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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Kolegyně a kolegové, vítám vás na 5. zasedání našeho zastupitelstva. Začnu tím, že 

13. března t. r. náhle zemřel pan PhDr. Mgr. Zdeněk Tesařík, člen našeho zastupitelstva, který 

zde na posledním zastupitelstvu 6. března s námi ještě byl. Nyní prosím o minutu ticha. 

 (Zastupitelé povstávají.) 

 Na uprázdněný mandát za tohoto člena nastupuje náhradník z téže kandidátní listiny. 

Mandát za zesnulého PhDr. Mgr. Tesaříka vznikl paní Bronislavě Sitár Baborákové jako 

prvnímu náhradníkovi z kandidátní listiny ANO.   

 Po rezignaci Ing. Oldřicha Lomeckého, který rezignoval na mandát ke dni 6. 3. 2019, 

vznikl mandát panu Mgr. Filipu Kračmanovi jako prvnímu náhradníkovi z kandidátní listiny 

TOP 09. Oba jmenovaní nyní složí slib člena ZMČ Praha 1. Prosím, abychom povstali a po 

dobu skládání slibu zůstali stát.  

 (Zastupitelé povstávají.) 

 Přečtu slib člena ZMČ. Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, 

že svou funkci budu vykonávat svědomitě a v zájmu MČ Praha 1 a jejích občanů a řídit se 

Ústavou a zákony České republiky. 

 (Kandidáti skládají slib do rukou starosty. Následuje hymna ČR a EU.) 

 Nyní mi dovolte jednu příjemnou povinnost, a to pogratulovat naší zasloužilé 

stenografce paní Ing. Jarmile Kopečkové k jejímu životnímu jubileu. (Potlesk, předání 

kytice.) 

 Nyní k programu. Nemám žádné omluvy, vidím všechny kolegyně a kolegy.  

 Prosím, aby se funkce ověřovatele dnešního zápisu ujal pan kolega Grabein Procházka 

a náhradníkem byl pan Mgr. Petr Scholz, druhým ověřovatelem aby byl David Skála s 

náhradníkem Martinem Špačkem.  

 Opakuji, že Mandátový a volební výbor je tvořen předsedou Ing. Michalem Cabanem, 

Jitkou Nazarskou a Petrem Scholzem. Návrhový výbor je tvořen předsedou Vladanem 

Brožem, Petrem Kučerou a Richardem Burešem.  

 Nyní k programu. Návrh programu byl všem rozdán, jako doplnění programu byl 

rozdán bod, který navrhl pan radní Bodeček. Je to bod s číslem 17 – pozastavení lhůty pro 

dokončení výstavby půdních prostor domu V Kotcích 24. 

 Otvírám nyní rozpravu k programu. Paní kolegyně Špačková. 

 

P.  Š p a č k o v á : 

 Vážený pane starosto, paní zastupitelky, páni zastupitelé, zdravím vás a ráda bych se 

zeptala pana starosty, zda byla k bodu 12 přizvána paní Johnová, radní z hl. m. Prahy. Protože 

nebyla, navrhuji, aby byl bod stažen a projednán na příštím zastupitelstvu, kdy by se paní 

Johnová mohla dostavit a byla pozvána. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Jsou další připomínky k programu? Nejsou. Vyjádřím se k bodu č. 12, kde jsem 

navrhovatelem já. Jde o významné jednání, které vyvolalo spoustu statusů na facebooku, které 

byly chvílemi divoké. Měl jsem proto představu, že opozice má potřebu toto prodiskutovat a 

že bude nejlepší to prodiskutovat na orgánu, který je k tomu nejkompetentnější, a to je 

zastupitelstvo. 

 Byl předložen návrh na stažení tohoto bodu, nechal bych to na hlasování. Byl to bod 

pouze informační, nebylo o čem hlasovat. Nechť se k tomu opozice vyjádří.  

 Pan kolega Bureš. 
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P.  B u r e š : 

 Návrh bych podpořil. Nejde o to, aby nebyl projednáván, ale aby byl projednáván za 

přítomnosti těch, kteří se vyjadřovali na tiskové konferenci a říkali něco, o čem víme, že není 

pravda. Proto jsme chtěli, aby tady pan radní Johnová byla. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Byl to bod informační, byla to naše snaha vyjít vstříc potřebě diskuse, kterou jsme 

očekávali. Pokud jde o paní radní Johnovou, požadavek vznesen nebyl. Je to pro nás 

informační bod, jednání pokračují. Pokud opozice hlasováním vyjádří, že toto pojednávat 

nechce, projednávat to nebudeme. Nepochybně o tom budeme jednat i příště, v té době bude 

možná v této věci další posun.  

 Jestliže nejsou další návrhy, hlasujme o návrhu paní Mgr. Špačkové na vyřazení bodu 

12. Pro 8, proti 6, zdrželo se 11, nehlasoval 0. Ti, kteří byli proti, jsou všichni z koalice, 

žádný opoziční zastupitel nevyjádřil vůli, aby se tento bod projednával, proto jako 

předkladatel tento bod stáhnu. 

 Prosím hlasovat o programu bez bodu 12. 

 

Poznámka z pléna: 

 Mám za to, že se hlasovalo o vyřazení bodu, což neprošlo.  

 

P.  Č i ž i n s k ý: 

 Podle mne předkladatel má právo bod stáhnout o vlastní vůli. Předkladatel hlasování 

použil jako informaci pro sebe.  

 Jsou problémy s počítačem, které znemožní hlasování. Hlasujme zdvižením ruky. Kdo 

je pro schválení programu, jak byl předložen s doplněním bodu 17 s tím, že jako předkladatel 

jsem stáhl bod 12? Hlasovali všichni pro (pozn. 25), nikdo proti, nikdo se nezdržel. 

Program byl schválen. Prosím členy Mandátního a volebního výboru, aby do skončení 

technického problému počítali hlasy vyjádřené rukama.  

 Prosím o ověření zápisu. Jsou připomínky k 4. zasedání zastupitelstva? Nejsou.  

  

Dovolím si udělat další změnu v programu, a to přeřadit bod č. 1 – volba přísedících k 

Obvodnímu soudu pro Prahu 1, kde jde o tajné hlasování, které je možné dělat pouze s 

volebními lístky, což je složitější. Navrhuji přejít k bodu 2 – návrh na udělení Čestného 

občanství Prahy 1 paní Kamile Moučkové. 

 Byl vám rozdán tisk, který toto navrhuje a který vychází z usnesení komise pro 

občanské záležitosti, udělování Čestného občanství a Ceny Prahy 1, která na svém druhém 

jednání dne 20. března 2019 tento návrh projednala a toto usnesení doporučila. 

 Otevírám rozpravu. Do rozpravy se hlásí David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Dámy a pánové, jsem velmi rád, že se mohu aspoň částečně podílet na tomto 

předloženém návrhu. Kamila Moučková je jistě nejen pro mne osobností, která symbolizuje 

profesionalitu, sílu a odvahu a udělení Čestného občanství Prahy 1 se jako zastupitelé 

symbolicky k těmto hodnotám přihlásíme. Zároveň také napravíme to, že naše dlouholetá 

spoluobčanka  toto čestné ocenění dosud nemá, přestože se o to v minulosti – pokud se 

nepletu – velmi snažili mí kolegové z ODS. Zejména bych chtěl jmenovat paní zastupitelku 

Evu Špačkovou. Věřím, že se nám společně povede dokonat tuto chvályhodnou záležitost. 

 Paní Kamila Moučková svými statečnými postoji a svou nebojácnosti a bojem za 

pravdu si vysloužila nenávist sovětských okupantů, kteří ji během srpnové okupace v r. 1968 
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odvlekli z televizního studia i z „normalizovaného“ komunistického režimu, kteří ji vyhnali z 

československé televize, a to i přesto, že byla 1. ledna 1957 hlavní osobou prvních televizních 

novin. Byla tím, kdo československé televizi dal jiskru a profesionalitu. Režim jí ale místo 

vděku dal nálepku nežádoucí a nepohodlné osoby a na dlouhé roky ji zničil slibně se 

rozvíjející kariéru. 

 Po sametové revoluci naštěstí mohla svůj šarm a um vynikajícího rétora uplatnit 

během zastupitelstva naší městské části, jehož byla členkou poté, co v r. 1994 v komunálních 

volbách získala podporu voličů Prahy 1. 

 Svou profesionalitu prezentovala i jako oddávající na Staroměstské radnici, kde 

mnohé svým projevem naprosto nadchla.  

 Pochvalné, ale často i kritické hodnocení porevoluční doby jsme mohli od paní 

Moučkové slýchat i posledních 30 let. Ne vše je ideální a paní Kamila se neobávala věci jasně 

pojmenovat. 

 Dámy a pánové, milí kolegové, tímto si vás dovoluji požádat o podporu tohoto návrhu, 

neboť jsem přesvědčen, že navržená dáma si toto ocenění zajisté zaslouží. Paní Kamila je 

držitelem prezidentské medaile, za zásluhy také získala Čestné občanství hl. m. Prahy a bylo 

by proto i logickým krokem, aby jí bylo uděleno i ocenění z místa, ve kterém žije více než 68 

let. Bude nám určitě velkou ctí, pokud takové ocenění přijme. Také věřím, že za udělení 

tohoto lidského titulu bude ráda, a že si Čestného občanství Prahy 1 bude vážit stejně, jako si 

my vážíme jí.  

 Myslím, že se všichni shodneme, že jsou chvíle, kdy člověk cítí obzvláště radost, že 

může být zastupitelem. Tento pocit právě prožívám já. Díky paní Kamile Moučkové, která je 

vaší i mojí sousedkou, spoluobčankou a jak doufám, tak i nastávající Čestnou občankou  

Prahy 1. Děkuji.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji Davidu Bodečkovi. Další přihlášení do rozpravy nejsou. Prosím hlasovat o 

navrženém usnesení, že se bere na vědomí návrh Komise pro občanské záležitosti, udělování 

Čestného občanství a Ceny Prahy 1 a že se schvaluje Čestné občanství Prahy 1 paní Kamile 

Moučkové. Ukládá se předat Čestné občanství Prahy 1 paní Kamile Moučkové starostovi.  

