů bylo 

přeprodáno. Naším cílem je ponechat si nějaké procento z bytového fondu, ale také to, aby se 
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nerealizovalo to, co se tady realizuje a co je naprosto šílené – podpora nelegálního sdíleného 

ubytování. Toto je jedna z věcí, kterou bychom se měli snažit zabránit.  

 Pan zastupitel Bureš navrhoval zrušit bod č. 2. Nedoporučuji to z toho důvodu, že v 

momentu, kdy bychom tento bod zrušili a akceptovali můj návrh, zrušili bychom zásady a 

následně bychom pracovali podle zásad. Berme v potaz to, že visel záměr, který odkazoval na 

něco. Proč to nebylo přehozené? Také jsem viděl logiku, že by to mělo být přehozené. 

Naopak, mělo se tam ukázat, že to není nic vypočítavého, abyste hned věděli záměr, co se 

bude dnes projednávat, abyste si neříkali, že Bodeček přichází s tím, že chce nejprve 

zprivatizovat nějaké dva byty, a pak navrhuje ukončení zásad. Dotaz zazněl i z mých úst a 

bylo mi řečeno – naopak, aby se i vám ukázalo to, že naše svědomí je v tomto opravdu čisté.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji Davidu Bodečkovi za jeho příspěvek. Technická – pan zastupitel Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Prokousávali jsme se tím, aby byl můj protinávrh obecně přijatý. Jedno slovíčko – 

zásady nerušíme, vyslovujeme záměr, že je zrušíme a dáváme pauzu – vy jste radní, který 

předkládá, a když zamknete kancelář, tak nic nepředkládáte a žádná privatizace není, 

nemusíme na to mít ani usnesení. Říkáme záměr a do té doby je to jen o tom, co vy předložíte. 

Proto mi to tam přišlo nadbytečné. Něco tam identifikujeme, ale tím, že vyslovujeme záměr, 

tak říkáme, že projde jen to, co předložíte a obhájíte, dokud nepředložíte to, čím jsme se tady 

prokousali. Proto mi to připadá nadbytečné. Asi si v tom rozumíme a právníci nám vždycky 

říkají, že to máme dělat moc složitě. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. David Bodeček – technická. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Kdyby to bylo tak, jak říká pan zastupitel Bureš, tak ničemu neublížíme, když to tam 

necháme.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nyní jsem přihlášen já. Většinu toho mi vzal David Bodeček. Zareagoval bych nejprve 

na pana zastupitele Votočka, že jsme řekli, že Praha 1, dokonce ani Praha, není realitní 

kanceláří. Je to zvláštní říct to u obce, která má myslím 1500 nebytových prostor. 

 Ptám se, jakým způsobem hodláme naplňovat zákonný požadavek – pečovat o potřeby 

bydlení svých občanů? V tom se asi politicky lišíme. To je možná jeden ze smyslů tohoto 

materiálu, dát najevo, že tuto povinnost bereme vážně, že chceme dělat politiku bydlení pro 

své občany a k tomu potřebujeme nějaký bytový fond. Ten si musíme zajistit. To je logická 

úvaha. Jako se v každé rodině majetek drží a neprodává, tak se nedomnívám, že by Praha 1 na 

tom měla být jinak.  

 Zareagoval bych na pana zastupitele Bureše ohledně jistot pro občany. Tento materiál 

není pro to, aby někomu dával jistotu. Tento materiál je politickým prohlášením, byť 

nepochybně nějaké praktické dopady mít bude, ale jistotu vlastnictví má, až když je v 

katastru. Tuto jistotu jste občanům během 20 let nebyli schopni dát, a nyní po nás chcete, 

abychom jistotu dávali. Po tomto materiálu to není možné požadovat.  

 Ostatní otázky byly odpovězeny Davidem Bodečkem. Předám slovo dalšímu 

přihlášenému panu Grabeinu Procházkovi. 
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P.  G r a b e i n  P r o c h á z k a : 

 Mám několik poznámek. První je, že si vážím rady v tom smyslu, že přistoupila k 

takto odvážnému kroku. Za svého minulého působní na Magistrátu jsem řešil dvě kauzy na 

Praze 1, které také měly historii 20 let, což je Ritzkarton a Maršmeloun. Vím, že není 

jednoduché rozplétat něco, co má dvacetiletou historii. Pan dr. Votoček zmínil, že i tato 

problematika je velice složitá. V tomto směru s ním plně souhlasím.  

 Co se dnes tady prezentuje, na rozdíl od kolegů neberu, že se jedná o jakousi deklaraci 

nebo oznámení, beru to minimálně jako morální závazek, že se zde do roka sejdeme a že tento 

proces bude v zásadě z hlediska rozhodování ukončen. Znamená to, že do roka budou 

vyloženy karty na stůl a občanům Prahy bude jasně řečeno, jaký výsledek tento proces a tato 

záležitost bude mít. 

 Je tady velký rozpor. První rozpor je v tom, že kdysi IPR vyhlásil, že hl. m. Praha by 

si mělo ponechat zhruba 15 % bytů pro to, aby mohlo vytvářet jakousi bytovou politiku. 

Myslím, že Praha 1 je pod 10 procenty a každým privatizovaným bytem to ještě klesne. 

Prostor pro bytovou politiku ze strany městské části se ještě zmenší.  

 Rozpor, který tady vidím je v tom, co deklaroval kol. Hejma, že nedopustí, aby 

někomu bylo ublíženo. Myslím, že do roka dopustí. Ne záměrně, třeba svou chybou, ale jinak 

by musel říct, že budeme privatizovat 400 bytů, ne že jich budeme privatizovat méně.  

V okamžiku, kdy budeme privatizovat méně, najdou se možná oprávněně někteří, kteří se 

budou cítit ukřivděně. V tom vidím určitý rozpor. Na druhou stranu vítám, že tento materiál 

tady je. Za nás určitě uděláme maximum pro to, abychom s tím pomohli ať už na komisi 

majetku atd., jak najít nechci říct pravidla nebo systém, protože v usnesení je v bodu c) psáno, 

že to bude analýza, která podle mne bude téměř byt po bytu, nikoli že by se stanovovala 

nějaká pravidla, kdo má nebo nemá nárok a proč ne. Taková kategorizace podle mne není 

možná. Bude se asi muset jít téměř byt po bytu. Teď asi není nikdo schopen říct, kolik bytů 

bude ve finále privatizováno. Dnes bych chtěl říct, že to určitě nebude proces, kdy všichni na 

jeho konci budou spokojeni. Teď slibovat, že nedopustíme, aby se stala nějaká křivda nebo 

aby někdo nebyl nespokojen je eufenismus, který tady není na místě.  

 Na druhou stranu říkám, že uděláme všechno pro to, podpoříme tento předložený 

návrh, uděláme v průběhu roku maximum, aby se dvacetiletý proces nějak zakončil. Cesta ale 

nebude jednoduchá. Jsem zvědav, jak se nám za rok podaří tento záměr dokončit a 

zrealizovat. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Technická – David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Neříkal jsem rok, ale rok a čtvrt. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Tento bod musíme přerušit. Máme zde žádost na pevné zařazení bodu č. 9 – 

prominutí smluvní pokuty výherci výběrového řízení rozestavěné bytové jednotky 

Nebovidská 4.  

 Dám hlasovat o pevném zařazení tohoto bodu, protože dotyčný občan je přítomen a 

bylo mu slíbeno, že bod bude teď projednáván.  

 Pak je zde částečná revokace našeho usnesení u bodu č. 4. Prosím Vladana Brože, 

předsedu Návrhového výboru, aby objasnil problém. 
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P.  B r o ž : 

 Pokusím se to objasnit. Předtím, než se to otevře, musíme hlasovat o znovu otevření 

bodu 4. Prosím, pane starosto, abyste následně dal hlasovat. 

 Ve stručnosti to vysvětlím, pan Mgr. Chytil mě jistě doplní. Jedná se o to, že soud v 

mezidobí, kdy jsme na radě rozhodovali o znění návrhu, vydal doporučení, že by usnesení 

mělo obsahovat závazek investovat 15 mil. do rekonstrukce v nějaké časové lhůtě.  

 Z usnesení nám to, bohužel, vypadlo. Prosím pana starostu, aby bod znovu otevřel, a 

pak poprosím pana magistra, aby nás podrobně informoval.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Dávám hlasovat o znovu otevření bodu č. 4, což je koupě spoluvlastnických 

podílů o velikosti 1/2 v domech Železná 5, Kamzíkova 3. Pro 23, proti 0, zdržel se 0, 

nehlasoval 1. 

 Prosím pana Mgr. Chytila. 

 

P.  C h y t i l : 

 Naváži na to, co jsem říkal minule. V rámci probíhajícího soudního spolu potřebuji 

určitý mantinel od vás – uvést soudu závazek, že do nemovitosti vložíme na opravu určitou 

částku, což je 15 mil. Kč. V materiálu B) jsme doplnili lhůtu pěti let od vkladu vlastnického 

práva ve prospěch obce a dále závazek to nezcizit a ponechat stávající využití, to znamená 

jako bytového domu. Tam navrhujeme dobu 10 let. To jsou lhůty, o kterých jsem předtím 

mluvil. Je třeba ještě doplnit vámi schválené usnesení. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Přečetl bych doplnění usnesení do bodu 3: 

 Zastupitelstvo se rozhodlo zavázat se částku 15 mil. ve lhůtě pěti let od vkladu 

vlastnického práva ke zbývající ideální 1/2 předmětné nemovitosti ve prospěch hl. m. Prahy, 

svěřené do správy Praha 1, investovat do rekonstrukce předmětného domu. Dále se zavazuje 

neprodat nemovitost během doby 10 let od jejího získání do výlučného vlastnictví třetí osobě a 

současně se zavazuje zachovat stávající účelové využití domu jako bytového domu po dobu 10 

let od vkladu vlastnického práva.  

 Takto zní návrh usnesení. Otevírám k tomu rozpravu. Pan zastupitel Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Těch 15 mil. je v rozpočtu. Je to v rozpočtu proto, aby soud viděl naši vůli. Myslím si, 

že interval pět let je zbytečně dlouhý. Jistě tam bude potřeba projektová příprava, vysoutěžit 

to, ale myslím si, že můžeme nabídnout dva roky poté, co nám to soud přikáže. Můj 

protinávrh je v tomto smyslu.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Technická – Vladan Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Bude se hlasovat o celém usnesení, a toto patří do bodu č. 3, další odrážka. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Petr Burgr – technická. 
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P.  B u r g r : 

 Za dva roky se nevyjádří ani památkáři, natož abychom to zrekonstruovali.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Také se zapojím do diskuse. Pět let je pro nás výhodnější. Pokud pan Mgr. Chytil 

nemá pocit, že bychom si těmi dvěma roky soud naklonili, zůstal bych u té verze usnesení, 

která nám dává větší prostor. 

 

P.  C h y t i l : 

 Rozumím poznámce pana doktora. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pokud se nikdo další do diskuse nehlásí, prosím hlasovat o celém usnesení doplněném 

o odrážku zařazenou do bodu č. 3.  

 Vladan Brož. 

P.  B r o ž : 

 Rozumí všichni navrhovanému znění? Mohu případně ještě zopakovat doplnění.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Bylo přání promítnout navrhované doplnění. Jedná se o doplnění závazkem 

zastupitelstva, že ve lhůtě pěti let určitou částku investujeme a že po dobu deseti let 

neuděláme změny v domě, které by mohly být v rozporu s tím, co může ovlivnit rozhodnutí 

soudu.  

 Prosím pana Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Zeptám se pana dr. Votočka, zda chce návrh doplnit? Nechce, netrvá na svém 

protinávrhu.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím hlasovat o usnesení, jak bylo doplněno. Pro 18, proti 0, zdrželi se 2, 

nehlasovali 4. Doplněné usnesení bylo schváleno. 

 Děkujeme, pane advokáte, hezký večer. 

 

 Přistoupíme k pevně zařazenému bodu č. 9. Prosím navrhovatele radního Bodečka o 

úvod.  

 Ještě technická – pan dr. Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Nevím, jak se v tuto chvíli přihlásit, mašina nefunguje. Navrhuji, abychom odložili 

pevně zařazený bod, pak přijdou stejně interpelace. Myslím si, že debata je tak zásadní, že by 

měla doběhnout nepřerušovaně do konce. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím hlasovat o odložení bodu č. 9 a o pokračování v diskusi k bodu 5. Pro 6, proti 

7, zdrželi se 4, nehlasovalo 7. Návrh nebyl přijat.  

 Bod č. 9 předkládá David Bodeček. Avizuji, že do diskuse je přihlášen 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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P.  B o d e č e k : 

 Dámy a pánové, máme bod týkající se prominutí smluvní pokuty výherci 

výběrového řízení rozestavěné bytové jednotky č. 5 na adrese Nebovidská 4. 

 V historii se vraťme do ledna 2017, kdy ZMČ Praha 1 schválilo výběrového řízení na 

5 rozestavěných jednotek. Byly to tři bytové jednotky rozestavěné v Haštalské, jedna v 

Nebovidské a jedna v Opatovické.  