 Prosím hlasovat. Pro 24, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 0. Usnesení bylo schváleno. 

 

 Než se vrátíme k bodu 1, dovolte, abych přivítal pana Miroslava Stejskala, ředitele 

naší sekce Městské policie, který se vrátil do své funkce poté, co byl neoprávněně obžalován. 

(Potlesk) 

 

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

 Tisk je rozdán, jsou tam přílohy, životopisy, příslušné doklady o bezúhonnosti a 

případně další osvědčení. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Pan Michal Caban. 

 

P.  C a b a n : 

 Dámy a pánové, mám dotaz. U paní Smržové nevidím její zaměstnání nebo práci. Nic 

o ní nevíme. Není to nezbytně nutné, je to jen překvapující. Může k tomu něco říct pan 

tajemník? 

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Nevím. Omlouvám se, ale předpokládám, že toto pochybení není na závadu jejího 

zvolení. Jednak byla už přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1, jednak je to občanka Prahy 1. 
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Žádná zákonná překážka pro její zvolení tam není. Omlouvám se za toto pochybení, příště to 

napravím. 

 

P.  Č i ž i n s k ý: 

 Předávám slovo panu Cabanovi jako předsedovi volebního a mandátového výboru, 

aby provedl tajné hlasování. 

 

P.  C a b a n : 

 Děkuji, pane starosto. Nyní budeme tajně hlasovat o jednotlivých kandidátech 

stisknutím tlačítka pro nebo proti. Jestliže žádné tlačítko nestisknete, tak jste se zdrželi, 

případně nehlasovali. 

 Nyní budeme hlasovat o paní Mgr. Iloně Pavlové. Pro 24, proti 0, zdržel se 0, 

nehlasoval 1. Byla zvolena. 

 Nyní budeme hlasovat o paní Bc. Janě Hůlové. Pro 24, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 

1. Byla zvolena. 

 Nyní budeme hlasovat o paní Bc. Jitce Smržové. Pro 22, proti 2, zdržel se 0, 

nehlasoval 1. Byla zvolena.  

 Poslední kandidátka je paní JUDr. Tereza Erényi. Prosím hlasovat. Pro 22, proti 3, 

zdržel se 0, nehlasoval 0. Byla zvolena. 

 Předávám slovo panu starostovi. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji panu předsedovi volebního výboru. Nyní dávám hlasovat o návrhu usnesení 

jako celku, volíme čtyři zmíněné kandidátky za přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1. Pro 

25, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Usnesení bylo schváleno.  

 

 Nyní přistoupíme k bodu 3 – poskytnutí daru společnosti Post Bellum, o. p. s.  

 Jedná se o výtěžek našeho reprezentačního plesu Prahy 1, který se konal 22. 3.  a který 

činí 61598 Kč. Na plese bylo avizováno, že i v souladu s tématem tohoto plesu – 30 let od 

sametové revoluce – výtěžek by měl být dán organizaci tohoto typu. Toto rozhodování spadá 

do kompetence zastupitelstva, proto je to předkládáno k rozhodnutí zastupitelstvu.  

 Otevírám rozpravu. Pokud se nikdo nehlásí, prosím hlasovat o návrhu usnesení. Pro 

25, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Usnesení bylo schváleno. 

 

 Nyní přistoupíme k bodu č. 4 – statut Výboru pro sociální a bytovou politiku, 

bezdomovectví a protidrogovou problematiku. Předávám slovo Martinu Špačkovi, 

předsedovi tohoto výboru. 

 

P.  Š p a č e k : 

 Vážené dámy, vážení pánové,  předkládám zastupitelstvu návrh na usnesení, kterým se 

schvaluje statut pro Výbor pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou 

problematiku. Tento výbor byl zřízen již minulým zastupitelstvem, nechal si schválit statut 

vymezující působnost výboru. Protože pokračujeme v tradici tohoto výboru, po vzoru 

minulých rad předkládám takový statut ke schválení. 

 V obsahové podobě výrazně navazujeme na předcházející, ale navrhujeme několik 

změn. Nový statut je v příloze včetně změn. V zastupitelstvem schválené podobě bude 

vyvěšen na internetu.  
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 Statut členové projednali na dvou jednáních výboru. Začlenili jsme připomínky všech 

členů i vedoucí sociálních věcí a zdravotnictví. Dne 20. 3. toto výbor schválil ve znění, které 

máte před sebou, následně ho rada 2. 4. vzala na vědomí.  

 Největší změna proti minulým letům je v tom, že dle statutu výboru přibyla nově 

oblast bytové politiky, která vyplývá z názvu a která předtím byla méně pokryta. Jak jsem byl 

ubezpečen paní tajemnicí, tím, že výbor je poradním orgánem zastupitelstva, pokud by 

zastupitelstvo mělo vůli toto nějak modifikovat, tak to možné je.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. 

Prosím hlasovat. Pro 25, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Usnesení bylo schváleno. 

 

 Přistoupíme k bodu číslo 5 – změna ve složení Výboru pro sociální a bytovou 

politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku. Prosím opět předkladatele Martina 

Špačka. 

 

P.  Š p a č e k : 

 Tento bod se týká změny ve složení výboru. Jedná se o to, že předkládáme návrh na 

odvolání člena pana Tomáše Böhma a místo něho volíme paní Kristinu Farris. 

 Několik slov k tomu, jak to vzniklo. Pan Tomáš Böhm nebyl ani jednou na třech 

jednáních výboru a zároveň se ani jednou neomluvil. Rezignace byla poslána k rukám paní 

tajemnice a současně pana starosty. Obrátil jsem se na pana starostu, vstoupil do jednání s 

ostatními kluby a nyní navrhuje dle vůle zastupitelstva paní Kristinu Farris. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

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

Pro 24, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Usnesení bylo schváleno. 

 

 Měli bychom přistoupit k bodu č. 6, který je ale na pevnou hodinu – na 17 hodin, což 

ještě není. Táži se proto předkladatele, zda trvá na pevném zařazení? Netrvá.  

 Předávám slovo Davidu Bodečkovi k bodu č 6 – souhlas s přijetím úvěru pro SVJ 

Staroměstské nám. 8.  

 

P.  B o d e č e k : 

 Vážení kolegové, vzhledem k plánované investici- výstavba výtahu – požádalo SVJ 

Staroměstské nám. 8 městskou část Praha 1 jako spoluvlastníka o souhlas s úvěrem, a to do 

maximální výše Kč 1200000. 

 Úvěr nebude zajištěn zástavním právem, v době jeho splácení nedojde ke snížení 

příspěvku do fondu oprav, který v současné době činí zhruba 14 Kč/m2/měsíc. 

 Rada MČ Praha 1 dne 2. dubna letošního roku doporučila ZMČ Praha 1 s přijetím 

tohoto úvěru pro SVJ vyslovit souhlas.  

 Jestli si vzpomenete na dvě předcházející zasedání zastupitelstva, v rámci interpelací 

se tady řešila tato adresa. Na lednovém zasedání zastupitelstva mě interpeloval pan xxxxx 

starší, který je členem SVJ a na minulém zastupitelstvu interpeloval pan xxxxx mladší. 

Interpelace směřovala k panu starostovi a týkalo se to problematiky výtahu a oken v tomto 

objektu.  

 V současné době schvalujeme úvěr pro SVJ, nikoli výtah. S celkovým předpokladem 

finanční objem včetně desetiprocentní rezervy činí 2637403 Kč. Financování by bylo 

zajištěno jednak z vlastních zdrojů do výše 1400 tisíc Kč a zbytek by tvořil úvěr 1200 tis. Kč. 
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 Výbor SVJ požádal o úvěr Českou spořitelnu s tím, že doba splacení úvěru by byla 6 

let.  

 Nyní k tomu, co bylo řečeno na předcházejících zasedáních zastupitelstva v 

interpelacích. Chtěl bych vypíchnout informaci z projektu – že stávající okna budou 

zachována včetně vitrážového zasklení a přenesena do nové polohy, pro poslední podlaží 

bude potom vyhotovena replika oken. Stavební povolení k této záležitosti již nabylo právní 

moci, a to 15. listopadu 2018. 

 Cílem MČ Praha 1, jak bylo potom odpovězeno na interpelaci písemně, je prosazování 

politiky trvale udržitelného a pokud možno harmonického rozvoje sousedských vztahů, kdy 

prioritou je zlepšení životních podmínek obyvatel městské části samozřejmě při současném 

vyhovění všech zákonných požadavků vyplývajících ze správy svěřeného majetku. 

 K otázce památkářů uvádím, že po prvotním nesouhlasu stanoviska odboru památkové 

péče hl. m. Prahy, které bylo 2. února 2018, bylo přímo tímto odborem navrženo současné 

řešení realizace přístavby šachty a asymetrického řešení vitrážových oken. 

 Na základě toho, co jsem řekl, si dovolím v rámci usnesení souhlasit v rámci našeho 

spoluvlastnického podílu, který činí 20,42 %, s přijetím úvěru pro SVJ Staroměstské nám. 8 

určeného na investici do společných částí za podmínky, že úvěr v maximální výši 1200 tis. Kč 

nebude zajištěn zástavním právem a po dobu splácení úvěru nedojde ke snížení příspěvků do 

fondu oprav. 

 Prostřednictvím pana starosty bych si dovolil pozvat k mikrofonu předsedkyni SVJ 

paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, která mě doplní, opraví, případně upřesní informace. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Paní magistro, máte slovo. 

 

P.  xxxxxxxxxxxxxxxxx : 

 Děkuji za pozvání. Myslím si, že pan Mgr. Bodeček řekl všechno naprosto přesně. 

Nevím, jaké další informace by vás zajímaly. Jestliže má někdo dotazy, jsem připravena je 

zodpovědět.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Otevřela jste rozpravu. 