 Pokud se týká tohoto bodu, pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx získal bytovou jednotku 

rozestavěnou na Nebovidské 4. K převzetí rozestavěné jednotky došlo 23. května 2017 s 

podmínkou dostavby do jednoho roku, to je do 23. května 2018. ZMČ Praha 1 dne 10. dubna 

2018 prodloužilo tuto lhůtu o jeden měsíc, to je do 23. června 2018 bez jakékoli sankce. Pan 

xxxxxxxxx však požádal ještě o jeden měsíc s následným doplněním o prodloužení až do 6. 

srpna 2018, kdy převzal kolaudační souhlas s nabytím právní moci. 

 Tomu předcházelo ještě jedno důležité datum, a to 27. června 2018, kdy byla podána 

žádost o souhlas.  

 Na Úřadu MČ začala probíhat diskuse, jaký úkon lze považovat za dokončenou 

jednotku. Buď to bylo datum, kdy stavebník oznámil stavebnímu úřadu, že dokončil stavbu, 

nebo by to byl den, kdy byl vydán kolaudační souhlas. Původně se zamýšlelo s přísnější 

variantou, počítalo se až s tím termínem, kdy byl vydán kolaudační souhlas, a na základě této 

skutečnosti vzhledem k nedodržení termínu byla panu xxxxxxxxxxx vyměřena sankce ve výši 

450 tis. Kč vycházející ze smlouvy. Ve smlouvě je uvedeno, že za první započatý měsíc 

nedodržení termínu se uděluje sankce 200 tisíc, za druhý měsíc 250 tisíc. 

 Po doplnění právního stanoviska v září 2018, které navazovalo na prvotní právní 

stanovisko z března 2018 a po jednání komise obecního majetku bylo vydáno doporučení, že 

se bude vycházet podle mírnější varianty. Nicméně i v případě mírné varianty pan xxxxxxxxx 

prošvihl lhůtu o tři dny a žádá o prominutí této sankce.   

 Důvody, které pan xxxxxxxxx uvádí, jsou jednak ty, že došlo k prodloužení termínu ze 

strany odboru památkové péče, přešvihl povinnou lhůtu 30 dnů o 10 dnů. Chtěl bych uvést, že 

pan xxxxxxxxx aktivně spolupracuje s Úřadem MČ Praha 1 a vždycky měl snahu všechny 

možné proluky nahlašovat.  

 Důležité je, že jsem dostal informaci, že o půl roku později probíhalo třetí výběrové 

řízení na rozestavěné jednotky, a tam potencionálním vítězům byla lhůta na dokončení 

prodloužena o tři měsíce.  

 Pan xxxxxxxxx je přítomen. Protože se jedná o variantní předložení tisku, chtěl bych 

slyšet, že v bytě bude bydlet sám a že byt nebude krátkodobě pronajímat. Nerad bych hned 

trestal někoho, kdo se stane občanem Prahy 1, dvousettisícovou pokutou. Prosím, berme v 

potaz to, že se jedná o tři dny. Na druhou stranu musíme zase postupovat tak, že bychom měli 

dodržovat to, co je ve smlouvě. Na to bychom také měli brát ohled.  

 Prosím pana xxxxxxxxx, aby se vyjádřil k tomu, co jsem říkal. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pane inženýre, máte slovo. 

 

P.  xxxxxxxxxxxxxxxxx : 

 Předně děkuji panu radnímu Bodečkovi za to, jak pěkně shrnul moji kauzu, kvůli které 

vás tady zdržuji a jak jsem z komentářů pochopil, naštval jsem celou řadu lidí, kteří chtěli 

diskutovat bod č. 5.  

 Doplnil bych jednu věc – proč došlo k posunu. Důvodem bylo, že závazné stanovisko, 

které je potřeba pro změnu stavebního povolení a které vydává odbor památkové péče 
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Magistrátu hl. m. Prahy, nebylo vydáno v zákonné lhůtě. Těch 10 dnů plus nějaký čas na 

korespondenci mě dovedl k tomu, že jsem lhůtu prošvihl o několik dní. To jen na doplnění. 

 Tím, že došlo ke kolaudaci o několik dní později, MČ Praha 1 nevznikla žádná škoda. 

 Pokud se týká toho, jakým způsobem budu bytovou jednotku využívat – přítomné 

zastupitelstvo mohu ubezpečit, že ji hodlám využívat sám se svou rodinou. Nehodlám ji 

využívat ke krátkodobým pronájmům. Protože ji nebudu využívat ke krátkodobým 

pronájmům, nemám problém to potvrdit nějakým smluvním dodatkem.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Přihlášen je radní Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Z pěti rozestavených jednotek, které byly vyhodnoceny 17. ledna 2017, podle 

informací 2 bytové jednotky byly dokončeny. Ve stejné situaci, jako je pan xxxxxxxxx, jsou i 

další zbývající dva vítězové. Předesílám, že tuto záležitost budeme možná řešit i na 

následujících zasedáních zastupitelstva.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Slovo má Jan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Myslím si, že všechno je to dané ve špatné smlouvě, kde jsou nastavené nereálné 

časové limity. U těch dvou, které byly dokončeny, se také odpouštěla pokuta pro prošvihnutí 

času. V minulosti jsem se snažil prosadit, aby tam byly reálné lhůty, ale dospělo se k tomu, že 

krátký termín je bude víc dusit a nutit, aby intenzívně pracovali. Bohužel to není způsob, jak 

dusit památkáře. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Pavel Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Zdá se mi také dost nešťastné postihovat po měsíci, dávalo by mi spíše logiku, kdyby 

tam byla procentem vyjádřena pokuta za každý den prodlení. Toto vypadá jako rána z čistého 

nebo – za tři dny 200 tisíc. Možná by připadalo v úvahu částku vydělit 30 a vynásobit třemi 

dny, ale ve variantním návrhu to není. Já bych to asi odpustil.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Uvažoval jsem i o této variantě. Spočítal jsem to a znamenalo by to 20 tisíc Kč. 

Bavíme se o třech dnech, protože tam byl víkend.  

 Navrhuji, abychom odpustili celou pokutu, protože nechci trestat někoho, kdo tady 

chce bydlet. Jak říká pan dr. Votoček, je tady špatně nastavená smlouva v rámci termínů.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Opět Jan Votoček. 
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P.  V o t o č e k : 

 Myslím si, že návrh pana Nazarského je úplně mimo mísu. Musíme se pohybovat v 

rámci smlouvy. Smlouva vypočítává pokutu a my ji můžeme buď odpustit, nebo na ní trvat, 

ale nemůžeme tady konstruovat novou cenu. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Petr Burgr. 

 

P.  B u r g r : 

 Dámy a pánové, neznám přímo budoucího souseda naší čtvrtě, ale znám lidi, kteří v 

tomto domě bydlí. Tato pokuta byla k tomu, aby donutila stavebníka, aby co nejkratší dobu 

snížil zatížení obyvatel domu. To byl účel pokuty. Každá stavební činnost sousedy zatěžuje. 

Neslyšel jsem při stavbě, že by si někdo stěžoval. Je také pravdou, že když se připravovalo 

stavební řízení, tak tento dům měl velice složitý schvalovací systém u památkářů, nevím, z 

jakých důvodů. Byl to původně renesanční objekt a bylo to tam velmi složité. 

 Prodloužené vyjádření bylo z logiky věci, tzv. malí památkáři nechtěli tento dům 

pustit do rekonstrukce půdního prostoru.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pan Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Dovolím si zareagovat na pana dr. Votočka. Nenavrhoval jsem to, navrhoval jsem, 

abychom pokutu odpustili. Uvedl jsem to jako srovnání s nespravedlností. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Technická – Richard Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Prosím před hlasováním o dvě minuty na klub. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Vyhlašuji dvouminutovou přestávku. 

(Přestávka) 

 Pokračujeme v projednávání bodu 9-prominutí smluvní pokuty. Měl bych následující 

návrh. V bodu 2, ve variantě A uvést: schválit prominutí smluvní pokuty za první započatý 

měsíc prodlení, a to do částky 180 tisíc, podle nároku ve smyslu čl. l7, odst. 7.10.  smlouvy o 

převodu atd. Navrhuji, aby bylo prominutí smluvní pokuty sníženo o 180 tisíc, aby zůstala ve 

výši 20 tisíc Kč.  

 Pan Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Pan dr. Votoček toto řešení principiálně zpochybnil. Proto se chci zeptat, je-li to 

možné? Nejsem právník. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Já právník jsem. Domnívám se, že vzhledem k zásadám občanského práva si můžeme 

sjednat, co chceme. Myslím, že když máme nárok na nějakou smluvní pokutu, tak ji můžeme 

jednostranně prominout pouze z části. 



Stenografický záznam 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 

 

 

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 23 
 

 (P. Kuchta z řad občanů nesrozumitelně pokřikuje a rozhazuje papíry, čímž přerušil 

jednání.) 

 Domnívám se, že je možné odpustit smluvní pokutu pouze z části. Neexistuje žádný 

kogentní zákon, který by nás nutil, abychom prominuli buď všechno, nebo nic. Můj návrh je 

prominout smluvní pokutu do výše 180 tis. Kč. 

 David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 S tímto návrhem se ztotožňuji. Tuto záležitost jsem prokonzultoval i s panem 

xxxxxxxxxx, který se také ztotožňuje.  

 (P. Kuchta opět nesrozumitelně pokřikuje.) 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pane Kuchto, opusťte zasedání.  

 (P. Kuchta v pokřikování pokračuje.) 

 Dávám hlasovat o návrhu, který jsem přednesl – prominutí smluvní pokuty z výše 

200 tis. do výše 180 tis. Kč. Pro 20, proti 2, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh usnesení ve 

variantě A prominutí částky ve výši 180 tisíc bylo schváleno.  

 Nyní přichází vyjádření (interpelace) občanů. Prosím pana Ing. Tomáše Olivu, pak 

se připraví pan Jiří Holub ze xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

P.  O l i v a : 

 Dobrý večer, přišel jsem dnes jako předseda Spolku občanů a přátel Malé Strany a 

Hradčan požádat vás o podporu naší aktivity, která se týká revitalizace spodního 

Malostranského nám. 

 Jak mnozí z vás ví, v r. 2014 vyhrál projekt projektantů Hájka a Horského o koncepci 

revitalizaci Malostranského nám. Přinesl jsem flešku s obrázky. Bylo by možné je 

promítnout? Koncepce, která byla schválena za předsednictví pana prof. Šika, který je člen 

našeho spolku, oficiálně vyhrála. Když se podíváte na projekt, který vyhrál, následně došlo k 

jeho dost výrazné změně. To je důvod k tomu, proč přicházíme s podnětem na střednědobou 

realizaci jiného projektu. 

 Zásadní změna došla k tomu, že byla interpelace v tom smyslu, že projekt nepočítal s 

platanem, který je na Malostranském nám., takže se zvedla větší míra odporu proti vykácení 

stromu, takže následně došlo k úpravě projektu s tím, že platan byl zapracován. Na druhou 

stranu byly odstraněny stromy, které byly v horní polovině Malostranského náměstí.  

 Zároveň došlo k další výrazné změně – že projekt vyhrál zejména z toho důvodu, že 

vyřešil dopravní spojení tak, že veškerá doprava by byla vedena ve spodní části 

Malostranského nám., auta by nejezdila přes horní Malostranské nám. To bylo největší plus 

tohoto projektu, proč vyhrál. 

 Přepracováním projektu došlo k tomu, že přešla doprava do spodní části i do horní 

části, jak je to v současné době. 

 Vrátím se ještě ke stromu. Zůstal na svém místě, ale v původním projektu na místě, 

kde je strom, byla umístěna kašna. Architekti museli manipulovat s kašnou, kterou bohužel 

posunuli do východní části směrem k nástupnímu ostrůvku, kde jsou dnes hodiny. Myslíme si, 

že toto místo je nešťastné a kašna by měla být jako na každém normálním náměstí v centru.  

 Nechceme diskutovat o tom, zda projekt měl nebo neměl vyhrát, jde nám o 

střednědobou revitalizaci Malostranského nám. s tím, že by došlo pouze k „minoritním“ 

úpravám, to znamená posunutí kašny do středu Malostranského nám., vybudování nějakého 

mobiliáře a dva nebo tři stromy.  
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 Je to naše prosba na zastupitelstvo, zda byste souhlasili s tím, že bychom jednali dál se 

stavebníkem. Projekt spadá do působnosti Magistrátu hl. m. Prahy, nikoli do Prahy 1, ta dává 

jen stavební povolení. Uvítali bychom, kdyby zastupitelstvo souhlasilo s tím, že podnikneme 

další kroky, aby se projekt Malostranského nám. upravil v tom smyslu, aby ve střednědobém 

horizontu bylo náměstí pro občany přijatelné. 

 Úprava také přináší významný ekonomický efekt, protože Malostranské nám. v tomto 

střednědobém horizontu nepotřebuje předláždění. Apeluji také na to, že by došlo k 

významnému ušetření finančních prostředků v případě, že by se střednědobý projekt tímto 

způsobem realizoval.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Omlouvám se, že se nám z technických důvodů nepodařilo flešku spustit, 

takže jsme to neměli vizuálně.  

 Než zareaguje Petr Hejma, technickou má Jan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Chtěl jsem se domáhat flešky, kterou pan inženýr přinesl. Chtěl bych se ho ale zeptat, 

jak to dopadlo s Radeckým v té poslední verzi? Ten tam byl uvažován také. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Dal bych slovo Petru Hejmovi, aby zareagoval na interpelaci. Diskusi o Radeckém 

necháme na přestávku.  

 

P.  H e j m a : 

 Apel jsem vnímal, řekli jsme si ho osobně. Jako gesční za územní rozvoj budu 

iniciovat další jednání, abychom mohli tento apel zapracovat. Uděláme to ve spolupráci s 

dalšími kolegy, kterých se to týká. Věc nebudu více rozvádět, ale beru si to na starost a 

budeme v tom dál pokračovat. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji panu inženýrovi za podnět a prosím pana Jiřího Holuba. 

 

P.  O l i v a : 

 Mohu ještě jednu informaci? Rád bych pozval všechny zastupitele na Malostranský 

masopust, který se odehrává 2. března. Jste všichni vítáni. Masky pro vás jsou připraveny. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Před panem Holubem se ještě hlásí Tomáš Vích. 

 

P.  V í c h : 

 Chtěl jsem reagovat na interpelaci, ale nevím, je-li to možné. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Teď není diskuse, prosím, nereagujme. Prosím pana Holuba. 

 

P.  H o l u b : 

 Vážené zastupitelstvo, má interpelace směřuje na pana radního Bodečka, ale jsem rád, 

že mohu oslovit celé zastupitelstvo, neboť má interpelace nastoluje některé obecné otázky. 
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 Vážený pane radní, rád bych se zeptal, jakou politiku a jaké zájmy prosazuje městská 

část při účasti na jednáních SVJ, kterých je jako vlastník členem?  

 Zaprvé se budu ptát, jakými podklady a instrukcemi jsou vybaveni zástupci, kteří se 

účastní a hlasují na schůzích SVJ. 

 Zadruhé. Jedná se o zaměstnance Úřadu, nebo na to Úřad najímá externí firmy? Včera 

jsem se dozvěděl, že v našem případě je najatá právnická soukromá firma Mero. Konkrétně se 

na vás obracím ohledně domu v památkové rezervaci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, který je 

jedním z domů v centru, kde ještě vlastníci domu bydlí. V tomto domě hodlá SVJ většinovým 

rozhodnutím i přes můj nesouhlas a nesouhlas některých vlastníků – dvou vlastníků – postavit 

výtah způsobem, který a) nenávratně zničí vzhled historického schodiště s vitrážovými okny – 

viz příloha, bylo posláno panu Bodečkovi e-mailem, a b) zadluží SVJ, tedy i MČ Praha 1 

bankovním úvěrem. V současné době je již vydáno stavební povolení. Podal jsem 8. ledna 

žádost o přezkum mimo odvolací řízení na dvě ministerstva – na Ministerstvo kultury a 

Ministerstvo místního rozvoje.  

 Ptám se: proč památkáři, kteří v únoru 2018 výstavbu výtahu zamítli ze závažných 

důvodů, o čtyři měsíce později v červnu tuto výstavbu stejný odbor povolil? Můj podnět na 

ministerstva zní přibližně následovně: 

 Jako starousedlík na Starém Městě bydlící v domě na xxxxxxxxxxxxxxxxx., 

postavený v r. 1901 podle plánu arch. Dvořáka – tato stavba se nachází na území Pražské 

památkové rezervace zařazené do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví. Je 

pravda, že SVJ našeho domu většinově rozhodlo o výstavbě výtahu. Tato výstavba byla 

nejdříve zamítnuta, následně ale povolena. Přílohy jsou k dispozici, předám je. Tedy jde 

pouze o čtyři měsíce. 

 Nesouhlasím s navrženým projektem, píši ministerstvům, neboť zásadně narušuje 

centrální osový prostor schodiště, jehož základním prvkem jsou historická vitrážová okna. 

Můj nesouhlas je zaprotokolován. Podal jsem to mimo odvolací řízení. 

 Proč Praha 1 přijala změnu stanoviska památkářů bez protestu? 

 Seznámila se s tímto nevratným zásahem do architektury domu v památkové 

rezervaci? Pokud ano, tak proč Praha 1 souhlasí? Dokonce se bude i finančně podílet na 

přestavbě historického schodiště a na stavbě výtahu. 

 Několik bodů. Stavba zničí historický interiér domu obdivovaný mnohými za dobu 

mého padesátiletého bydlení v domu – architekty, publicisty, novináři, zahraničními zájemci. 

Stavba stejně nezajistí bezbariérový přístup do bytů, protože nástupiště výtahu budou v 

mezipatrech. Vynaložené finanční prostředky nepřinesou MČ Praha 1 žádné zhodnocení 

jejího  majetku, neboť městská část vlastní pouze prostory v přízemí, čili obchody. MČ Praha 

1 dopustí případně zadlužení svého majetku úvěrem, o který SVJ bude žádat. MČ Praha 1 

dopustí zadlužení vlastníků, kteří se záměrem nesouhlasí. MČ Praha 1 riskuje ztrátu 

lukrativního majetku v případu exekuce, která může následovat, pokud SVJ nebude schopno 

splácet a stejnému riziku vystavuje i další vlastníky bytů. Musím na to upozornit, přestože je 

to většinově bagatelizováno mými sousedy. 

 Stavba vyčerpává značnou část z fondu oprav, který byl původně určen na opravu 

fasády a byl budován dlouhodobě. Přikládám přílohy. Budu velmi vděčen panu radnímu, když 

mě případně přijme k osobnímu setkání, kauza si vyžádá i osobní vysvětlení.  

 Právníky jsem byl upozorněn, že do konečného rozhodnutí přezkumu by nebylo 

vhodné podepisovat žádné smlouvy s dodavateli výtahu, protože by mohli případně následně 

žalovat o ušlý zisk. Děkuji za pozornost. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Stručně bude reagovat David Bodeček. 
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P.  B o d e č e k : 

 Pane Holube, děkuji, že jste přišel, že jste tady pronesl interpelaci. Záležitost musím 

samozřejmě prošetřit a určitě budu písemně odpovídat.  

 Na co dokáži odpovědět je to, že městskou část v rámci SVJ zastupuje externí 

společnost Mero, která dostává od nás pokyny, jak mají hlasovat. Postup probíhá tak, že před 

schůzí SVJ je dán soupis bodů s mým vyjádřením. To dělám a předávám Meru. Mero 

zastupuje profesionální stránku MČ Praha 1.  

 Pak jsem tu já, který chodí také na SVJ. Od listopadu, kdy jsem sem nastoupil, byl 

jsem na 16 schůzích a snažím se s členy SVJ diskutovat. Snažím se jim vysvětlit, že zatímco 

Mero je za profesionální stránku, já jsem jako zástupce občanů. 

 Co se týká toho, jak se hlasovalo o výtahu, mám informaci, že byl stoprocentní 

souhlas. Není to pravda? Tuto záležitost prověřím. Podle informace, kterou jsem dostal, i vy 

jste hlasoval pro výtah. Není to pravda? Prověřím to. Směrodatné pro mne je rozhodnutí SVJ. 

Pokud máte nějakou námitku, měl jste podat protest proti zápisu.  

 Mohu vám slíbit, že celou záležitost prověřím a do 30 dnů vám odpovím. 

 Pokud jde o osobní schůzku, uvítám ji. Prosím, abyste se spojil s mým sekretariátem a 

domluvil se na termínu.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím paní Janu Titlbachovou. 

 

P.  T i t l b a c h o v á : 

 Jsem zde se záležitostí, která mě trápí už roky. Dokonce jsem interpelovala i předchozí 

zastupitelstva. Mám toho napsáno hodně, přesáhlo by to pět minut, proto to zestručním. 

 Jmenuje se to „zašantročená zasedačka jménem VIA“. Na Újezdě 26 historicky snad 

od postavení tohoto domu fungovala zasedací místnost v suterénu, která sloužila občanům 

Prahy 1, tehdy Prahy 3. Jako děti jsme tam chodily na grotesky, školy tam měly besídky. I po 

revoluci to fungovalo ve stejném režimu. Petr Hejma pamatuje, že jsme tam mívali schůzky 

našich sdružení, měly tam schůzky politické strany.  

 V r. 2001 po povodních byla tato zasedačka nákladně zrekonstruovaná a dalo se tam 

drahé zařízení, které jsme měli možnost vidět jednou, když nás tam náhodou pustili na 

přednášku našeho včelařského spolku. Kdykoli jsme tam potřebovali mít schůze, bylo nám 

sděleno, že je určena buď pro politické strany - zažádali jsme za Stranu zelených, ale nebylo 

to možné, nebo pro spolky. Zažádali jsme za spolek, takže jsme tam měli jedinou přednášku 

poprvé a naposled, abychom zjistili, že je tam drahé technické vybavení, ale nepříliš funkční, 

takže jsme si museli přinést své.  

 To jsme se ale k zasedačce ještě dostali do té doby, než byla vypůjčena nadačnímu 

fondu Dar sluchu. Začala jsem se o VIU začátkem r. 2015 intenzívně zajímat, protože v té 

době bylo znemožněno využívat i další prostory v Praze 1 pro schůzování, např. v Revoluční 

nebo ve Smečkách. Tyto místnosti sloužili celé roky ke stejným účelům na druhé straně 

Vltavy.  

 Zjistila jsem, že VIA byla nadačnímu fondu smluvně zapůjčena za účelem provozu 

Centra pro podporu sluchu a začlenění osob se závažným postižením sluchu do slyšící 

společnosti, pro podporu ohluchlých jedinců a uživatelů kochleárního implantátu, podporu 

vzdělávání a osvěty v oblasti sluchového postižení, přednáškové činnosti apod. Ovšem to, co 

je napsáno na papíře, bylo ve skutečnosti trochu jinak. Co se tam dělo, byla podpora 

kochleárních implantátů ve formě businessu. Nechala jsem si udělat rešerši od pracovnice, 

která pracuje v oblasti neslyšících Mgr. Mariány Koucké. Její závěr zněl: 
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 Nadační fond Dar sluchu se nám nejeví jako transparentní organizace. Nadační fond 

dle našeho názoru vznikl jako účelově zakládaná společnost, která měla sídlo na adrese jedné 

ze zakladatelek a podle obsahu jejích vlastních webových stránek není jasné, které všechny 

aktivity provozují, zda jsou členové existujícího sdružení na podporu neslyšících lidí a na 

základě jakých darů a sponzorů svou činnost provozují, nebo budou chtít provozovat. 

 Chceme upozornit i na fakt, že na www.justice není zveřejněn zákonem povinný 

rozsah dokumentů, které nadace a nadační fond musí zveřejňovat, a to zejména výroční 

zpráva a účetní závěrka za dobu fungování nadačního fondu. Zveřejnění účetní uzávěrky za r. 

2012 považujeme za nedostačující atd. 

 Celkově na mne nadační fond Dar sluchu působí jako propagátor pro firmy poskytující 

kochleární implantáty. 

 Na základě toho jsme požádali s několika sousedy, kteří si pamatovali fungování 

zasedačky před povodní, o revokaci usnesení rady, protože neslyšící mají v pronájmu 

nebytový prostor v Rybné. Není sice tak velký a zařízený, ale fakticky ho užívají.  

 Když jsme zjistili, že naše snaha o vrácení zasedačky občanům je marná, protože byla 

prý zaměřena proti neslyšícím, o navrácení jsme přestali usilovat, protože proti argumentům 

tohoto typu se nedá argumentovat. V létě minulého roku jsem si ale všimla, že ustal i 

minimální pohyb, který v zasedačce býval, letáky propagující kochleární implantáty z výkladu 

zmizely a během prosince 2018 se objevily ve výkladu velké červené plakáty s názvem 

Výstava. Mimo slovo „výstava“ je na nich především logo Evropské unie a oznámení, že 

výstava je pořádána za podpory Evropské unie, a dále telefonní číslo. Otevírací doba 

zveřejněna není.  

 Smlouva je stále na nadaci Dar sluchu a je platná do 10. 7. 2020. Je v ní také zmíněna 

možnost jednou měsíčně umožnit i občanům Prahy 1 místnost za určitých podmínek využít. O 

této možnosti nebyli ale nikdy občané Prahy 1 informováni v tisku Prahy 1 a na webových 

stránkách Prahy 1.  

 Vypůjčitel hradí platby za služby, ale nikoli příspěvek do fondu oprav SVJ, takže ten 

jde zřejmě stále na vrub městské části. Bylo by přínosné, kdybyste vy, naši nově zvolení 

komunální politici, měli na mysli jednoduchá řešení sloužící voličům, občanům. Nemusí to 

být nic těžkého a závratného, stačilo by vrátit občanům nejen podzemní zasedačku na Malé 

Straně, ale i ostatní. Možná jejich strany a uskupení by zasedačky využívaly stejně jako SVJ  

Prahy 1, jejichž členové se dosud schází v hospodách, ve školách nebo v prádelnách. Možná 

by nebylo na škodu v nich občas, a to nejen před volbami, uspořádat setkání s občany, aby 

viděli tváře těch, které si zvolili. Děkuji. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Bude reagovat místostarosta Pavel Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Děkuji za tento příspěvek. Tohoto problému si vědom, beru si to na starost jako 

místostarosta pro otevřenou radnici a participaci. Potřebnost míst pro setkávání občanů cítíme 

jako potřebu, proto je to i součást našeho tvořícího se koaličního prohlášení. Pokusím se 

udělat všechno pro to, aby se to napravilo. Sám jsem tam chtěl udělat jednu besedu s občany 

SVJ kvůli sdílenému ubytování, ale není možné se tam dozvonit ani dovolat. Děkuji za 

nahrávku na smeč, beru si to na starost.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nyní je přihlášen do diskuse pan Štěpán Kuchta. 
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 Je 18.40 hod., uplynula doba pro interpelace občanů. Připadá mi férové dát občanům 

prostor. Navrhuji dokončit interpelace občanů, a pokud jde o interpelace zastupitelů, nechali 

bychom je až na závěr programu. Po vystoupení pana Kuchty bychom pokračovali bodem  

č. 5. 