 

P.  xxxxxxxxxxxxxxxxx : 

 Mohla bych komentovat okolnosti interpelací, ale obávám se, že by to bylo zdržování. 

Interpelace byly odpovězeny v souladu se skutečností, kterou vnímá 91 % ostatních vlastníků.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Mám ještě přihlášku paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

P.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx á : 

 Přišli jsme kvůli tomu, jestliže by byl nějaký dotaz k technickému řešení. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Není žádný příspěvek do rozpravy, prosím hlasovat. Jaké navrhuje předkladatel 

usnesení? 
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P.  B o d e č e k : 

 Předkladatel navrhuje usnesení, jak jsem říkal – v rámci našeho spoluvlastnického 

podílu vyslovujeme souhlas s přijetím úvěru pro SVJ Staroměstské nám. 8 za podmínek, které 

jsem uvedl. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím hlasovat. Pro 24, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Usnesení bylo schváleno. 

 

 Děkujeme paní magistře a paní inženýrce. Nyní přistoupíme k bodu č. 7 – 

vyhodnocení grantů na opravu domovního fondu pro r. 2019. Dávám slovo předkladateli 

Davidu Bodečkovi.  

 

P.  B o d e č e k : 

 Vážení kolegové, budu trochu obsáhlejší, a to z toho důvodu, že toto téma jsem v 

posledních třech týdnech hodně řešil jak s kolegy z opozice, tak z koalice i s úředníky. 

 Na úvod historická a důležitá statistika, a to s ohledem na budoucnost tohoto projektu.  

 Granty tohoto typu jsou udělovány od r. 2008, vyjma tří let – 2011 až 2013. Včetně 

letošního roku bylo podáno 615 žádostí, dosud uspělo cca 80 žadatelů. Přiděleno bylo cca  

245 mil. Kč. Nutno dodat podstatnou informaci, že k 245 mil. Kč bylo ze strany žadatelů 

nainvestováno pro zlepšení stavu domovního fondu na území Prahy 1 dalších 550 mil. Kč. 

Celkem bylo proinvestováno 800 mil. Kč. 

 Ze strany žadatelů byl dosud největší zájem o finančním spolupodílení se na opravě 

fasád, následně oken a oprav střech. 

 Nyní se dostanu k letošnímu roku. Granty pro opravu domovního fondu pro r. 2019 

byly schváleny radou MČ až 11. prosince 2018, a to včetně podmínek, na úřední desce byly 

zveřejněny až 17. 12. 2018. Žádost o grant bylo možno podat pro letošní rok pouze na opravy 

vztažené k plášti domu – to znamená fasáda, okna, vrata, střechy. Grant může být poskytnut 

maximálně do výše 50 % skutečných nákladů na opravu. Maximální výše grantu pro jednoho 

žadatele je stanovena částkou 1,5 mil. Kč. 

 Do 8. března letošního roku, což byl poslední termín, bylo podáno celkem 29 žádostí. 

U tří žádostí – v rámci vyhodnocování prvního kola dne 13. března, kdy se posuzoval obsah z 

hlediska formálních náležitostí - byli jejich žadatelé vyzváni k doplnění požadovaných údajů. 

Komise pro nesplnění grantových podmínek vyřadila jednu žádost, a to z důvodu její 

neúplnosti. 

 V rámci druhého kola bylo posuzováno dne 20. března celkem 28 žádostí. U jedné 

žádosti hodnotící komise zjistila, že žádost se týká opravy vnitřního pláště a společných 

prostor domu. Z tohoto důvodu žádost nebyla posuzována a hodnocena. 

 Finálně bylo hodnoceno celkem 29 žádostí. Finanční prostředky byly v rámci návrhu 

přiděleny v celkovém součtu 19187 tis. Kč.  

 Rada dne 26. března doporučila zastupitelstvu přidělit granty na opravu domovního 

fondu pro r. 2019 k těmto nemovitostem: Anežská 6, Betlémská 9, Elišky Krásnohorské 13,  

Jakubská 14, Karmelitská 15, Karlova 30, Karolíny Světlé 11, Konviktská 10, Kožná 16, 

Krakovská 20, Krocínova 5, Masná 19, Míšenská 2, Navrátilova 12, Navrátilova 14, Na 

Struze 6, Náprstkova 5, Nerudova 45, Růžová 11, Růžová 16. Řeznická 14, Soukenická 32, 

Thunovská 10, Újezd 33, Újezd 28, Vojtěšská 3, Vlašská 15.  

 Nyní se dostávám k finanční statistice pro letošní rok. Celková částka za opravy od 

všech 29 žadatelů je v součtu 51 mil. Kč. Od žadatelů směřoval požadavek na částku  

21,5 mil. Kč. Z 21 žadatelů v deseti případech se jedná o nováčky. Ve 24 případech z 29 je 

městská část Praha 1 svým způsobem žadatelem grantu, a to díky členství v SVJ.  
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Tak vysoké číslo s přímou účastí městské části Praha 1 je způsobeno jednak pozdním 

vyhlášením grantu pro letošní rok, a to díky loňským komunálním volbám a s tím související 

inzerce upozorňující na vyhlášení grantu, která byla realizována až v polovině ledna a 

začátkem února 2019. SVJ, jejichž členem je naše městská část, byla o vyhlášení grantů 

informována ihned po schválení radou prostřednictvím naší správcovské firmy MERO. 

 S ohledem na nutná povolení od dotčených orgánů, dále s ohledem na procesy nutné s 

odevzdáním žádostí a zejména na dvě významné změny proti předcházejícím rokům, ať už 

možné omezení s ohledem na krátkodobé pronájmy,  zejména na redukci možnosti přidělení 

grantu pouze na vnější plášť, považuji počet žadatelů i číslo 29 za zázrak.  

 Nyní k navazujícímu harmonogramu. Poté, co dnes ZMČ schválí granty pro obnovu 

domovního fondu, resp. přidělení, čemuž věřím, budou připraveny k podpisu smlouvy, po 

jejichž podpisu dojde námi nejpozději k 31. červenci 2019 k vyplacení 50 % přidělené částky. 

 K dokončení stavebních prací, které musely být započaty nejdříve 1. ledna letošního 

roku, musí dojít vyjma nedodělků k 30. říjnu letošního roku. Do 8. listopadu 2019 žadatelé 

musí odevzdat veškeré podklady, a to tak, aby do 13. 12. mohly být provedeny kontroly 

staveb a do 20. prosince mohla být vyplacena druhá polovina grantu. V jiném případě druhá 

polovina grantu nebude uhrazena a naopak musí být od žadatele vrácena polovina první.  

 Dovolím si tady poděkovat. Poděkování směřuji jednak k panu zastupiteli Votočkovi a 

jeho bývalé asistence paní Mlejnkové, kteří po dlouhé roky zastřešovali tento projekt a 

pomohli mně a mým třem kolegům – Radce Charvátové, Josefu Helmeczymu a Jaroslavě 

Solařové – k realizaci projektu pro letošní rok. Všem zmíněným kolegům také děkuji.  

 Ještě jedno poděkování směrem k hodnotící komisi, jednak k předsedovi komise 

Michalu Cabanovi, který se chopil práce od začátku až do konce velmi zodpovědně a 

profesionálně. Stejně tak děkuji zastupitelům, ať už nepřítomnému panu Richardu Burešovi, 

ještě jednou Janu Votočkovi, panu Karlu Grabeinovi Procházkovi, paní dr. Janderové, paní dr. 

Klasnové a panu radnímu Vladanu Brožovi.  

 Nově proti předcházejícím rokům na základě doporučení Kontrolního výboru 

předcházejícího volebního období byli členy hodnotící komise i zástupci z odboru technické a 

majetkové správy a z odboru investičního, jmenovitě Jiří Hudeček a Karel Schürrer. Všem 

jmenovaným děkuji zejména za to, že se práce chopili odpovědně a veškeré diskuse byly 

věcné se snahou důkladně a správně předložit výsledný návrh před vás, zastupitele.  

 Na závěr mi dovolte prezentovat tři úkoly, které mi byly dány. První úkol mi zadala 

komise, abych jednal s předsedou SVJ Karmelitská 15, které je jedním ze žadatelů. Tématem 

měla být možnost výstavby plošiny pro vozíčkáře. Zde pro členy komise citace z e-mailu  

xxxxxxxxxxxxx, předsedy zmíněného SVJ, který mi zaslal 25. března. 

 Vážený pane radní, v návaznosti na dnešní jednání vám jménem SVJ sděluji, že 

nemáme námitky proti plánované výstavbě plošiny pro vozíčkáře uvažované v prostoru 

schodiště sousedícího s naším domem. Podmínkou je souhlasné stanovisko památkářů. Dále 

doporučujeme ještě celou záležitost projednat s převorem Pražského Jezulátka. Jedná se o 

pozemek, kde je dlouhodobý zájem o přístup invalidů na terasu kostela, kde je rovněž vchod 

ke škole. Potěšil mě váš zájem o řešení přístupu pro invalidní občany. Konec citace. 

 Druhý úkol byl zmíněn na radě MČ Praha 1 a týká se provozování krátkodobého 

ubytování u žadatelů o grant. Všech 27 žadatelů, kteří jsou v návrhu na přidělení grantů, jsem 

osobně oslovil a znovu požádal o ověření údajů, a to tak, aby se případně v budoucnu mohlo 

pracovat se získanými údaji, které jsou součástí přehledu obsaženého v předloženém tisku. 

Ocituji v 27 reakcích, které mohou sloužit i jako reference, šest případů. 

 Velice si ceníme možnosti získat grant na obnovu domu, abychom byli schopni udržet 

historicky cenný dům v centru v dobrém stavu. xxxxxxxxxxxx, Na Struze 6. 
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 Další. V našem domě se nám zatím daří pronájmu vyhnout. Snažíme se tomu zabránit 

úpravou textu ve stanovách. xxxxxxxxxxxxx, Karolíny Světlé 11. 