 Prosím o tomto návrhu hlasovat. Pro 24, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Úprava 

programu byla schválena. Pane Kuchto, máte slovo. 

 

P.  K u c h t a : 

 Poslední měsíce přestávám zvládat hluk v našem bytu. Upozorňuji, že mám invalidní 

důchod 3. stupně na psychiku a nemám sílu rozumět vaší etice. Vždycky jsem měl plán, že 

zalezu k sobě do bytu a naučím se chovat na ulici tak, abych nebyl extravagantní, a všechno 

bude fungovat. Problémem je, že v bytu nedokáži někdy v klidu být.  

 Jelikož se asi neshodneme na tom, co se sluší v rezidentské zóně a co ne, přestože 

jsem určitým váženým občanem Prahy 1, který se tady narodil a žil tady celý život, žádám 

Prahu 1 o spuštění projektu, který by se nazýval např. nouzový dočasný úkryt pro občany 

žijící hlukem a vibracemi znehodnocených bytových jednotkách. Dočasný proto, protože v 

žádném případě nehodlám svůj byt opouštět. Vydržel jsem tam 20 let. Všem jsem neposlal 

video, které jsem udělal asi před šesti roky, kde je zaznamenán můj jediný záchvat a 

psychický kolaps, což vypadá tak, jak asi 15 let doma žiji a je to tam na běžném pořádku. S 

tím je spojený strach, že skončím v blázinci nebo ve vězení, že matka umře na infarkt nebo 

podobně.  

 Už před lety – zdá se, že to nikoho nezajímá – jsem začal dělit hluk v centru města, 

který podle některých musí být, protože v centru města to musí žít, na hluk zbytný, nezbytný, 

nadbytečný. Tvrdím, že např. hluk produkovaný pivními vozítky, které můj psychický stav v 

posledním roce absolutně dorazily, je z tzv. nadbytečného, nezbytného. Stejně tak jakékoli 

průjezdy aut, která pouštějí nahlas hudbu a celé noci troubí, považuji za hluk nadbytečný. 

Funkce centra města by nebyla narušena, kdyby toto nebylo.  

 Další věc je řev opilců. Velice rád se napiji, lituji, že se mi to v životě nedálo častěji, 

vždycky třeba s nějakou ženskou se rád zhulákám do němoty, ale pořád jsem člověkem, který 

přes svůj psychický stav si dokáže uvědomovat chůzi po ulici. Já neřvu. Myslím, že by bylo 

dobré, kdybyste vytvořili nějaké kursy pro návštěvníky, kde by se pěstovala kultura chlastání, 

stejně tak se může pěstovat kultura přijímání tvrdých drog nerituálním způsobem. Myslím si, 

že vůbec nejsem proti tvrdým drogám, ale ve spektru látek, které můžete přijímat, Praha 

propadla v nerituálnímu přijímání tvrdých drog ve velice energeticky podivných podmínkách. 

Doména drog je ulice. Nevím, co se tady stalo? Nehledě na to, což je mediálně zjevné, že 

Praha je číslo dvě v pornoprodukci – máme tady třeba vozítko, které jezdí s průhlednými skly, 

natočí se šukačka, pak to jde na pornoweby, které nejsou vidět v Čechách apod. O tom je 

podle mne Praha. Chlast, prostituce. Podívejte se třeba na tuto tašku. Kdyby někdo dal takový 

krásný barevný obrázek na nějaký dům v Praze, ulice by byla proslavená – to ne, ale barevné 

reklamy na darling-kabaret jsou tam pořád. 

 Abych neskončil v blázinci nebo ve vězení, až mu z toho úplně „rupne“, prosím, zda 

by mi Praha 1 na své náklady pomohla s klíčem k nouzovému kumbálu, kam uteču, když 

začnou jezdit vozítka nebo když bude exponovaná noc. Potřebuji jedinou věc: zamykatelnou 

místnost, podlahu s linem nebo s parkety, jednu zásuvku a jedno otevíratelné okno. Topení by 

bylo fajn, ale elektrická kamínka si mohu na vlastní náklady sehnat. Prosím, pomozte mi s 

tímto azylem někde na Praze 1, abych měl místnost, kam mohu utéct, protože náš byt je 

neobyvatelný. Je ještě alternativa – vytvořit příčku v našem bytu, kdybyste nám s tím 

pomohli. Vznikne s tím sice neosvětlená, ale část kuchyně, což by byl prostor, kam se dá 

schovat před hlukem a před vozítky.  
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 Kdybyste v tom něco dělali, bude se něco dít. Dával jsem dvě interpelace. Mám 

kompletní seznam podle mého nadbytečných zdrojů hluků. Jsem velice rád, že po Silvestru, 

kdy to eskalovalo s boucháním, strhla se prapodivná lavina, na facebooku vznikly petice. 

Dokonce pan Hřib se k tomu vyjadřoval. Jsem rád, že se nad tím aspoň pozastavuje. 

Předpokládám, že jsem asi jediný blázen, který má pocit, že se tady s hlukem něco děje. 

Nápad s komorou, kde se může člověk natáhnout, mít tam notebook a knížky z knihovny – 

mám jich půjčeno vždycky 60 – to si představuji jako život. Knížky, domov, kde si je můžete 

číst. Připadá mi, že jste zcela rezignovali na funkci města jako místa, kde bydlí lidé, a všechno 

ostatní je tam k tomu. Se smrtí těla, je-li ještě něco dalšího, si s sebou nevezmeme nic jiného 

než náš duchovní vývoj. Zrušte třeba projekt na Masaryčce a vybudujte tam zábavní prostor 

pro všechny, kteří se chtějí bavit. Ať je tam nějaký lunapark nebo zábavní centrum. Babiš 

chce dělat vládní čtvrť. Proč neuděláte projekt s pomocí Magistrátu na zábavní čtvrť, kde 

všude budou na ni reklamy a lidem bude zakázáno dělat troubení tady, ale dostanou někde 

zábavní čtvrť buď na kraji Prahy, nebo třeba u Masaryčky?  

 Prosím, abyste mi přestali říkat, abych se přestěhoval někam do lesa. U nás je 

restaurace, kde dříve byly jazzové koncerty s otevřenými okny, což naštěstí přestalo, ale její 

okna jsou v pravém úhlu metr k našim oknům. Koukají se spící mámě na zadek. Když jsem 

jim říkal, že máme tento problém, nezajímalo je to. Nahlas v nocí pouští hudbu. Když mě 

před deseti lety „ruply“ nervy, házel jsem z okna talíře. Byli tam nějací policajti, kterým jsem 

nadával a hajloval jsem. Byla tam kamarádka, která o situaci věděla, tak jsem řekl, že teď mě 

odvezou do blázince, a pak se třeba někdo zeptá, proč jsem to udělal. Když přijeli policajti, 

lidé vyběhli z domu ven a všechno jim řekli. Oni řekli, že neslyšeli nadávání a neviděli 

hajlování, a chtěli vědět, co se tady děje. Tehdy to pomohlo. Poprvé se účastnila hygiena, což 

je instituce nanic. Zajímalo by mě, kdo z vás si všiml, že v médiích proběhla kauza, že 

nadstřešující hygienická stanice byla spojena s restauracemi. Psal jsem o tom na facebooku a 

zdá se, že to nikoho moc nezajímalo. Je to ostuda. Hygiena, co se hluku týká, nedělá nic. Ještě 

mi řekli něco v tom smyslu, že hluk na zdraví nepůsobí. 

 Další věc je zdraví – co pro vás znamená? Zdravé bydlení, zdravý život. Tehdy bylo 

dohodnuto, že Crazy bar(?) bude zavírat okna metr od nás, což asi deset let fungovalo, i když 

hluk dělali dál, barevná světla apod. Minulý rok je začali otevírat a řekli mi, že to nemá 

žádnou hodnotu. To je další věc, se kterou bych potřeboval pomoct. Na vyklánějící se turisty, 

kteří z jednoho metru koukají k nám do bytu, na to už nemám nervy. Deset let aspoň od toho 

byl klid, ale je to tady nejspíše znovu. 

 Mimochodem – na chatě nám postavili černou stavbu. Obelhali nás, zjistil jsem, že 

existuje něco jako stavební řízení, kam musí být přizváni občané. Říkali nám, že je to tzv. 

rekonstrukce, i když zbořili všechny čtyři stěny. Nakonec mi bylo vyhrožováno, že špatně 

skončím, když budu říkat, že je tam korupční prostředí atd. Opozice o tomto případu moc 

dobře ví. Psychika zapracovala a od té doby jsem tam přestal jezdit. Řízení se táhne. Jak jsem 

zjistil u ombudsmana v Brně, největší problém je s hlukem a s černými stavbami. Neříkejte, 

ať odjedu někam do přírody, naše chata tím také skončila. Není to jediné řízení, které roky 

vedu.  

 Za dnešek se neomlouvám, mám pocit, že je to konec, co se tady děje. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Stručně chtěl reagovat David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Rozumím tomu, proč Štěpán přišel, protože z pátku na sobotu se v ulici Dlouhé 

odehrálo peklo. Byl jsem toho účasten, šel jsem se v noci podívat, co se tam děje. Několik 
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lidí, kteří tam ještě bydlí, taxikáři provokovali a troubili. Je to neskutečná věc, která se stala. 

Prosím všechny kolegy, aby se touto záležitostí začali zabývat. Myslím tím nejen ulici 

Dlouhou a přilehlé ulice. 

 Chodím na schůze SVJ. Jedna paní mi řekla, že se přizná, že nelegálně pronajímá. 

Říkala proč. Bydlela v Dlouhé, byt nebude prodávat, dlouhodobě si tam dala nájemníka, který 

tam vydržel 14 dnů. Co má jiného dělat? Krátkodobě pronajímá.  

 Je třeba neřešit jen sdílené ubytování, ale vyřešit hluk, který se děje v Dlouhé a v 

přilehlých ulicích. Někteří kolegové mi potvrdí, že s tímto tématem a s tímto upozorněním 

jsem přišel před včerejší radu, kam se přišel představit noční starosta. Chápu, že někteří mají 

výhrady k nočnímu starostovi. Řekl jsem tam, že bych se rád angažoval v této záležitosti a 

získal podporu pro to – vzhledem k tomu, že bydlím na kraji ulice Dlouhá, abych vyvinul 

maximální úsilí, aby se tam tento nešvar už neděl. Asi to nevymýtíme, můžeme to omezit. 

Napadla mě myšlenka, že by se z této ulice udělala tichá ulice na noční dobu. Kolegové řekli, 

že to není fantas-magorická myšlenka, proto prosím, abychom se touto myšlenkou zabývali. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji Davidu Borečkovi i Štěpánu Kuchtovi. Pokračujme v našem programu.  

  

Vracíme se do bodu 5 – usnesení zastupitelstva k privatizaci. 

 Jsou přihlášky do diskuse. Slovo má Martin Kotas. 

 

P. K o t a s : 

 Jde o to, že je třeba se v tom zorientovat a snažit se najít co nejspravedlivější cestu. 

Privatizaci sleduji přes dvacet let. Spousta nespravedlnosti se stala od začátku a v dalších 

různých etapách a úplná spravedlnost se najít nedá. U nás privatizace na Malé Straně vedla 

částečně k vylidnění Malé Strany. Naším záměrem není někomu odebírat jeho práva, ale 

pečlivě projít případ od případu a dojít k nějakému závěru.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Amálka Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Mám faktickou poznámku v reakci na pana Votočka, který řekl, že městská část 

vlastní byty. Městská část byty nevlastní. Je to prodej bytů, které městská část nevlastní, ale 

má je pouze svěřené. Vlastní je Magistrát. Je to detail, ale dost podstatný. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Jan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 To je demagogie, o které se nebudeme teď bavit. Chtěl jsem reagovat na dvě věci. 

Jedna bylo sdílené ubytování, kdy si myslím, že tento problém cítíme jako bolavý všichni, ale 

nedokážeme ho řešit. Tento problém musí být řešen zákonem, musí ho řešit Parlament a 

musíme nějakým způsobem tlačit na hl. město, které má zákonodárnou iniciativu. Práva SVJ 

jsou velmi omezená. Co jsem slyšel na poslední majetkové komisi, byla úžasná věc.  

 Druhá věc je počet bytů, které má městská část k tomu, aby plnila své potřeby. Myslím 

si, že těchto bytů je poměrně dost, odhaduji jich na 400. Pravděpodobně je potřeba, aby byly 

nějaké volné byty, aby se funkce městské části mohly plnit. Způsob, kterým se k tomu 

přistupuje, je, že nařídili procento. Připomíná mi to rozhodnutí rady v r. 1993, která se 



Stenografický záznam 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 

 

 

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 31 
 

rozhodla, že všechny byty menší než 40 m2 budou vyčleněny pro sociální potřeby. Jen se pak 

zjistilo, že v každém takovém bytě někdo bydlí a aby se k sociálním účelům byty mohly 

použít, stávajícím nájemcům by se musely dát byty jiné.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Pavel Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 V souvislosti s privatizací jsem chtěl upozornit na to, že řada SVJ je ve vážných 

problémech. Není to nejlepší forma vlastnictví.. Není to žádný med. Je spousta lidí, která se 

shlédla v tom, že budou něco vlastnit. Možná kdyby se našel model bydlení, kde nebudete 

nuceni si bytovou jednotku kupovat jen kvůli tomu, že celý dům jde do privatizace, a když do 

ní nepůjdu, o byt třeba přijdu a budu si muset platit nájem o někoho jiného. Pokud by 

podmínky nájemného bydlení byly stanoveny vůči stávajícím obyvatelům dostatečně 

spravedlivě a vstřícně, možná by spousta lidí zvážila, zda má smysl půjčovat si několik 

milionů jen proto, aby si koupilo něco, v čem budou do smrti bydlet. Kdybych splácel nájem, 

možná by to v mnohých případech nebyla ani ta částka, kterou si musím půjčit. Analýza 

možná ukáže zajímavé pohledy na věc. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Tomáš Vích. 

 

P.  V í c h : 

 Budu pro tento bod hlasovat souhlasně – se záměrem ukončit platnost zásad pro prodej 

bytů svěřených MČ Praha 1 – a to ne z pohledu majetkoprávního a hospodářského, ale 

vzhledem k tomu, že se na zastupitelstvu a na radnici věnuji územnímu rozvoji.  

Potřebujeme dostát tomu, aby se zastavilo vylidňování MČ Praha 1, což bylo v našich 

volebních programech. Přímo to s tím souvisí. V okamžiku, kdy dojde k privatizaci, většina 

lidí tím řeší svou ekonomickou situaci. Byt prodávají, stěhují se mimo Prahu 1 a začíná 

kolotoč přeprodávání, případně krátkodobého ubytování.  

 Není to jen o hospodaření se svěřeným majetkem, ale i o celém životě na Praze 1. 

Nebudu to dál rozvíjet, dopovím to v kuloárech, ale to je pro mne téměř to nejdůležitější. Byl 

bych rád, aby Praha 1 byla čtvrť s lidmi a ne bez lidí. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Richard Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Využili jsme pauz k tomu, že jsme dávali postupně dohromady to, co jsem na začátku 

avizoval – že přednesu pozměňovací návrh, aby se slova dostala na papír, aby si občané 

usnesení přečetli a našli tam to, co tady bylo řečeno. Co není na papíře, to je jen vyřčeno. 

Dovolím si to shrnout. 

 Bod 1 je beze změny. 

 O bodu 2 jsem říkal, že to považuji za nadbytečné. Požádal bych o hlasování per 

partes, kdo si myslí, že tam má nebo nemá být. Je to jen právní diskuse. 

 U bodu 3 doplnění: zastupitelstvo ukládá vypracovat a předložit zastupitelstvu ke 

schválení analýzu zahrnující inventarizaci veškerých dosud neprivatizovaných domů a bytů 

ve svěřené správě MČ Praha 1 a jejich rozdělení do kategorií, 

 2. vypracovat a předložit návrh koncepce bytové politiky MČ, 
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 3. vypracovat analýzu dosavadního průběhu privatizace bytového fondu a dopadů 

tohoto procesu.  

 Jak jsem pochopil, rozpor v jednání je mezi bodem d), který se týká podmínek 

krátkodobého pronájmu a přednostního práva. 

 Ještě je tam bod d) – dokument identifikující občany MČ Praha 1, kteří dlouhodobě 

očekávají privatizaci bytů, v nichž bydlí a vůči nim by bezvýjimečné ukončení privatizace 

mohlo být nepřiměřeně tvrdé. Jde o to, aby to bylo i v dokumentu, nejen ve slově. 

 Rozpor je jen v bodu e), což je úprava stávajícího bodu 4. Navrhoval jsem, aby byl 

úkol i s jiným termínem: připravit podmínky tak, aby v případě, že bude-li rozhodováno o 

další privatizaci, stalo se tak za podmínky – tam je trvalý zákaz pronájmu a tzv. předkupní 

právo. Chci, aby to bylo zpracováno písemně, pan starosta chce, aby se o tom hlasovalo v 

bodu 4, že stanovujeme a ne že připravíme podmínky. To je jediný rozpor, který vidím v tom, 

co jsme tady říkali. 

 Můžeme samostatně hlasovat o bodu 2, o bodu 3 a), b), c), d), e) a případně zůstane 

bod 4. Pak hlasujeme o celém materiálu a jsme z toho bez problému venku. 

 Odpověď panu Nazarskému. Privatizace funguje tak, že kdo neprivatizuje, zůstává v 

nájmu, jinému se byt neprodá. Co jste říkal, se nikdy neudálo.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. S technickou David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Máme už 19.05 hod., máme dva pevné body. Jsou to dvě privatizační jednotky. 

Budeme stále pokračovat? 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Jsem posledním přihlášeným, budeme se přibližovat k hlasování. 

 Za sebe řeknu k návrhům Richarda Bureše: s návrhem, aby zpráva byla předložena ke 

schválení, souhlasím. Rovněž souhlasím s tím, aby byla provedena inventarizace 

neprivatizovaných bytů. Zbytek navrhuji schválit tak, jak bylo navrženo s tím, že v bodu 4 

musí dojít k přečíslování z řádku 3, že písmeno c) bude písmenem d) tohoto usnesení.  

 Technickou měl Petr Burgr a Amálka Počarovská. 

 

P.  B u r g r : 

 Mám prosbu, abychom bod dokončili a nepřecházeli na projednávání jiných bodů. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Souhlasím. Prosím o promítnutí usnesení a po promítnutí o dvě minuty na přestávku 

na kluby.  

 

P.  U l m : 

 Žádám o totéž jako paní Počarovská. Děkuji. 

 

(Přestávka na jednání klubů) 

P.  Č i ž i n s k ý: 

 Do rozpravy není nikdo přihlášen, prosím o vyjádření klubů. 

 Richard Bureš. 
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P.  B u r e š : 

 Budu rád, když tyto věci projdou. Bylo tady sice mnohokrát řečeno, že nejde o zrušení 

privatizace, ale myslím si, že dokumenty jsou jasné a důležité, aby občané, kteří roky čekají 

na privatizaci, měli jistotu, že jim ji nikdo nezruší, že to dojde až do konce a dočkají se toho, 

na co strašně dlouho čekali, byť za podmínek týkajících se dlouhodobého pronájmu, 

krátkodobého pronájmu a zcizitelnosti. Tím byly vedeny pozměňovací návrhy, doufám, že 

projdou.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nikdo již není přihlášen, předávám slovo předsedovi návrhového výboru Vladanu 

Brožovi. 

 

P.  B r o ž :  

 Nejdříve si dovolím shrnout pozměňovací návrhy. První se týká vypuštění bodu 2. 

 S dalšími změnami bodu 3 se předkladatel ztotožnil, pokud se týká bodů 3 a), b), c), 

d). S odst. e) se předkladatel neztotožnil. Zároveň pozměnil svůj návrh. V případě, že projdou 

body 3 a), b), c), d), ve třetím řádku, odst. 4, se mění „dle bodu 3 písm. c)“ na „d)“. 

 Narazili jsme na skutečnost, že v bodu 4 se stanovuje, že „bude-li vypracování zprávy 

dle bodu 3 tohoto usnesení“, ale tím, že pozměňovací návrh mlčí o zprávě v bodu 3, musíme 

tam změnit znění: bude-li po vypracování dokumentů dle bodu 3. 

 Táži se předkladatelů, zda se s tímto zněním ztotožňují?  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Ano, ztotožňuji se s ním. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Ano. 

 

 

P.  B r o ž : 

 V tom případě navrhuji hlasovat per partes nejdříve o vypuštění odst. 2. 

  

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Návrh nebyl přijat. Pro 9, proti 11, zdrželi se 4, nehlasoval 0. 

 

P.  B r o ž : 

 Dále navrhuji hlasovat o tom, s čím se předkladatel neztotožnil, tedy o pozměňovacím 

návrhu zastupitele Bureše na odst. 3 e), který přečtu. 

 Odst. 3 e) zní: připravit podmínky tak, aby v případě, bude-li rozhodováno o další 

privatizaci bytů, stalo se tak pouze za podmínky sjednání trvalého zákazu, aby v prodávané 

bytové jednotce bylo provozováno krátkodobé ubytování prostřednictvím internetových nebo 

obdobných platforem a za podmínky sjednání práva MČ Praha 1 na přednostní koupi této 

bytové jednotky za cenu vycházející z ceny, za kterou byla tato bytová jednotka MČ Praha 1 

prodána.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Dávám hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu. Pro 7, proti 8, zdrželo se 9, 

nehlasoval 0. Návrh nebyl přijat. 
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P.  B r o ž : 

 Můžeme hlasovat o návrhu usnesení, což je vaše práce. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Hlasujme o návrhu usnesení tak, jak je navrženo, se změnami v bodu 3, jak byly 

předloženy, a se změnami v bodu 4, kde místo slova „zprávy“ je slovo „dokumentů“ a místo 

„dle bodu 3, písm. c)“ je „dle bodu 3, písm. d)“. 

 Hlasujme o takto pozměněném usnesení. Pro 18, proti 3, zdrželi se 2, nehlasoval 

1. Usnesení bylo přijato. 

 

 Přistoupíme k bodům 7 a 8, které jsou pevně zařazeny – prodej bytové jednotky na 

adrese Bolzanova 7 a prodej bytové jednotky na adrese Příčná 10. 

 Nejprve bod č. 7. Prosím předkladatele Davida Bodečka, aby bod uvedl. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Dámy a pánové, na základě dnes projednávaného bodu týkajícího se zrušení zásad pro 

privatizaci navrhuji usnesení, na základě kterého dojde k prodeji bytové jednotky č. 7 na 

adrese Bolzanova 7 panu prof. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 12619570 Kč s tím, že v kupní 

smlouvě bude vyloučena existence nároku na náhradu za zhodnocení předmětu prodeje pod 

sankcí odstoupení prodávajícího od smlouvy pro případ nepravdivosti tohoto ujištění. 

 Předkládaný materiál je ve dvou variantách. Ve variantě A za podmínky zákazu 

zcizení po dobu 10 let s tím, že tento se nevztahuje na výkon zástavního práva, je-li zástavním 

věřitelem banka či jiná finanční instituce. Ve variantě B je to bez této podmínky. 

 Pan prof. xxxxxxxxxx, který je přítomen, určitě řekne několik slov. Tuto jednotku 

užívá od r. 1995. Je ženatý. Říkám to z toho důvodu, že na základě smlouvy o zúžení 

zákonného majetkového režimu společného jmění manželů by měl nabýt tuto bytovou 

jednotku do svého výlučného vlastnictví. 

 Jednotka se skládá jednak z bytové části, která má 156 m2, dále to bude nebytová část, 

což je ordinace, která má 80 m2, společné chodby pro byt a nebytovou část 9,1 m2. Celkem se 

bavíme o ploše 240,2(?)m2. Kupní cena se skládá z ceny pozemku, z ceny bytové jednotky, z 

ceny za ordinaci, která je pětinásobkem ceny stanovené za bytovou část jednotky, ceny za 

podíl na opravách a ceny za podíl půdního prostoru. 

 ZMČ Prahy 1 dne 11. září schválilo záměr a nájemci panu prof. xxxxxxxxxxxxx byla 

učiněna nabídka na převod této bytové jednotky. Nájemcem byla nabídka akceptována a byla 

zaplacena akceptační záloha. 

 Předám slovo panu prof. xxxxxxxxxxxxx. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Omlouvám se, slovo předávám já. Vítám pana prof. xxxxxxxxxxx. 

 Máme přihlášeného zastupitele Petra Scholze. Přednostně bych dal slovo panu 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

P.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx : 

 Dobrý večer, vážení přítomní, děkuji za pozvání na toto shromáždění. Bydlím na 

Praze 1 od r. 1995 a snažím se Prahu 1 zviditelňovat. Znáte mě třeba ze stanu proti 

melanomu, který pořádáme už 13. rokem na Praze 1, částečně ve spolupráci s městskou části. 

Snažím se pracovat i v oblasti bezdomovců, vyšetřuji nejhorší případy. Říkám tomu válečná 

dermatologie. Je to i pro mne ponaučení, jak se vypořádat i s těmi nejtěžšími případy, které se 

snažím dostat z ulice. Je to třeba hospitalizace na našem pracovišti. Asi tyto aktivity znáte. 
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 Mám zájem o tuto bytovou jednotku. Souhlasím i s podmínkou nezcizení. Myslím si, 

že je to užitečná podmínka, nemám s tím žádný problém. Nemám zájem se dostávat pryč.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Hlásí se zastupitel Petr Scholz. 

 

P.  S c h o l z : 

 Je to byt z ordinací. Chtěl bych se zeptat, jak se v budoucnu bude koalice dívat na 

privatizaci nebytových prostor? Je to částečně i nebytovka. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Zareaguji. Podle mých informací nejde o klasický nebytový prostor, jedná se o jeden 

celek. Pokud jde o nebytové prostory, nic se prodávat nebude, možná budou výjimky typu 

nějaké prádelny. Nebytové prostory prodávat nebudeme, chceme být v tomto smyslu i realitní 

kanceláří.  