 Další. Dobré dopoledne, za SVJ potvrzuji, že uvedený údaj je aktuální. Nakolik SVJ 

má informace, nemáme možnost ověřit, zda jde ze strany těch, kteří pronájem přiznali, 

opravdu o sdílené ubytování, a naopak zda ti, kteří byty pronajímají k trvalému bydlení včetně 

vlastníka MČ Praha 1, nezastírají nájem formou sdíleného ubytování. Koneckonců – zákonná 

definice chybí. xxxxxxxxxxxx, Navrátilova 14.  

 Další. Dobrý den, pane Bodečku, v této záležitosti se k dnešnímu dni u nás nic 

nezměnilo. Jsem rád za váš názor na problematiku sdíleného ubytování. Opravdu je to tak, že 

by celý dům neměl trpět za souseda, který tímto způsobem svůj byt využívá, protože to 

bohužel ostatní ovlivnit nemohou. xxxxxxxxxxxxxxxx, Růžová 16.  

 Předposlední. Vážený pane magistře, děkujeme, že se snažíte zachovat granty na 

opravu domovního fondu. Vím, že je to asi hodně náročné a někdy i demotivující. Myslím si, 

že vliv grantů je jednoznačně pozitivní a že naděje na získání grantů často přiměje 

nerozhodné majitele k rekonstrukci nebo ke kvalitnější rekonstrukci. xxxxxxxxxxx, Újezd 28.  

 Poslední. Pokud bych mohla o něco poprosit a požádat, bylo by to další kolo na 

opravu domovního fondu, které by bylo vyhlášeno bez toho, aby ta SVJ, která mají 

spolumajitele, kteří své byty pronajímají na krátkodobé pronájmy, byla vyloučena. Já osobně 

jsem si opakovaně kvůli podání grantů vždy ráda nohy ušoupala a hubu umluvila. Výsledek 

stojí vždy za to. Přinese zhodnocení společného majetku, vyšší komfort bydlení pro nás 

všechny, lepší vztahy. Máme co dohánět za doby minulé. Jenom nechci dopustit to, abychom 

naše vztahy zanášeli donášením. Prosím o pochopení a těšíme se na spolupráci. SVJ, 

Zlatnická 8, xxxxxxxxxxxxxxx. 

 Třetím úkolem bylo jednat s SVJ Náprstkova 5 v souvislosti s pozemkem, který i díky 

jim pronajímáme od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Dne 12. dubna 

proběhlo jednání s panem xxxxxxxx, což je člen výboru, zítra proběhne schůze SVJ. Nás pálí 

jednak parkování na pozemku, zejména od nájemníků s krátkodobým nájmem a úvaha o 

spolufinancování k pronajatému pozemku. Zatím ze strany výboru SVJ vnímám to, že chce 

tuto záležitost řešit během zítřejší schůze SVJ. 

 Jak dál s tímto projektem pro r. 2020, bude zejména záležet na radě MČ Praha 1. 

Osobně jsem pro realizaci s upřednostněním pro ty, kteří se projektu ještě nezúčastnili. 

Důležité je o realizaci projektu informovat mnohem dříve než se stalo nyní, a to s ohledem na 

souhlasy dotčených orgánů a plánování vlastníků nemovitostí. Má představa je, aby projekt 

zahrnoval revitalizaci dvorečku. Máme cca 19 nemovitostí, ve kterých je městská část 

spoluvlastníkem. Nechápu, proč dosud v těchto případech nebyla podána žádost o grant. 

Příkladem je např. Školská 28. 

 Zpětnou reakci ze schůzí SVJ na poptávku grantů jsem zaznamenal např. z SVJ 

Haštalská 7, z Klimentské 14, z Příčné 1, 3, z Pštrossovy 12. 

 Na závěr mi dovolte, abych navrhl usnesení, jehož součástí je jednak, že bereme na 

vědomí závěry komise a doporučení rady MČ Praha 1 o přidělení finančních prostředků v 

rámci grantů na opravu domovního fondu pro r. 2019.  

 V rámci návrhu dále je, že schvalujeme přidělení grantů v celkové částce  

19187 tis. Kč. Děkuji. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Také děkuji. Přihlášen je Jan Votoček. 
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P.  V o t o č e k : 

 Dámy a pánové, skvělé expozé pana Bodečka bych trochu upravil. Tvrdil jste, že 

vyvolaných investic bylo 560 mil. Není to pravda. Váš údaj, že čtvrt miliardy bylo do grantů 

za tu dobu vloženo, sedí, ale vyvolaných investic bylo 3/4 miliardy. Ukázalo se, že granty 

byly hlavním popudem, který přiměl do té doby mnohdy rozhádaná SVJ, aby se spojila a 

začala se o svůj majetek starat. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pan Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pane doktore, říkal jsem částku 800 mil. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Omlouvám se, promiňte starci jeho hluchotu.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pokud došlo k vyjasnění a nevidím dalšího přihlášeného do diskuse, chtěl bych 

navrhnout následující postup. Vzhledem k tomu, že v podmínkách bylo, že mohou být 

vyloučeni ti, kteří ve svých domech provozují byť zčásti krátkodobé ubytování, domnívám se, 

že minimálně je třeba rozhodnout o tom, že tito žadatelé vyloučeni nebudou.  

 Navrhuji hlasovat o tom, že těm, co uvedli, že ve svých domech mají částečně byty, 

které jsou využívány ke krátkodobému ubytování, tuto podmínku promíjíme a navzdory této 

skutečnosti jim grant chceme přiznat.  

 Jestliže není žádný protinávrh do diskuse, dávám hlasovat o tom, že ohledně těch 

žadatelů, kteří do své žádosti uvedli, že v jejich domě je z části provozováno krátkodobé 

ubytování, tato podmínka se jim promíjí a že navzdory této skutečnosti jim bude grant 

přiznán.  

 Michal Caban. 

 

P.  C a b a n : 

 Pane starosto, myslím si, že principiálně to, co chcete, je obsaženo v tom, když 

odsouhlasíme tento materiál. Co navrhujete, je nové usnesení, které v tuto chvíli nemáme na 

stole a ani nebylo definované. To by musela paní Valíčková nějak sepsat, ale připadá mi to 

trochu zbytečné. Když tento materiál schválíme, v podmínkách je to jasně definované – že 

může. Připadá mi to technicky složité, navíc nezaznělo usnesení, které by to ukládalo. 

Myslím, že to říkám dobře. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Domnívám se, že zastupitelstvo by se mělo vyslovit, zda tuto podmínku využije, nebo 

nevyužije. Vzhledem k naší politice by bylo vhodnější, aby se to stalo výslovně, nikoli 

implicitně během hlasování o celé tabulce.  

 

P.  C a b a n : 

 Nepochopil jsem, je-li to protinávrh, nebo jestli s vaším návrhem ztotožnil 

předkladatel.  
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P.  B o d e č e k : 

 Chápu to tak, že pan starosta chce dílčí usnesení, že v momentu, kdy to bude 

schváleno, bude se ještě hlasovat o usnesení, které jsem navrhl.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pavel Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Dámy a pánové, přiklonil bych se k názoru pana Cabana, připadá mi to smysluplné.  

V materiálu je, že může. Myslím, že výběrová komise toto zohledňovala. Pokud někdo má 

námitku vůči konkrétnímu domu, o kterém se domnívá, že by měl být vyloučen kvůli tomu, 

že tam probíhá krátkodobé ubytování, připadá mi logičtější ze seznamu navrhnout, že tento 

dům ne. To, co navrhuje pan starosta, mi připadá komplikované. Pokud by měl někdo 

problém s konkrétně uděleným grantem z toho důvodu, že tam probíhají krátkodobé 

pronájmy, můžeme se bavit o tomto konkrétním případu a vyloučit ho nebo zařadit.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 David Bodeček – technická. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Jestli jsem správně pochopil, pane starosto, tak to, co říkáte, obsadil bych do 

navrhovaného usnesení před bod 2. Co teď říkáte, byl by bod 2, a z bodu 2, který je předložen 

v tisku, by byl bod 3.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Vladan Brož – technická. 

 

P.  B r o ž : 

 Prosím o zformulování tohoto návrhu. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nyní ještě Petr Burgr. 

 

P.  B u r g r : 

 Chtěl jsem dát záchranou kotvu – existuje informační hlasování, které neformálně 

vysloví názor zastupitelstva. Jestli to chce pan předkladatel formulovat přímo do usnesení, ať 

se o to pokusí a stane se to součástí usnesení. 

 Richard Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Přiznávám se, že jsem stále trochu zmaten. V podmínkách, které zastupitelstvo 

schválilo a které byly vypsány, v bodu 12 jsou uvedeny domy, které mohou být vyloučeny. 

Výběrová a následně hodnotící komise logicky posuzovaly každý bod podle všech podmínek, 

nejen podle této jedné, a vznikl z toho nějaký seznam. Seznam tady pan Bodeček obsáhle 

vysvětlil. Jestli má někdo protinávrh a ví něco jiného než pan Bodeček a my, tak může 

zažádat, aby se o jednom bodu hlasovalo per partes, zdůvodnil by, že se tam něco dělo a 

mohli jsme podle toho hodnotit. Proč teď vypichovat něco, co zastupitelstvo schválilo, uvedlo 

do podmínek, všichni podle toho podávali žádosti a komise podle toho hodnotily. Buď někdo 

něco ví, že tam došlo k nějaké lumpárně a přes komise a pana Bodečka to prošlo, o čemž silně 
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pochybuji – ať řekne, co to je, nebo to probíhalo v souladu se zastupitelstvem schválenými 

pravidly a budeme o tom hlasovat. Buď někdo navrhněte hlasování per partes a označte, proč 

se to dělá, nebo tam nic takového není a jde jen o to, že se něco vytáhne, aby se dalo napsat, 

že je jeden bod schovaný někde v osmnáctistránkovém dokumentu pod bodem 12 a že bude 

vytažen jako samostatná část usnesení, aby se to dalo napsat na facebook. Nic jiného v tom 

nevidím. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Jan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Opravuji pana Bureše. Podmínky neschvalovalo zastupitelstvo, ale rada.  

 Souhlasím jak s Cabanem, tak s Nazarským a s Burešem v tom, že v podmínkách byla 

příloha číslo 12, kde bylo čestné prohlášení žadatele, že není více než 25 % obytné plochy 

užíváno ke sdílenému nebo krátkodobému ubytování. Týden potom, co rada tyto podmínky 

schválila, zpřísnila je tím, že tam dala další dovětek, že může být vyloučen ten žadatel, v 

jehož domě sdílené ubytování probíhá bez určení rozsahu nebo poměru – jen že může být.  

 Chápu a respektuji názor pana starosty, že by se mělo hlasovat o tom, že se to promíjí. 

Abych pro to ale mohl hlasovat, chtěl bych vědět seznam žadatelů, o který se jedná a o 

kterých budeme hlasovat. Tím se vracíme k tomu, co říkal pan kolega Nazarský a kolega 

Bureš, abychom hlasovali jednotlivě o všech podezřelých případech. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji předřečníkovi, že to uvedl. V minulosti byla podmínka, že granty nelze přidělit 

tomu, u něhož je krátkodobé ubytování větší než 25 %. Chtěli jsme to zpřísnit a řekli jsme, že 

mohou být vyloučeni i ti, kteří mají nižší procento. Vzhledem k tomu, že jde o citlivou věc, že 

bylo těmto grantům vyčítáno, že jsou tímto způsobem financovány opravy domů, u nichž 

sdílené ubytování provozováno je, což je dokonce nežádoucí, tak se domnívám, že by bylo 

politicky – ne právně – vhodné usnesení výslovně uvést. 

 Navrhuji, aby se do usnesení vtělil bod: Zastupitelstvo rozhoduje nevyužít právo 

vyloučit z grantů ty domy, v nichž je, byť jen zčásti, provozováno sdílené ubytování formou 

AIRBNB a obdobných platforem.  

 David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Procenta jsou svým způsobem zkreslující. Např. u Vojtěšské 3, kde máme extrém – to 

znamená 30,8 %, jsou to tři byty z jedenácti, a to proto, že 25 % tam tvoří společnost ARTA. 

V tabulce máte uvedeno i to, kolik bytů z kolika bytů – nikde to není do oka bijící, že je to 

podivné a pofidérní.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Bronislava Sitár. 

 

P.  S i t á r   B a b o r á k o v á : 

 Chtěla bych trochu zapojit selský rozum. Máme dům, kde je jeden byt AIRBNB a 

nedokáži si představit, že by mě někdo kvůli tomu měl vyloučit. Odpusťte mi, jestli tomu 

správně nerozumím – jestli to může ovlivnit budoucnost lidí, kteří budou žádat. Myslím si, že 

by se to mělo posuzovat individuálně.  

 



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 14 
 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Byly dotazy, kde to zjistíme. Co udali žadatelé ohledně sdíleného ubytování, je 

uvedeno v poslední tabulce na konci tisku, je tam kolonka procent. 

 Reakce na Bronislavu Sitár. Právě proto, že je to problematické, aby ti, kteří za to 

nemohou a kteří mají v domě problémy z toho, že jejich sousedé sdílené ubytování provozují, 

byli ještě trestáni za to, že nedostanou grant, hodlám na této podmínce netrvat. Jde o to, aby 

nevznikl dojem, že se tím vůbec nezabýváme. To je podstata mého návrhu. 

 Pavel Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 V této souvislosti si dovolím vyjádřit naději, že příští rok už tato podmínka nebude 

muset být v grantových podmínkách uvedena, že se nám podaří po vzoru Berlína, pokud to 

nesmete evropský dvůr se stolu, krátkodobé ubytování v bytech postavit mimo zákon. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Karel Ulm. 

 

P.  U l m : 

 Chtěl bych podpořit paní Baborákovou. Ve chvíli, kdy některé bytové jednotky jsou 

přeprodány nebo vlastníky jsou společnosti, které nejsou české, jak se s nimi mají ostatní 

obyvatelé domluvit, když je ani neznají? Je to podpora toho, co tady paní Baboráková říkala, 

že komunikace mezi majiteli jednotek v domě, které původní vlastníci prodali, je problémová 

a nemohou být trestáni.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Richard Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Točíme se trochu v kruhu. Granty byly vypsány, měly nějaké podmínky.  

V podmínkách bylo uvedeno, že to může být důvodem k vyřazení žádosti. Myslím, že tady 

nesedí nikdo, kdo by podporoval AIRBNB. Dokonce jsme minule kvůli tomu navrhovali, a 

pan starosta se potom přidal, že jsme nesouhlasili s rozdělováním bytů z důvodu AIRBNB. 

Nevidím tady nikoho, kdo by chtěl někomu pomáhat. Je to přesně o tom, že může být 

napsáno, aby komise posoudily, zda tím nepoškozují normální občany, kteří by tím, že nějaká 

společnost koupila byt a provozuje to tam, nemohli si opravit fasádu. Prosazujeme, aby 

všechny granty šly do vnějšího pláště, protože tím pomáháme nejen těm, co tam bydlí, ale 

Praze 1 jako takové. Jsou tady majitelé, kteří to financují ze svého a nepožádali by si ani o 

korunu, protože je jim to trapné, a přitom investovali velké peníze. 

 Dostali jsme se k tomu, že to bylo nějak vypsáno a hodnoceno. Měl jsem možnost 

zastupovat naši předsedkyni Janderovou na posledním hodnocení, takže jsem u toho byl. Tato 

informace byla k dispozici, rozebíralo se, zda to není čistě business dům. Přišlo se na to, že 

pokud je tam nějaké AIRBNB, tak za to nemohou ti, kteří se chtějí starat o dům. 

 Nevidím důvod, proč to dávat do usnesení, když je zcela jasné, že komise a teď i 

zastupitelstvo zhodnotí podmínky a využije č. 12, že může být. Podle mne se nenašel případ, 

kde by to bylo tak markantní, že by to bylo důvodem k vyřazení. Pokud to někdo má, ať 

navrhne per partes vyloučení jednoho domu, ale abychom teď deklarovali, že jsme konali ve 

smyslu vyhlášených podmínek radou – takto tam můžeme napsat, že jsme se stejně rozhodli 

nevyužít jednoho z těch 28 článků. Připadá mi to zbytečné, nechápu důvod. Bylo  
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v podmínkách, že „může být použito“. Nenašel se jediný dům, kde bylo čistě AIRBNB a kde 

bychom pomáhali pseudopodnikatelům. Nevím, proč by to tam mělo být.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Jan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Myslím si, že všichni tady jsme proti sdílenému ubytování typu AIRBNB, ale že 

grantový program není to pole, na kterém se má tato válka odehrávat. Toto musí řešit někdo 

úplně jinde a na vyšší úrovni. Zastupitelstvo je si tohoto problému vědomo. Uložilo radě, aby 

jmenovala radního s kompetencí pro AIRBNB do 31. března t. r. Rada toto usnesení 

nesplnila. Jmenovala a pověřila sice pana místostarostu Nazarského, ale až 2. dubna, čímž 

ukázala, jak moc jí záleží na tom plnit usnesení zastupitelstva. Jsem rád, že pan Nazarský se 

tohoto tématu ujal a že už v červnu předloží výsledky své práce. Myslím si, že je naprostá 

chyba boj proti AIRBNB zatahovat do grantového programu na opravu domovního fondu.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Martin Kotas. 

 

P. K o t a s : 

 Dámy a pánové, netočme se kolem toho, ztrácíme jak náš čas, tak čas občanů. 

 Abych vysvětlil, co chce pan starosta říct. Na jednu stranu opozice a koalice chce řešit 

problém krátkodobých ubytování, ale na druhou stranu by občané mohli nabýt pocitu, že 

přidělujeme granty domům, kde toto ubytování probíhá. Pan starosta chce deklarovat, že to 

tak není, že se postupovalo podle nějakých parametrů. Domluvme se, jestli to tam dáme, nebo 

ne.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Význam není právní, je politický. Domnívám se, že tato podmínka i u jiných je 

míněna politicky. 

 Ještě malá odpověď Janu Votočkovi. Schválili jsme usnesení, kde, mimo jiné, bylo 

uloženo městské části, aby snahu potírat zneužívání bytů ke krátkodobému ubytování 

realizovala i v rámci grantové politiky.  

 Nikdo další přihlášen není. Požádal bych předkladatele, zda se ztotožní s návrhem 

začlenit ho do návrhu usnesení. 

 

P.  B r o ž : 

 Návrh bych přečetl, aby pan předkladatel věděl, s čím se může ztotožnit. 

 Návrh usnesení upravujeme v tom smyslu, že se místo dosavadního bodu 2 objevuje 

nový bod 2 – doplňující návrh pana starosty, který zní: 

 Zastupitelstvo rozhodlo nevyužít právo vyloučit z poskytnutí grantů ty domy, v nichž je, 

byť jen zčásti, provozováno sdílené ubytování formou AIRBNB a obdobných platforem. 

 Bod 3 se přečísluje na bod 4 a 4.1. V novém bodu 4 je v poslední větě, v posledním 

řádku místo „podle bodu 2 tohoto usnesení“ „podle bodu 3 tohoto usnesení“.  

 

P.  B o d e č e k : 

 Ztotožňuji se.  
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Další návrhy nejsou, hlasujme o upraveném usnesení. Pro 23, proti 0, zdržel se 0, 

nehlasovali 2. Usnesení bylo schváleno. 

 

 Přistoupíme k bodu č. 8 – přidělení finančních prostředků v rámci dotačního 

programu MČ Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro r. 2019. 

 Prosím předkladatele Petra Burgra. 

 

P.  B u r g r : 

 Dámy a pánové, nevím, co jsem udělal tomu, kdo sestavoval program tohoto 

zastupitelstva. že mě zařadil za kol. Bodečkem. Kolega Bodeček měl 29 obálek, které 

předkládal, a já ve čtyřech blocích mám 370 žádostí. Slibuji vám, že budu o něco stručnější. 