 Zastupitel Petr Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Naváži na to, co říkal pan starosta. Pokračujeme ve stejné linii jako předchozí koalice 

– nebytové prostory si necháváme a hospodaříme s nimi. Případy jako byt sloučený s 

lékařskou ordinací jsou výjimečné. I předchozí koalice u těchto případů přistupovala k 

privatizaci.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Doplním. Tato jednotka je evidovaná v katastru jako byt. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nikdo další přihlášen není, prosím hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Předkladatel navrhuje variantu A s desetiletým zákazem zcizení. 

 Prosím hlasovat. Pro 21, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 2. Usnesení ve variantě A 

bylo schváleno.  

 

 Bod č. 8 je prodej bytové jednotky na adrese Příčná 10. Slovo dávám opět Davidu 

Bodečkovi. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Je to druhá bytová jednotka, opět s odkazem na předcházející body pojednávané 

zastupitelstvem o zrušení zásad, ale i s odkazem na předcházející bod. Navrhuji obdobný 

postup. 

 Jedná se o třípokojový byt o ploše 91,2 m2 na adrese Příčná 10. Je to bytová jednotka 

č. 3. Prodej za cenu 1703230 Kč do spoluvlastnictví paní xxxxxxxxxxxxx a jejímu synovi 

xxxxxxxxxxxxx v poměru 50 procent. V kupní smlouvě bude vyloučena existence nároků na 

náhradu za zhodnocení předmětu prodeje pod sankcí odstoupení prodávajícího od smlouvy 

pro případ nepravdivosti tohoto ujištění a za podmínky zákazu zcizení po dobu 10 let ve 

variantě A). 

 Ve variantě B by to bylo bez této podmínky. 
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 Paní xxxxxxx má nájemní smlouvu k tomuto bytu od ledna 1026. Tato smlouva je 

novací nájemního vztahu z r. 1993. Původním nájemcem byla její matka paní 

xxxxxxxxxxxxxxxx. Zastupitelstvo již 10. dubna loňského roku schválilo záměr prodeje paní 

xxxxxxx. Syn xxxx užívá společnou domácnost s paní xxxxxxxx od svého narození. Žádosti 

paní xxxxxxx bylo vyhověno v souvislosti s tím, že bude spoluvlastník. 

 I v tomto případě 11. září 2018 zastupitelstvo již schválilo záměr prodeje do 

spoluvlastnictví paní xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Záměr visel od 26. 9. 2019 do 12. 

října. Nabídka byla předána, akceptována a zaplacen poplatek. 

 Oba jsou zde přítomni. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím, abyste se vyjádřili zejména k tomu, zda souhlasíte s podmínkou desetiletého 

zákazu zcizení? 

 

P.  xxxxxxxxxxxxx : 

 Děkujeme za pozvání. Souhlasíme a ujišťujeme vás, že v bytě zůstaneme bydlet 

nadále. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí. Prosím předkladatele o návrh varianty. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Předkládám variantu A s desetiletým zákazem zcizení. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím hlasovat o variantě A. Pro 20, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Usnesení 

ve variantě A bylo schváleno. 

 

 Je možné pokračovat v programu, nebo chceme pauzu? Vyhlásím 10minutovou pauzu. 

(Přestávka) 

 Pauza uplynula, pokračujeme ve schváleném programu bodem č. 6-členství MČ 

Praha 1 ve spolku samospráv Otevřená města, zapsaný spolek 

 Prosím Petra Kučeru jako předkladatele, aby tento bod uvedl. 

 

P.  K u č e r a : 

 Předkládám tímto tiskem zastupitelstvu ke schválení, aby se městská část stala členem 

spolku samospráv Otevřená města ve formě základního členství. Schválíme tím i stanovy 

spolku a uložíme mně, abych na základě usnesení zastupitelstva požádal radu o provedení 

procedurálních kroků k tomu, abychom se stali členy.  

 Krátce řeknu, co Otevřená města znamenají. Je to spolek samospráv, který si klade 

svou činností za cíl zlepšovat otevřenost radnice, to znamená zveřejňování informací, vstřícný 

přístup k občanům, průhledné veřejné zakázky od přípravy záměru až po odevzdání výsledku 

služby, to znamená včetně plateb faktur, používání moderních a otevřených technologií ve 

veřejné správě. 

 Členové spolku jsou v poměrně úzkém kontaktu, mohou sdílet své zkušenosti a 

společně hledat cesty pro řešení problémů každodenního chodu radnice. Také mohou 

společně jednat s velkými dodavateli, což je konkurenční výhoda jednat ve větším bloku s 

velkými firmami jako Gordic, Marbes CZ atd. Na dodavatele je možné vytvářet větší tlak.

 Stěžejním projektem spolku je projekt CityVizor, který byl realizován na náklady 
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spolku s poměrně minimálními náklady a získal i řadu ocenění. Je to klikatý rozpočet, který se 

namontuje na Gordic. Je vyvinut v otevřeném softwaru, je dostupný zdarma členům tohoto 

spolku.  

 V rámci spolku je možné soutěžit např. v ukazatelích otevřenosti. 

 Když to shrnu, cílem je vytvářet nové znalosti pro správu obcí za použití otevřených 

technologií, zamezit uzavření do řešení konkrétního dodavatele, kterého by pak bylo těžké 

změnit, což je něco, s čím se setkáváme na naší radnici. Tímto krokem bychom se měli 

přihlásit k určité změně kursu v oblasti IT a v oblasti otevřenosti. 

 Členský poplatek za členství ve spolku je 1,5 Kč za jednoho obyvatele. U nás to 

vychází na cca 44 tisíc. Když vstoupíme v únoru, bude to 39800 Kč. 

 Žádám zastupitelstvo, aby tento tisk schválilo.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu, do které se přihlásil Pavel Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Tento krok vřele doporučuji, protože přistoupením do spolku Otevřených měst 

získáme fungující platformu, otevřená data a zejména rozklikávací rozpočet zvyšuje důvěru 

občanů k hospodaření a k nakládání s majetkem obce. Je to dobrý servis i pro nás jako 

zastupitele, protože tam jsou lehce dohledatelné stavy čerpání rozpočtu, až na úroveň 

jednotlivých faktur. Z tohoto hlediska má to i dosah do boje s korupcí jako takovou. Jde o to,  

jakým způsobem kontrolovat nakládání s prostředky – buď stále navyšovat kontrolní 

mechanismy, což se příliš neosvědčuje, nebo  otevřít data, aby to mohl kontrolovat kdokoli 

zvenčí. To je osvědčení cesta k tomu, že to velmi umravňuje nakládání s penězi.  

 Přimlouvám se, abychom do spolku vstoupili, zejména proto, že nabízí řešení známá a 

osvědčená.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Jan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Pane magistře, z toho, co jste říkal, bych to nepochopil, ale získal jsem si o tom 

informace, takže zhruba vím, o co jde. Největší výhoda je v tom, že nebudeme muset kupovat 

IT produkty za vývojovou cenu, když už byly někde vytvořeny. Budou je muset nabídnout 

podstatně levněji. Toto chápu, prostudoval jsem to, i stanovy. 

 Chtěl bych se zeptat, jaké budou další kroky? Co se bude dál dělat? Staneme se členy, 

ale jak bude probíhat aktivní účast městské části v tomto procesu? Budeme tam něco zadávat? 

Předpokládám, že to budete zařizovat vy, když to předkládáte a jste přes to radní, ale chtěl  

bych vědět, jestli bude zastupitelstvo informováno o jednotlivých krocích, které budete dělat a 

jestli to zůstane u informace nebo k něčemu dalšímu se zastupitelstvo bude moci vyjadřovat? 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Amálka Počarovská.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 K CityVizoru, k rozklikávacímu rozpočtu chci uvést, že jsme to na finančním výboru 

projednávali. Projednávali jsme tam rozklikávací rozpočet na úroveň faktur a CityVizor je 

nejvhodnější nástroj. I z toho důvodu podporujeme návrh, který je skvělý, protože ušetříme za 

nové IT systémy.  
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Jan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Bohužel, nebyl jsem na finančním výboru v době, kdy se to projednávalo, protože 

jsem měl jiné povinnosti. Chci se zeptat, kdo to bude mít na starosti? Městská část v minulosti 

měla spoustu různých programů, ale často to skončilo na tom, že jsme měli velmi silné 

nástroje a perfektní prostředí, jen to nikdo nedokázal naplnit daty. Byly to za velké prachy 

supernástroje, ale funkce byla nulová. Bude tady někdo osobně odpovědný, aby v 

rozklikávacím rozpočtu byla položka po položce a aby tam každou fakturu strkal?  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Dal bych slovo Petru Kučerovi. Viděl jsem, že se hlásí pan Ing. Kovářík a 

potom Amálka. 

 

P.  K u č e r a : 

 Upřesním. Tento materiál je předkládán zastupitelstvu, protože je to právě 

zastupitelstvo, které rozhoduje o členství MČ v nějakých spolcích a organizacích.  

 Ptal jste se, jak to bude dál. Prvním krokem mě pověříte k tomu, abych předložil radě 

a požádal ji o to, aby mi uložila zastupovat městskou část v tomto spolku a panu starostovi, 

aby podepsal příslušné listiny, aby vstoupení proběhlo. V tu chvíli budeme v dobré 

společnosti tohoto spolku.  

 Co se bude dít dál, bude na dalších rozhodnutích jak mne jako gesčního radního, tak 

rady v nějakých závažnějších věcech. Se spolkem budu prioritně jednat o rozklikávacím 

rozpočtu – to je krok číslo jedna.  

 Ptal jste se, kdo do toho bude dávat informace. Je to nadstavba na náš už existující 

ekonomický systém. Informace by se braly z našeho ekonomického systému. Od firmy 

Gordic užíváme systém GINIS. Co před námi stojí vyřešit, je nastavit přesně detaily, co 

všechno a do jakých podrobnosti bude vidět v rozklikávacím rozpočtu. Takové rozhodnutí 

před námi stojí, do jaké míry pustíme uživatele, aby se nám díval pod ruce.  

 Budu rád o vývoji informovat třeba za rok nebo v jiném termínu, jak si bude 

zastupitelstvo přát. Jestliže tak usoudíte, můžete mi to uložit. Mohu samozřejmě informovat i 

zcela neformálně na radnici. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Prosím pana Ing. Kováříka. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Pokud jde o ekonomickou oblast, s odpovědným radním bude informován finanční 

výbor. Bude muset být definována hranice. Dnes CitiVizor má tu výhodu, že umí jako vstupní 

data využít data z Gordicu, aniž by kdokoli musel cokoli cvakat. Je to o definování 

bezpečnostního rozhraní. Je to externí systém, z důvodu bezpečnosti si musíme definovat 

rozhraní tak, abychom se nedostali do problému, že se někdo bude prolamovat do živých dat. 

Než k tomu dojde, oba odpovědní radní předloží finančnímu výboru návrh toho, jak to půjde, 

ale není to záležitost dneška. Dnešní záležitostí je vstoupit, připojit se k platformě, která mimo 

jiné umožňuje využít něco, co už někdo vyzkoumal.  

 Nevýhoda je, že Praha 1 je o mnoho stupňů v řadě případů dál. Máme problém z toho, 

jak jsme o mnoho stupňů dál, hůř se začleňujeme do něčeho, co je o mnoho kroků za námi. 
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Problém se musí vyřešit, abychom se nedostali do hloubky diskuse. Diskusi můžeme vést v 

užším kruhu na finančním výboru, případně na jiné platformě mezi financemi a IT.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Amálka zmizela, tak Pavel Nazarský.  

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Nesměřovala otázka pana doktora k tomu, jestli nám poskytnou nějakou technickou 

podporu při převodu a otevření dat? Z jejich materiálů jsem vyčetl, že ano, že jsou městské 

části, kde jim to přímo zařídili. I menším obcím, kde neměli své IT odborníky, byli schopni 

jim to zprocesovat a systém spustit. To dává záruku, že projekt dopadne. Jsem o tom 

přesvědčen. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Další přihlášené do rozpravy nevidím, prosím hlasovat o navrženém usnesení. 

Zastupitelstvo schvaluje členství a ukládá Petru Kučerovi realizovat toto usnesení. Pro 18, 

proti 0, zdrželi se 3, nehlasovali 2. Usnesení bylo přijato. 

 

 Nyní přistoupíme k bodu 10 – změna prohlášení vlastníka v domě Senovážné  

nám. 16.  

 Prosím Davida Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Dámy a pánové, tato záležitost byla projednána na Radě MČ Praha 1 dne 28. ledna. 

Rada MČ vzala informaci na vědomí, včetně doporučení komise obecního majetku z 16. ledna 

2019 vyjádřit nesouhlas k žádosti od SVJ Senovážné nám. 16 s rozdělením bytové jednotky  

č. 10 na dvě jednotky. Tuto jednotku vlastní společnost Medea Kultur. Fakticky se jedná o 

dvě bytové jednotky, které byly v r. 2002 prohlášeným vlastníka vymezeny jako jedna 

jednotka. 

 Chci upozornit, že případným rozdělením jednotek nedojde ke změně velikosti 

spoluvlastnického podílu. Vlastník se zavázal, že nebude využívat dotčené jednotky ke 

krátkodobému pronájmu. Na SVJ, které probíhalo v dubnu loňského roku, se rozhodlo o 

korespondenčním hlasování z toho důvodu, že k souhlasu je třeba sto procent vlastníků. K 

dnešnímu dni je souhlas všech, vyjma Prahy 1. 