 Když bylo vyhlášeno přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu MČ 

Praha 1 na ochranu kulturního dědictví, je to ta část prostředků, kterými vylepšujeme 

historický ráz MČ Praha 1. Stejně jako u ostatních dotací jsem oslovil paní předsedkyně a 

pány předsedy jednotlivých politických klubů o najmenování za své politické uskupení do 

jednotlivých komisí. Kde to bylo třeba personálně doplnit, obrátil jsem se na komisi kultury, z 

jejíchž členů se doplňují jednotlivé komise.  

 V tomto bodu jsme měli k dispozici 700 tisíc. Ukázalo se, že z 12 žádostí komise 

navrhla vyřadit 3 projekty, s čímž se ztotožňuji. Projekty jsme vyřadili z toho důvodu, že 

chtěly zlepšit způsob pro podnikání. Byly to dvě výlohy komerčních prostor, jednou to byla 

aula jednoho hotelu. Z tohoto důvodu komise navrhuje využít pouze částky 485 tisíc Kč, a 

ostatní část, jak rozhodla rada, v rámci jedné kapitoly přesunula do dalšího bloku dotačních 

titulů a 50 tisíc navýšila v bloku, kterým je přidělování grantů v oblasti kultury. 

 Je tam ještě sport, ale to je jiná záležitost, tam je financování v rámci hl. m. Prahy.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Otevírám rozpravu. Dávám slovo Davidu Bodečkovi. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Budu reagovat na dlouhý čas. Rozdělujeme 485 tisíc, a já jsem předkládal na rozdělení 

20 milionů, což by znamenalo, že jsem měl mít o 40 % víc času než kol. Burgr. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji za poznámku, která nebyla zcela k věci. Prosím o rozpravu k dotačnímu 

programu na ochranu kulturního dědictví. Nejsou žádné přihlášky, rozpravu končím. Prosím 

hlasovat o návrhu usnesení, jak bylo předloženo. Pro 23, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. 

Usnesení bylo schváleno.  

 

 Bod č. 9 je dotační program na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti 

pro r. 2019. Opět Petr Burgr.  

 

P.  B u r g r : 

 Naváži na to, co jsem říkal v prvním předkladu. Tady komise vybírala ze 48 žádostí, 2 

projekty byly vyřazeny. Byly tam dva důvody. Jeden byl, že se jednalo o jazzovou sekci, která 

poslala přihlášku s prohlášením, že se nechce přihlásit do tohoto výběru. Další byl projekt s 

číslem 40, kde byly velké pochybnosti, zda žadatel má autorská práva k dotačnímu titulu, ve 

kterém žádá. Jednalo se o společnost xxxxxxxxxxxxxx. Přišla informace, že tam prochází 

nějaký spor ohledně autorských práv 
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 Komise využila rozhodnutí rady MČ, že z 1 mil. Kč bylo navýšení na 1165 tisíc Kč. 

 Doplním – maximální částka byla 50 tisíc na jeden projekt. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji předkladateli a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, prosím 

hlasovat o dotačním programu na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro r. 2019. 

Pro 24, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Usnesení bylo schváleno. 

 

 Bod 10 – dotační program v oblasti kultury pro r. 2019. Prosím opět Petra Burgra. 

 

P.  B u r g r : 

 Dámy a pánové, tady bych vás upozornil na jednu malou chybičku v důvodové zprávě. 

Je to konec odst. č. 3, kde místo věty „oproti původnímu rozpočtu ve výši 5550 tis. Kč“ mělo 

být napsáno „6550 tis. Kč“. Tento dotační titul byl navýšen o zbývajících 50 tisíc. 

 Naváži na oskarové děkování pana kol. Bodečka a poděkuji kolegyním z komise 

kultury. Upletly si na sebe bič, protože organizovaly školení pro žadatele. Tzv.“pitevna“ byla 

narvaná k prasknutí a díky tomu přišlo tolik žádostí.  

 Tady se ukázalo, že velice kvalitně fungovala komise. Znovu děkuji vám, kteří jste 

delegovali, protože to bylo přínosem. Tam se využily i znalosti jednotlivých subjektů, které se 

ve spektru žádostí o dotace vyskytovaly.  

 Je zajímavé, že součet nákladů žádostí je 260 mil. Kč. Byl to zlomek kulturních akcí 

na Praze 1, a čtvrt miliardy jsou náklady na kulturní akce. My rozdělujeme podporu 6600 tis. 

 Jsem rád, že došlo k navýšení proti minulému roku, ale realita je takováto.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji předkladateli a otevírám rozpravu. Nikdo není přihlášen, prosím hlasovat o 

návrhu usnesení v oblasti kultury pro r. 2019. Pro 23, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. 

Usnesení bylo přijato.  

 

 Poslední bod tohoto bloku je přidělení finančních prostředků v rámci dotací na 

sport v r. 2019. Opět Petr Burgr.  

 

P.  B u r g r : 

 Tady rozdělujeme prostředky, které dostáváme z Magistrátu jako dotaci. Tyto 

prostředky jsou generovány z provozu hracích automatů jednotlivých městských částí. 

Magistrát nehodnotil, jestli je některá městská část vstřícnější k hracím automatům nebo méně 

vstřícnější, rozděloval to spravedlivě. Navíc bylo stanoveno, že jsou dva směry, kam můžeme 

dotace směřovat.  

 Jeden byl na jednotlivé akce, jak byly realizovány – bruslení, plážový volejbal apod., 

druhý byl realizován tam, kde je potřeba zlepšit vybavení jednotlivých zařízení – od vybavení 

tělocvičen až po šatny apod. Tady komise rozdělovala celkovou částku 2195 tis. Kč. 

 Pro zajímavost: v r. 2018 se rozdělovalo 5 mil. Kč, v r. 2017 také 5 mil. Kč a v r. 2016 

5400 tis. Kč. Letos pro oblast sportu byla méně než poloviční částka.  

 Zaznamenal jsem několik mailů na podporu jednoho subjektu. Za sebe chci říct, že mě 

to negativně ani pozitivně neomezilo, plně se ztotožňuji s návrhem komise, která tomu 

věnovala čas. Za návrhy, které jsou v tabulce, stojím.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu. Pan Nazarský. 
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P.  N a z a r s k ý : 

 Také mě udivuje, že je tam menší částka. Znamenalo by to, že ubývá buď hazardu, 

nebo obyvatel, nebo je pravda obojí. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím pana Kováříka. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Vysvětlím, co změnilo způsob rozdělování. Až do r. 2016 včetně se posílaly peníze 

podle místa, kde hazard peníze vyprodukoval. Z kasina Prahy 1, které vyprodukuje velké 

peníze, jsme dostali příslušný podíl. Kasina na Praze 1 nejsou špeluňky, takže platí velké 

částky. Od r. 2016 zastupitelstvo města změnilo pravidla a peníze rozděluje tzv. na hlavu, čili 

podle počtu obyvatel. V r. 2017 a 2018 jsme ještě žili z peněz našetřených z časů rozdělování 

podle toho, kde peníze vznikly, ale peníze z minulosti nám docházejí, a dostáváme teď částku 

podle počtu obyvatel. Není to, že by nám o tolik klesl počet obyvatel, ale dohnala nás změna 

pravidel hl. m. Prahy pod tlakem některých vzdálenějších městských částí, které nemají tak 

bohaté subjekty pohybující se v oblasti hazardu, takže na hlavu pro nás zbývá podstatně 

méně.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Slovo má Jan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Pan Ing. Kovářík to říká velmi kulantně. Je to trochu jinak. Dříve ze zákona o hazardu 

šly peníze podle jednotlivých hracích přístrojů, kde byly vyprodukovány. Posléze spousta 

městských částí v rámci boje proti hazardu veškeré výherní automaty a kasina na svém zemí 

zakázaly, ale obratem se přihlásily, že by podíl z hazardu chtěly mít také. Hlavní město to 

rozdělilo podle hlav.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pokud není nikdo další přihlášen do diskuse, prosím hlasovat o přidělení finančních 

prostředků v rámci dotačního programu v oblasti sportu pro r. 2019. Pro 22, proti 1, zdrželi 

se 2, nehlasoval 0. Usnesení bylo schváleno.  

 Bod č. 12 jsem stáhl. 

 Bod 13 – záměr prodeje části společných prostor v domě Jungmannovo nám. 7. 

Dávám slovo opět předkladateli Davidu Bodečkovi.  

 

P.  B o d e č e k : 

 Vážení kolegové, informuji vás o žádosti společnosti Lybra směrem k SVJ 

Jungmannovo nám. 17 (pozn. v materiálu je č. 7), která je vlastníkem bytové jednotky č. 10, o 

odkoupení části společných prostor. Bytová jednotka 10 sousedí se společným prostorem, 

který by chtěl žadatel odkoupit a stavebně propojit s bytovou jednotou č. 10. Zmíněným 

společným prostorem je nevyužívaná sušárna o výměře 8,4 m2. Žadatel za tento prostor 

nabízí částku 1 mil. Kč, tedy cca 121950 Kč/m2. Vzhledem k tomu, že na stanovení kupní 

ceny zatím nebyl zpracován znalecký posudek, navrhuji schválit pouze záměr prodeje s tím, 

že před schvalováním samotného prodeje včetně změny prohlášení vlastníka v důsledku 

stanovení nových spoluvlastnických podílů by již žadatel předložil znalecký posudek.  
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 Prodej prostor byl projednán už na shromáždění vlastníků, a to 21. března letošního 

roku – v důvodové zprávě máte chybný rok, je tam rok 2018. V rámci hlasování se řešilo to, 

že kupní cena by byla vložena do fondu oprav a byla by využita na rekonstrukci výtahu. 

 Žadatel dále nabízí částku půl milionu korun, která by byla použita na prodloužení 

stávajícího výtahu do 6. nadzemního patra.  

 Rada MČ Praha 1 se zabývala touto záležitostí 2. dubna. Doporučila souhlasit se 

záměrem prodeje za podmínky, že nově rozšířená bytová jednotka bude sloužit k trvalému 

bydlení.  

 Materiál vám předkládám ve dvou variantách. Varianta A navrhuje souhlasit s 

prodejem části společných prostor a ideální části pozemku včetně změny prohlášení vlastníka, 

varianta B navrhuje nesouhlas. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji předkladateli. Přihlášen je Jan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Chtěl bych se zeptat na výtah. Jaké jsou podmínky prodloužení výtahu o jedno patro? 

Pamatuji se, že v minulosti se prodávaly půdní prostory – byla to většinou firma Arta a 

Meltex. Měly postavit výtah, který by vedl až na půdu. Skutečně to udělali, ale následně chtěli 

od každého obyvatele domu poplatek na podílu na vybudování výtahu za to, aby jim dali klíč 

nebo čip, kterým by mohli výtah používat. Chtěl bych vědět, jestli je tato okolnost v 

projednávání nějakým způsobem ošetřena. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Přiznám se, že nevím. Poprosím pana Mgr. Bullu, který už je připraven. Přes pana 

starostu prosím, aby šel k mikrofonu.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím, pane magistře. 

 

P.   B u l l a : 

 Dámy a pánové, v tomto případě se jedná o to, že výtah už tam existuje, pouze 

technicky nesplňuje potřebné požadavky. Dochází k jeho přestavbě. Protože v současné době 

končí o patro níž než je jednotka společnosti Lybra, tak ta požádala o to, aby v rámci 

rekonstrukce, která tam je nutná a bude probíhat, došlo k prodloužení i do dalšího patra, aby 

nemuseli do své jednotky dobíhat po schodech.  

 K navýšení ceny, která tím bude způsobena, slíbili dar ve výši půl milionu pro 

společenství. Navrhli, že by financovali další část, že by do fondu oprav dali na opravu 

výtahu, která tam je nutná, další milion. Dát 1,5 mil. se nechtělo jen tak bez ničeho, a proto 

požádali, že by milion vyměnili za rozšíření jednotky. Půl milionu poskytnou tak jako tak a 

milion, který by dali dále, je formou odkupu sušárny. Z výnosu sušárny a z daru by byla 

financována takřka celá investice do obnovy výtahu.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Jan Votoček bude reagovat. 
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P.  V o t o č e k : 

 Rozumím tomu, ale protože celý výtah bude platit společnost Lybra, tak aby bylo 

zajištěno, že se tam dodatečně neobjeví podmínka finanční spoluúčasti ostatních vlastníků v 

tomto domě. 

 

P.  Č i ž i n s k ý: 

 Prosím, pana magistře. 

 

P.  B u l l a : 

 Nikoli, půlmilionový dar poskytnou bez jakékoli podmínky. O milionu, případně o 

větší částce, se bavíme tehdy, pokud 8,4 m2 bude oceněno vyšší částkou. Bude to částka, 

která bude směřovat do fondu oprav za prodej společných částí domu. Omezení s výtahem 

není na místě.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nyní jsem přihlášen já. Jsem rád, že předkladatel řekl, že rada souhlasila s prodejem i 

s tím, že bytová jednotka bude sloužit k bydlení a ne ke krátkodobému ubytování. Dovoluji si 

navrhnout právnicky šikovnější formulaci, kterou toto bude zajištěno. Po skončení rozpravy 

prosím předsedu návrhového výboru o její promítnutí. 

 Prosím Vladana Brože o pozměňovací návrh.   

 

P.  B r o ž : 

 Budu vám odezírat od úst, pane starosto, a dovolím si přečíst to, o čem se domnívám, 

že navrhujete. Je to ve variantě A, v bodu 2. Za poslední čárkou, kde následuje slovo „která“, 

tak toto slovo zmizí a bude tam: za podmínky, že tato bytová jednotka bude sloužit k trvalému 

bydlení a že splnění této podmínky bude v příslušné smlouvě dostatečně závazkově nebo věcně 

právně zajištěno. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Ztotožňuje se předkladatel s tímto zněním?  

 

P.  B o d e č e k : 

 Předjímáte, jakou variantu já navrhnu, ale předjímáte správně. Navrhnu variantu A. 

 Pozor – ve variantě B máme chybu. Je tam 8,2 m2, mělo by se to změnit na 8,4.  

 Navrhuji variantu A a s tímto návrhem se ztotožňuji. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím hlasovat o takto upravené variantě A. Pro 24, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 

1. Usnesení bylo schváleno. 

 

 Přistoupíme k bodu 14. Je to obdobný tisk – záměr prodeje části společných prostor 

v domě Mezibranská 9. Opět dávám slovo předkladateli Davidu Bodečkovi. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Milí kolegové, nyní vám předkládám žádost SVJ jednotek v Mezibranské 9 o souhlas s 

prodejem části společných prostor. Jedná se o záměr prodeje půdních prostor o výměře cca 

407 m2 za účelem vestavby 2 – 4 bytových jednotek. Opět nyní rozhodujeme o prvotním 

souhlasu, zda MČ Praha 1 by měla zájem na ekonomickém využití půdních prostor.  
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 Žádost byla předložena k projednání komisi obecního majetku, která 13. března 

letošního roku doporučila orgánům MČ Praha 1 souhlasit se záměrem prodat půdní prostory. 

Po případném udělení našeho souhlasu by SVJ zorganizovalo výběrové řízení, jehož cílem by 

bylo vybrat nejvýhodnější nabídku na realizaci půdní vestavby, a to včetně opravy střešního 

pláště, repase interiérových prvků včetně parkovacího systému. 

 Rada MČ i v tomto případě 2. dubna letošního roku doporučila souhlasit se záměrem 

za podmínky, že nově vybudované bytové jednotky budou sloužit k trvalému bydlení. 

 Předjímám, že v tomto případě bude také úprava. Materiál je vám předložen ve dvou 

variantách. Varianta A navrhuje souhlasit s prodejem části společných prostor a ideální části 

pozemku včetně změny prohlášení vlastníka, varianta B navrhuje nesouhlasit s tímto 

prodejem.  

 Chci říct ještě jednu vsuvku – v prostorách máme svůj ateliér v 5. patře. V tisku máte 

dvě varianty, jak by vypadal projekt s ateliérem. V druhé variantě je na něj pamatováno, 

varianta jedna předkládá jeho přesun při zachování podlahové plochy.  

 Z toho, co jsem uvedl, navrhuji variantu A, kdy bereme na vědomí žádost SVJ 

Mezibranská 9. Navrhuji schválit v rozsahu stávajícího spoluvlastnického podílu MČ Praha 1 

záměr prodeje cca 407 m2 za účelem půdní vestavby několika bytových jednotek, které budou 

sloužit výhradně k trvalému bydlení.  

 Pokud přijdete se stejným návrhem, tak se s ním ztotožňuji.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Slovo má Petr Scholz. 

 

P.  S c h o l z : 

 K tomuto tisku bych měl několik věcí. Především bych chtěl poprosit předkladatele 

pana Bodečka, jestli by pro příště šlo zajistit, aby materiály byly čitelnější. Co se týká zápisu z 

SVJ – možná je to tím, že mám brýle, ale je to velmi náročné přečíst.  

 Myslím, že na předminulém zastupitelstvu jsme odhlasovali, že koupíme asi za 30 mil. 

část nemovitostí, kde jsou také asi 4 byty. Chtěl jsem se zeptat, zda rada nepřemýšlela, že 

bychom u této nemovitosti také měli zájem koupit půdu jako městská část a vybudovat tam 

třeba sociální nebo jiné byty, např. byty pro policisty, pro učitele nebo sestřičky z Nemocnice 

Na Františku, pokud bude ještě naše. 

 Také jsem se chtěl zeptat, jak právně zajistíme, že případné vybudované prodané byty 

nebudou používány na AIRBNB? 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 I k tomuto tisku navrhnu formulaci, kterou jsem navrhl a která bude znít: za 

podmínky, že tyto jednotky budou sloužit k trvalému bydlení – nebude tam slovo „výlučně“, 

když tam bude někdo v podnájmu, tak to nevadí, ale jde o to, aby tam někdo byl trvale – a že 

splnění této podmínky bude dostatečně závazkově nebo věcně právně zajištěno. 

 S právníky vymyslíme vhodnou buď závazkově právní metodu, nebo věcné břemeno, 

které by toto mělo zajistit – efektivněji, než tomu bylo v různých privatizačních smlouvách, 

které tuto podmínku také v sobě obsahovaly, ale bezzubě. 

 Pokud jde o podnět, zda by se městská část sama stala kupcem, tento tisk o tom není. 

Jednáme v rámci SVJ o tom, jestli se to prodá. Až se SVJ rozhodne, že to prodá, tak 

předpokládám, že to bude děláno transparentně a že se o tom jako členové SVJ dovíme a že 

budeme moci do toho vstoupit, pokud zde bude politická vůle. 

 Slovo má Jan Votoček. 
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P.  V o t o č e k : 

 Jsem zásadně proti tomu, aby městská část vykupovala tento půdní prostor.  

V minulosti se postupovalo takovým způsobem, že domy, kde potencionálně mohla být půda 

vystavěna, se do privatizace nepouštěly. Takových domů, které jsou do privatizace zařazeny, 

ale protože tam městská část dělá půdu, bylo 25 a v tuto chvíli je jich ještě 15, a příslib 

privatizace obyvatelům těchto domů je už 20 let schválený, a stále se jim říká ne, něco tam 

děláme, nemáme na to peníze v rozpočtu. Hlavním důvodem bylo lakomství městské části. 

Když někdo prodá dům s použitelnou půdou, co by to bylo, kdyby si to lidé mohli prodat a 

postavit tam půdu ve vlastní režii. To nemůžeme připustit, ale děláme to takovým způsobem, 

že 20 let jsme se nehnuli. 

 Jsem zásadně proti tomuto sociálnímu inženýrství, dokonce tam, kde půdy děláme. 