 Dne 16. ledna 2018 komise obecního majetku doporučila nesouhlasit s rozdělením, 

neboť dle prezentované informace bytová jednotka je užívána ke krátkodobému pronajímání. 

Proto byl doporučen nesouhlas se změnou prohlášení vlastníka.  

 MČ Praha 1 má v této nemovitosti podíl 28,1 %. Včera a dnes jsem komunikoval s 

předsedou SVJ. Pan xxxxx, který je předsedou výboru, mě upozornil, že se vždy jednalo o 

dva byty se samostatným vchodem, které nikdy nebyly vzájemně propojeny, mají samostatný 

i elektroměr. Upozornil také na to, že k tomu došlo v rámci chybného prohlášení vlastníka, ve 

kterém se angažoval Úřad MČ Prahy 1 před privatizací. Vlastník požádal o nápravu tohoto 

stavu správným zápisem do katastru nemovitostí. Výbor to podporuje i s ohledem na 

poplatky, které by také získal tím, že by se z jedné jednotky staly dvě.  

 Předpokládám, že k mikrofonu usedli zástupci společnosti. Tento tisk je předkládán ve 

dvou variantách. Než řeknu tu, kterou upřednostňuji, přes pana předsedajícího prosím, aby se 

vyjádřili zástupci společnosti Medea Kultur. 
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím zástupce Medea Kultur. 

 

Zástupce  M e d e a  K u l t u r : 

 Dámy a pánové, děkuji, že se mohu vyjádřit. Jak bylo řečeno, vždycky se jednalo o 

dvě bytové jednotky, k bytům jsou vydány dva pasporty. Nikdy nebyly vzájemně propojeny. 

Jeden elektroměr – jednalo se evidentně o účelovou úpravu před privatizací. Za nás nahlášení 

krátkodobého pronájmu se netýkalo naší společnosti, jelikož byl vydán pronájem fyzické 

osoby. Děkujeme za přednesení všech faktů od pana předsedy. Je třeba dodat, že zbylí 

členové SVJ byli všichni pro rozdělení jednotky na dvě.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Nyní jsou přihlášeni zastupitelé Votoček, Caban a Nazarský. Prosím Jana 

Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Chtěl bych se zeptat na jednu věc. Chybí mi tady obchodní rejstřík společnosti Medea, 

který bývalo zvykem k takovému materiálu přikládat. Když jsem se ho snažil najít v rejstříku, 

nenašel jsem ho. To ale není to, co mi vadí. Vadí  mně to, že někdo v r. 2003 – nějací manželé 

xxxxxxxx – zprivatizovali najednou dvě bytové jednotky. Došlo k tomu nějakým záhadným 

způsobem. Když se podíváte na prohlášení vlastníka, za desítkou následuje hned dvanáctka, 

čili že jedna jednotka existovala, ale záhadným způsobem byla k předchozí přičleněna.  

 Pátral jsem po tom a dostal jsem nějakou informaci, že šlo o nějaký kšeft, že paní 

xxxxxxxx ještě za svobodna věnovala městské části nějakou bytovou jednotku v Čimicích a 

po letech se jí snažil někdo revanšovat. Prosím pana magistra, kdyby po tom zapátral a zjistil, 

o co se jednalo.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Michal Caban. 

 

P.  C a b a n : 

 Mám dotaz. Mluví se tady o tom, že sto procent vlastníků souhlasí. Viděl někdo 

souhlasy? V příloze to není. Navíc to bylo korespondenční formou. 

 Druhý dotaz: je tam vložená věta, že se vlastník zavazuje, že jednotky nebude využívat 

ke krátkodobým pronájmům. Všichni ostatní vlastníci si pravděpodobně uvědomují, že je to 

právně nevymahatelná větě – jako kdyby nebyla vyřčena. Uvědomují si to vlastníci? 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Pavel Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Chtěl jsem se zeptat na to, co již vysvětlil pan dr. Votoček. Zajímalo mě, jestli jste 

prvními vlastníky a jak je možné, že to nejdříve bylo zprivatizované jako dvě jednotky?  

 Připojuji se k prosbě, aby pan radní Bodeček zjistil náležitosti, jak to tam proběhlo  v 

roce 2003. Je to dávno, ale na to jsem se chtěl zeptat. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Teď ten, o kterém se nejvíc mluví, který byl tázán, opustil stůl a už se vrací. 

Má slovo. 
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P.  B o d e č e k : 

 Dotazoval jsem se pana Mgr. Bully, najisto mi ale neodpověděl. Předpokládám, že 

předseda SVJ by mí písemně a potom i v rámci telefonátu nelhal. 

 Nedostal jsem odpověď na moji otázku, zda v současné době je v bytě provozováno 

sdílené ubytování.  

 Dále bych se chtěl zeptat, jestli potvrdíte, že u společnosti, která je evidovaná – našel 

jsem ji, předmětem činnosti je hostinská činnost a myslivost.  

 

Zástupce M e d e a  K u l t u r  : 

 Je to pravda. Aktuálně končí nájem fyzické osobě, která bez našeho vědomí tuto 

činnost provozovala. Jelikož dochází k výpovědi, nemůže v tom pokračovat.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Michal Caban. 

 

P.  C a b a n : 

 Vrátím se ke své otázce. Nevím, kolik je tam jednotek, myslím, že jich tam je 20. 

Nemohu podpořit návrh, když od 20 lidí nevidím skutečný souhlas. Pan Bodeček věří, což je 

bezvadné, ale přistupuje k tomu asi jako k vlastnímu životu, což je super. Pokud v městské 

části od úředníka nebudu vědět, že skutečně viděl souhlas lidí, nemohu do toho vůbec jít. 

Jsem také členem SVJ a netroufal bych si touto cestou jít.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Do diskuse se nikdo nehlásí. 

 

Zástupce  M é d i a  K u l t u r  : 

 Máme zde kopie souhlasů, nemáme originály. I kdyby to byly padělky a jediný člověk 

se vyjádřil proti, tak naše souhlasné stanovisko nebude k ničemu. Vždycky musí souhlasit sto 

procent. Pokud by jeden člověk nesouhlasil, nemůže dojít k rozdělení jednotek.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím Davida Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Chtěl jsem to potvrdit. Možná pan dr. Votočk odpoví, že se ještě nestalo, že bychom 

šli proti rozhodnutí všech ostatních vlastníků? Je to dotaz, možná na pana Mgr. Bullu. Jde o 

to, že souhlas od ostatních má již SVJ dlouho, snad od května. Spíše se zeptám těch, kteří sedí 

před mikrofonem: co by pro vás znamenalo, kdybychom to nyní přerušili, dodalo se to, co je 

některými požadováno a my bychom si to vzali na následující zasedání zastupitelstva v 

březnu? Co by to pro vás znamenalo? 

 

Zástupce  M é d i a  K u l t u r : 

 Bylo by to zklamání. Čekáme od května. Samozřejmě, vydržíme to, ale připadá nám to 

zbytečné s ohledem na skutečnost, že v momentu, pokud by nesouhlasilo sto procent 

vlastníků, vaše souhlasné stanovisko je aktuálně k ničemu. Hlasování per rollam se hlasuje 

jednou. Pokud není schváleno, tak není schváleno. Kdyby bylo znovu vyvoláno, muselo by se 

znovu hlasovat. 
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Tomáš Vích. 

 

P.  V í c h :  

 Nelíbí se mi věc, na kterou narazil pan Votoček. Jestli si dobře pamatuji, při 

privatizaci bylo možné privatizovat jednou osobou pouze jeden byt. Jestliže se před 16 lety 

uměle spojily dva byty do jednoho a teď se to vrací do původní podoby, připadá mi, že se tím 

úspěšně dokoná, že místo aby se privatizovaly dva byty pro dva lidi, zprivatizuje se pro jednu 

osobu – že se dokoná kruh, který byl původně načatý. Připadá mi to jako obejití podmínek 

privatizace. Nevím, jestli je to můj dojem, jestli by mi to někdo vysvětlil, ale ve mně 

přetrvává toto podezření, že to není čisté. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Pavel Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Není od věci vidět souhlasy ostatních lidí z SVJ, protože je to jedna z indicií, které nás 

navádí dát svůj souhlas nebo nesouhlas. Je to významná skutečnost. 

 Navazuji na pana zastupitele Vícha. Chtěl jsem se také zeptat, proč po těch letech 

usilujete o rozdělení? Má to vliv na váš budoucí záměr s těmito dvěma byty? Ovlivní to vaše 

nakládání s majetkem, jestli to zůstane nerozděleno, nebo proč usilujete o rozdělení? Je to jen 

proto, aby byl napraven stavební stav, nebo to potřebujete na účelem svého záměru? 

Potřeboval bych to vědět, protože se mi v tuto chvíli pro to hlasovat nechce. Nevím, proč by 

to mělo být schváleno právě dnes? Toto bych rád věděl. Můžete mi to říct? Děkuji. 

 

P. Č i ž i n s k ý : 

 Prosím zástupce Media Kultur s. r. o. 

 

Zástupce  M e d i a  K u l t u r : 

 Menší jednotka by měla být využita k nájmu neteři majitele, která sedí po mém 

pravém boku. Plánují tam ve dvou lidech pokračovat. Větší část chceme na dlouhodobý 

pronájem. Jedná se asi o 185 m2, kam se dá rodina s dětmi těžko nastěhovat. Proto chceme, 

aby to bylo lépe pronajímatelné na delší dobu pro rodinu – to jde o větší část, menší část je 

pro dlouhodobý pronájem neteře majitele.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Jan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Řešíme tady záležitost, ke které došlo před 15 lety. Nikdo z těch, kteří v tom byli, asi 

už na Úřadu nepracuje, kromě paní Drdové, která je tady déle než já. Jako jediný reálný 

důvod, proč toto vyžadují, mi připadá, aby mohli jednu z jednotek prodat samostatně a druhou 

si nechat. I využití, které tady pán zmiňoval, lze za stávajícího stavu, kdy jde o dva zcela 

oddělené byty, realizovat.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pokud jde o účel – menší jednotka a větší jednotka – k tomu právní rozdělení bytu 

není dle mého názoru bezpodmínečně nutné. 

 David Bodeček. 
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P.  B o d e č e k : 

 Když jsem jel na zasedání zastupitelstva, dostal jsem e-mail. Je to dopis, o kterém 

jsem hovořil. Poslal jsem ho paní Valíčkové na e-mail. Je od předsedy výboru SVJ. V 

posledním odstavci se píše:  

 Záležitost byla projednána na 19. shromáždění SVJ dne 25. dubna za přítomnosti 

zástupce MČ Praha 1. Protože na shromáždění nebyla přítomna potřebná většina pro změnu 

prohlášení vlastníka, bylo dohodnuto záležitost vyřešit korespondenčním hlasováním. Zdárně 

proběhlo během následujících týdnů až na hlas MČ Praha 1. Po několika urgencích jsme 

začali být vyzýváni, abychom doložili to či ono, jako by MČ Praha 1 byla stále vlastníkem 

domu, který o věci sám rozhodne, a výbor SV podřízený správce. Naposled jsme byli 

vyzváni, abychom písemně doložili, jak hlasovali ostatní. Ujišťuji vás, že všichni ostatní 

vlastníci shodně konstatovali, že byty č. 10 a 11 jsou a vždy byly jednotky a nepotřebovaly k 

tomu ani rozhodnutí stavebního úřadu, ani znát, jak hlasovala MČ Praha 1. 

 Omlouvám se, čtu to z mobilu. (zároveň byl dopis promítán na plátně v sále) 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Do rozpravy nejsou další přihlášky, musíme navrhnout, jak budeme pokračovat.  

 Hlásí se Martin Kotas. 

 

P.  K o t a s : 

 Jestli je prokazatelné, že v SVJ hlasovali všichni členové, tak z naší strany obstrukce u 

soukromého vlastnictví není vhodná. Myslím, že rozdělením na dva byty se to vrací do 

původního stavu. Jestli proběhlo před 18 lety něco podivného, to už nenapravíme.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Technická – Jitka Nazarská. 

 

P.  N a z a r s k á : 

 Prosím o dvě minuty na klub. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Dvě minuty na poradu klubů. 

(Porada klubů) 

 Prosím o vyjádření klubů.  

 Richard Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Je nesouhlas. Jako ODS budeme hlasovat pro nesouhlas s rozdělením s obavou, že jde 

o AirBNB. Víme, že byly i náznaky, že to bylo pronajímáno. Pomíjím vlastnickou strukturu 

společnosti. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Další vyjádření klubů není. Prosím předkladatele o návrhy k hlasování. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Budu postupovat podle návrhu komise obecního majetku, která navrhla nesouhlasit, 

což je varianta A. 
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Hlasujeme o nesouhlasu. Pro 16, proti 0, zdrželo se 6, nehlasoval 1. Usnesení ve 

variantě A bylo přijato, souhlas nebyl dán.  

 Děkuji zástupcům společnosti Medea Group. 

 

 Bod 11 – prodloužení termínů uložených usneseními ZMČ z oblasti oddělení 

privatizace. Předkládá David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Vážení kolegové, dovoluji si požádat o prodloužení termínů. V tomto případě se jedná 

o odbor technické a majetkové správy, konkrétně oddělení privatizace a SVJ. Jedná se 

zejména o změny prohlášení vlastníka na adresách Kožná 2, Havelská 13, 11, Havelská 21, 

Valdštejnské nám. 5, Haštalská 7, V Kolkovně 7, Dlouhá 28, 30. Na stejné adrese se jedná o 

prodej ideálního podílu na pozemku parc. č. 724. Dále se jedná o prodej části společných 

prostor na adrese Sněmovní 5 a s tím spojená změna prohlášení vlastníka, dále úkol v 

souvislosti s adresou V Kotcích 24, rozdělení nemovitosti vlastnického práva k pozemku se 

stavbou budovy. Dále úkol týkající se Anenské 13 – prodej části společných prostor. Totéž 

platí i pro adresu Pařížská 17.  

 To vše prosím s termínem 31. 12. 2019, vyjma záležitosti a adresy Haštalské 7 a zde 

zmíněné změny prohlášení vlastníka. Zde by byl termín pro splnění úkolu 30. září 2019.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu. Jan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Mám s těmito body trochu problém. To všechno jsou usnesení, kdy nás většinou SVJ 

žádalo o to, abychom mu prodali kus společných prostor nebo něco takového. Když se 

podíváte, nejstarší úkoly jsou z r. 2012. Úkoly nejsou splněny jen proto, že někdo z vlastníků 

k tomu nepřipojil podpis. Pokud jsem měl tuto věc na starosti, ukládal jsem panu Mgr. 

Bullovi, aby oslovil všechny ty, za kterými tyto úkoly směřují. Pokud do nějaké rozumné 

lhůty, kterou jsem dával, nesplní podmínku, pro kterou nás strašně důležitě v r. 2012 žádali,  

úkoly bychom měli zrušit a jestli mají zájem, ať se o to znovu starají a ať si to vyřídí znovu.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. David Bodeček. 

 

P. B o d e č e k : 

  Beru v potaz doporučení pana dr. Votočka. Tentokrát prosím ještě o prodloužení, 

protože o těchto případech v souvislosti s mým dvouměsíčním působením téměř nic nevím. 

Prosím, abyste byli shovívaví a termín prodloužili.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Do diskuse se nikdo další nehlásí, prosím hlasovat. Předpokládám, že 

předkladatel navrhuje usnesení o prodloužení termínů tak, jak bylo navrženo. Prosím 

hlasovat. Pro 21, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 1. Návrh usnesení byl schválen, termíny 

byly prodlouženy. 
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 Bod 12 je prodloužení termínů tentokrát z oddělení správy nemovitostí. Opět 

David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Týká se to oddělení správy nemovitostí. Tady se jedná o prodej bytové jednotky č. 

850/1 U Milosrdných 8 s termínem 30. září 2019, u následných čtyřech úkolů by to byl termín 

31. 12. 2019. Je to jednak funkčně a stavebně technické rozdělení domů Na Poříčí 36 a 38, u 

téže adresy by to byla novace smlouvy o správě, údržbě a opravách nemovitostí. 

 Dalším úkolem je směna části pozemků s parc. č. 1026/1 v k. ú. Staré Město o výměře 

7 m2 za část pozemku s parc. č. 1026/2 v k. ú. Staré Město o výměře 11 m2. 

 Další úkol, kterým se zabýváme v těchto dnech – záležitost o neoprávněném užívání 

pozemku parc. č. 296 v k. ú. Hradčany Sokolem Malá Strana.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pokud se nikdo nehlásí, hlasujme o 

usnesení, jak bylo předloženo. Pro 21, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 1. Usnesení bylo 

schváleno.  

 Než přistoupíme k bodu interpelace zastupitelů, prosím hlasovat o prodloužení doby 

konání našeho zastupitelstva i po 21. hodině až do vyčerpání programu. Pro 22, proti 0, 

zdržel se 0, nehlasoval 1. Prodloužení bylo schváleno. 

 

 Prosím o interpelace zastupitelů. David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Dámy pánové, vím, že jsem toho dnes namluvil hodně, pokusím se být stručný. Mám 

6 záležitostí. Pokud to nestihnu v době pěti minut, prosím o spojení dvou možností 

interpelovat. 

 První bod je bez invektiv a směřuje k panu starostovi. Chtěl bych ho poprosit, jestli by 

se mohl dotázat pana zastupitele Lomeckého, jestli ještě mezi nás přijde. Předpokládám, že 

všichni respektujeme výsledek voleb a těšíme se na něho. Můžete mu to vyřídit s tím, že 

pokud by nepřišel, zda by mohl zvážit přepustit místo náhradníkovi z kandidátky TOP – podle 

mne je to pan Filip Kračman.  

 Druhá záležitost se týká Truhlářské 11. Před volbami jsem sem dva roky chodil a 

myslel jsem si, že mám nějakou kauzu, kterou jsem považoval za velmi důležitou. Nyní jsem 

zjistil, že kauza byla malá, protože kauza v pravém slova smyslu je Truhlářská 11. Pro ty, 

kteří nevědí – je to záležitost, kdy z domu byli vystěhováni podle mne velmi násilně tři 

rodiny. Rodinám byla ze strany MČ nabídnuta pomoc a dostaly dočasné užívání bytu. V 

současné době jim končí vztah dočasného užívání. Na komisi obecního majetku jsme se touto 

záležitostí zabývali s tím, že vzešel nějaký návrh usnesení do rady. Nakonec jsem se rozhodl, 

že tento návrh z rady stáhnu a zítra tuto záležitost opět předložím do komise obecního 

majetku. Říkám to tady veřejně, protože je to pro mne neskutečná kauza. Prosím své kolegy, 

aby k tomuto tématu přihlíželi velmi citlivě a s rozvahou, protože v rámci plánované bytové 

koncepce bych byl rád, kdyby k těmto rodinám bylo přihlíženo tak, že bych potom navrhl 

výjimku a současný stav dočasného bydlení bych rád změnil a budu navrhovat klasický 

nájemní vztah. 

 Třetí záležitost byla řečena, je to Dlouhá ulice, kterou jsem tady už odprezentoval.  

 Čtvrtá záležitost se také týká mé gesce, a to je nespočet stížností z řad nájemníků a 

vlastníků z lokality U Bulhara a z Bolzanovy ulice. Toto bude také záležitosti, kterou 

přednesu na komisi obecního majetku. Tady prosím své kolegy ze sociální komise a ze 
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sociálního výboru, aby se touto záležitostí zabývali. Myslím Nadějí. Je tam kubistický kiosek, 

který je v tomto prostoru. Kolegové naproti byli asi v předcházejícím volebním období ve 

spojení s majitelem tohoto kiosku, což je soukromník, městská část tam má pozemek. Podle 

nových informací majitel je ochoten jednat s městskou částí o prodeji tohoto kiosku. Nechám 

na zvážení – říkám to veřejně, aby to bylo všeobecně známo: uvažujme o tom, že bychom 

kiosek koupili a ze směnárny, která je tam teď avizovaná, vybudovali třeba ve spolupráci s 

Magistrátem hl. m. Prahy infocentrum.  

 Pátá záležitost se týká úředníků. Předpokládám, že i kolegové mají zpětnou vazbu od 

úředníků – s prosbou, zda bychom začali uvažovat ve spolupráci asi s panem tajemníkem o 

snížení úředních hodin v pondělí a ve středu. Spousta úředníků bydlí mimo Prahu 1. Myslím, 

že naším cílem je, aby i v neúřední hodiny a v neúřední dny chodili úředníci na úřad 

usměvaví. Dal jsem si tu práci, že jsem šestkrát v pondělí a ve středu monitoroval, kolik 

občanů chodí na úřad mezi 18. – 19. hodinou. Budovu jsem obcházel, smáli se mi, ale pak mi 

stačilo, když si stoupnu ke vchodu. Když jsem si ke vchodu stoupl, tak nějaká paní, která šla 

navštívit úřednici, šla za kamarádkou, měla pocit, že Úřad Praha 1 má novou službu v rámci 

Otevřené radnice, a to je vítač. Prosím kolegy, zda bychom se nad touto záležitostí mohli 

zamyslet. 

 Šestá věc. Je všeobecně známo, že rada MČ Praha 1 na dnešním mimořádném 

zasedání odvolala z funkce vedoucí odboru technické a majetkové správy paní Ing. Zdeňku 

Tomíčkovou. Chtěl bych poprosit jednu skupinu, aby respektovala toto rozhodnutí rady, a 

druhou skupinu prosím, aby se pokud možno zdržela nějakých připomínek. Berme v potaz, že 

paní inženýrka je stále kolegyní a je stále úřednicí na Úřadu MČ Praha 1.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Další se hlásí Jan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Mám interpelaci, ke které jsem se dostal v souvislosti s přidělením sociálního bytu, 

kde v materiálu bylo zmíněno, že žadatel dosud užíval byt 4 + 1 v podílovém domě Václavské 

nám. 39, od května 2018 neplatí nájemné. Protože nebyla uvedena konkrétní výše dluhu, 

žádal jsem o její sdělení radního pro finance Mgr. Brože. Odpověď, kterou jsem dostal, mě 

naprosto neuspokojila, protože částka, z níž by se mimochodem měl vypočítávat i počet 

splátek zvažovaného splátkového kalendáře, byla podstatně nižší než kolik by odpovídalo 

předpokládanému nájmu.  

 Dalším pátráním jsem zjistil, že dlužník mezitím zaplatil nějakou vyšší částku, ale 

stále jsem se nedozvěděl, kdy a kolik. Rovněž není jasné, zda mu byly započítány úroky a 

poplatky z prodlení. 

 Důvodem je to, že nájemné vybírá správce, který peníze i údaje o platbách posílá MČ 

Praha 1 jednou za půl roku. Jedná se o podílový dům, kde městské části patří 7/8 a 1/8 vlastní 

jakási společnost Václavské nám. 39, s. r. o., s nedohledatelnými vlastníky na Kypru, nicméně 

se ví, že v minulosti za touto společností stál Ivo Rittig. 

 S tím, že správci posílali peníze půlročně, jsem se v minulosti setkal, snažil jsem se to 

řešit u správce Pragocongress a bylo mi tehdy řečeno, že bylo dosaženo nápravy. 

 Celá situace mi připadá absurdní. Jestliže je systém správy pohledávek nastavený tak, 

že se nájemcům bytů i nebytových prostor po nezaplacení jednoho nájmu zasílá upomínka, po 

dvouměsíčním dluhu druhá a při třetí dlužné splátce nájemného následuje výpověď, jak má 

úřad adekvátně reagovat na vzniklé dluhy, když se o nich dozvídá až po půl roce? 
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 Jak to, že MČ Praha 1 ponechává vybrané půlroční nájemné z celého domu k volnému 

hospodaření správci, kterého dosadil menšinový vlastník? Tento dům má 42 bytových 

jednotek, má 3 lukrativní nebytové jednotky, roční nájemné přesahuje 8 mil. Kč. 

 Proto doporučuji RMČ, aby zajistila průběžný převod vybraného nájemného a aby 

vyměnila správce. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Dovolím si zareagovat. Děkuji za tento podnět jménem rady. Doplním, že tento podnět 

se týká širší problematiky správy pohledávek MČ, což máme v patrnosti a budeme to řešit. 

 Vladan Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Mohu v krátkosti reagovat na tento příspěvek? Neřeknu vám podrobnosti, ale 

uvědomujeme si, že vymáhání pohledávek co se týká ekonomické činnosti má jisté mezery a 

rezervy. Myslím, že dnešním rozhodnutím rady jsme učinili první krok k tomu, aby byla 

zjednána v tomto smyslu náprava. 

 Pokud se týká tohoto konkrétního případu, při rozhodování jsme vycházeli ze sdělení 

sociálního odboru. 

 Pokud chcete, pošlete interpelaci v písemné podobě, rádi vám na ni odpovíme.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pane doktore, vy jste šibal. Kdo tady seděl tak dlouhé roky na funkci radního, který se 

zabýval pohledávkami? Díky ale za podnět a za podporu.  

 Byl jsem upozorněn, že jak jsem kontroloval na úřadu čas od 18 do 19 hodin, neřekl 

jsem podstatnou věc. V tuto dobu tam nechodili žádní občané. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nikdo se již nehlásí, přihlášky mizí. Nevím, jestli je to technicky možné.  

 

P  B u r g r (?): 

 Stáhl jsem to, protože byl pan doktor nazván šibalem. Pro pana Brože: až budeš 

zjišťovat odpověď na interpelaci pana dr. Votočka, zeptej se pana dr. Votočka, dá ti 

informaci, protože seděl v radě MČ, když se celý projekt pronájmu domu schvaloval.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Jan Votoček bude reagovat. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Chtěl jsem reagovat na pana magistra. Nevím, co mu mám poslat písemně, když už 

jsem mu to písemně poslal.  

 Reakce na pana Bodečka. S tím se jistě pan magistr setká, že některé informace, které 

potřebuje, jsou z úřadu nedostupné. Dlužníci jsou zatajováni, protože s nimi příslušné 

úřednice soucítí a myslí si, že by bylo příliš kruté vymáhat na nich peníze.  
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Toto může být tečka za naším dnešním zastupitelstvem.  

 

 

 

 

 

 

Tím dnešní zastupitelstvo ukončuji, opět se uvidíme tentokrát  

ve středu 6. března 2019. 