Typickým příkladem je třeba půda v Bolzanově, kterou jsme nabízeli k prodeji v r. 2009, pak 

jsme se v r. 2013 rozhodli, že půdu postavíme sami. Díky jednomu lemplovi v baráku se to 

dosud nestalo. Poslední fáze, ke které jsme se dostali, bylo, že jsme v loňském roce dům 

privatizovali pod podmínkou, že i budoucí půda se rozpočítá mezi privatizanty, aby si ji v 

budoucnu mohli sami postavit. Jestli se k tomu odhodlají nebo je, je otázka budoucnosti, do 

které bychom neměli příliš zasahovat.  

 Zásadně nesouhlasím s vaším nápadem.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Budu reagovat na kol. Scholze. Co se týká nečitelnosti, za to se omlouvám, informace 

předáme příslušnému odboru. Z tisku je nečitelný jeden dokument. Předpokládám, že je to 

proto, že nám to poslali nečitelné. Beru vaši poznámku v potaz.  

 Pokud se týká návrhu na odkoupení půdy. Předpokládám, že vám to potvrdí kolega 

Mařík, že touto záležitostí jsme se zabývali v komisi obecního majetku. Tam jsme se dohodli, 

že v současné době finanční částky, které chceme zainvestovat do vybudování bytů, budeme 

zaměřovat jednak na rozestavěné bytové jednotky v půdních prostorách, dále na rekonstrukci 

dezolátních bytů, které máme, a potom na přestavbu nebytů na byty. Máme dva objekty, kde 

by se zřejmě ve spolupráci s investičním odborem tyto bytové jednotky postavily.  Dotaz také 

beru v potaz, už jsme se tím zabývali a není problém se tím zase zabývat, ale v tom se 

ztotožňuji s panem dr. Votočkem. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Tomáš Vích. 

 

P.  V í c h : 

 Teď nehlasujeme o tom, zda budou dostupné sociální byty, ale že to SVJ prodá a 

komu. Z politického hlediska mě zajímá debata, která míří o krok dál, o budoucí otázku. Bude 

MČ Praha 1 spíše podporovat dostupné bydlení, aby zde lidé opravdu bydleli, případně se 

sem vraceli, nebo uvolní obrovský boom investičních bytů, kdy se byty staví nebo 

rekonstruují? Tady není byt za 100 tisíc/m2 jako v průměru v Praze, ale za více než 150 tisíc. 

Uložení peněz je tady lukrativnější. Měli bychom myslet na to, aby se nám městská část 

nevylidňovala a volili spíše typy bydlení, které by tady obyvatele udržely. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Richard Bureš. 
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P.  B u r e š : 

 Jak poslouchám diskusi, tak nebudu souhlasit s panem kolegou Votočkem. Na rozdíl 

od těch, kde se zastavila privatizace, už zprivatizováno je. Tento dům byl privatizován s tím, 

že se tam stavět nedá, takže někde uniklo něco, že se tam stavět dá. Zmínka, že odsouhlasíme, 

že to prodáme SVJ, které nám to třeba potom prodá, je úplná blbost. Pardon, že tady 

používám tato slova. Jde to jediným způsobem, že v rámci jednání uplatníme předkupní právo 

a budeme jednat o tom, že to koupíme teď. Navazuji na kol. Vícha, že se to posune o úroveň 

výš a zjistí se, zda to jde nebo nejde. Jestliže to porovnáme třeba s Kamzíkovou, za hodně 

menší investice bychom měli víc menších bytů, než máme tam. Tam jde o zachování historie 

atd., ale tady je to čistě technické – co se tam vejde, kolik by to stálo a proti Kamzíkové je to 

výrazně levnější. 

 Souhlasím s tím, že je třeba si říct, zda jen sociální. Přenesu to ale na to, co jsme řešili 

na bezpečnostní komisi. Z řad policie odcházejí velmi kvalitní lidé, ti nejlepší, protože mají 

přidělený takový byt, že nemohou založit rodinu a nemohou se rozvíjet. Chtějí odejít a tím 

poškodit Prahu. Měli jsme malé byty, ale nic lepšího. Věřil jsem ve vás, že se to rychle udělá. 

Paní Klasnová říkala, že nemá co přidělit, protože jí všechno bylo sebráno a žádné byty teď 

nejsou – ani větší, ani menší. Nevím, co je na tom pravdy. Co ale říkal kol. Scholz, dává hlavu 

a patu. Když to odsouhlasíme SVJ, tak už na to nikdy nesáhneme. Vím, že tam máme malý 

podíl, ale můžeme využít předkupního práva. Proběhlo něco takového, nebo jste se jen na 

komisi nebo s SVJ bavili? Jsme menšinovým vlastníkem. Nevím, proč jsme dům 

zprivatizovali, když bylo řečeno, že se nejprve ověří, zda je možné zastavět půdu. Tenkrát to 

asi nešlo, nyní to jde. Stálo by zato chvíli to ještě pozdržet a podívat se na to, zda by tady šly 

udělat lepší byty pro zachování kvalitních lidí na Praze 1, aby lidé neodcházeli, jako teď 

odchází nejlepší pracovník policie kvůli bytu. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Náš podíl je 10,5 %. Poprosil bych přes pana starostu pana Bullu, zda by se mohl 

vyjádřit k tomu, co tady zaznělo. Myslím, že jsem ještě neuvedl, že byl vypracován znalecký 

posudek na tuto plochu, který určuje cenu obvyklou v daném místě a čase, a to je 13200 tis. 

Kč. Přestože jsem v tomto laik, dokáži si spočítat, kolik by stálo dostavět tuto půdu. Na 

základě diskuse v komisi obecního majetku si myslím, že bychom investice měli investovat 

do toho, o čem jsem hovořil. Podívejme se na přestavbu nebytů na byty, na dostavbu asi šesti 

rozestavěných půdních bytů a hlavně investujme peníze do těch bytů, o kterých pan zastupitel 

Bureš řekl, že jsme sebrali paní dr. Klasnové. Nic jsme nesebrali, jen čekáme na novou 

bytovou koncepci, která bude snad během dvou měsíců vytvořena. Mohu vás ujistit, že nikdo 

nikomu nic nesebral. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím pana Mgr. Bullu. 

 

P.  B u l l a : 

 Pokud se týká částky, SVJ si nechalo zpracovat znalecký posudek na cenu společného 

prostoru půdy, cca 407(?) metrů, která vychází na cenu 3200 tisíc. Když zvážíme, že 1 metr 

výstavby půdy se pořizuje za cca 25 tisíc Kč, je to dalších téměř 10200 tis. Kč, takže sociální 

byty by tam vyšly na cca 23400 tis. Kč. Je otázka, zda je to investičně návratné. 
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 K tomu, že se neprivatizovaly domy, kde byla možná nějaká půdní vestavba. Je to 

pravda, ale tento režim tady byl zaveden od r. 2006. Do té doby vhodné půdy vytipovali 

realizátoři, které městská část pověřila, a ti půdní jednotky rozestavěli. Dále se privatizovalo 

podle těchto podkladů. Když se zjistilo, že by mohly unikat nějaké volné prostory, které by 

kompenzovaly nízkou částku, za kterou jsou byty privatizovány, vždycky se řešilo to, že se 

nejprve prodá volný půdní prostor a následně se bude privatizovat. Tento dům byl 

privatizován již v r. 2003, což je dlouho před tím, než se „najelo“ na tuto koncepci, než byly 

schváleny zásady postupu při privatizaci v r. 2010, kdy bylo zastupitelstvem schváleno, že 

nebude předložen k rozdělení na jednotky dům, kde nebude vyřešen jednak budoucí vztah 

všech jednotek – jestli chceme mít restauraci, kavárnu, galerii ve svých nebytových 

jednotkách, ale také využití volných půdních prostor, které by se daly zpeněžit – primárně 

půdy, ale i sklepy a přízemní prostory, kde by se nějaké skladové prostory daly udělat.  

 Toto bylo dlouho před tím, než se na tento způsob „najelo“. Tento způsob prověřování 

výrazně zpomalil postup při privatizaci.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Technická – Martin Kotas. 

 

P.  K o t a s : 

 Vzhledem k tomu, že je po 18. hodině, navrhuji přerušení tohoto bodu, věnujme se 

občanům v rámci interpelací. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Jednání přerušuji, následují interpelace občanů. Jako prvního prosím pana  

Ing. Vladimíra Krištofa.  

 

P.  K r i š t o f : 

 Vážená rado MČ Praha 1, obracím se na vás s interpelací ve věci pochybení při správě 

svěřeného majetku a s výzvou k zabránění škody, která hrozí vzniknout na vám svěřeném 

majetku. 

 Předmětem mé interpelace je stavba na území MČ Praha 1, a to objekt přiléhající k 

Novomlýnské vodárenské věži ze západní strany. Uvedenou stavbu užívá od r. 2011 Sbor 

dobrovolných hasičů Praha 1. Tato část pozemku je prokazatelně zastavěna od r. 1842, kdy 

bylo na území Prahy dokončeno první katastrální mapování. 

 Stav pozemku, tedy stojící stavba, je dokladován také v r. 2004 stavebně historickým 

průzkumem pořízeným hl. m. Prahou. Hrana zástavby je na stejném místě vyznačena i v 

současné katastrální mapě. Pro upřesnění uvádím, že předchozím uživatelem bylo Muzeum 

hl. m. Prahy, které prostor používalo jako sklad a ještě předtím zde byla sběrna surovin. 

 Sbor dobrovolných hasičů dostal prostor k dispozici na základě smlouvy s hl. m. 

Prahou v r. 2011. Vzhledem k tomu, že střecha objektu byla značně poškozena kameny 

odpadávajícími ze stěny vodárenské věže, bylo nutné zajistit udržovací práce. Odbor výstavby 

MČ Praha 1 předmětnou stavbu bez č. p. evidoval jako řádně existující a požadoval 

projednání prací v souladu se stavebním zákonem. Na základě zmocnění hl. m. Prahou zajistil 

Sbor dobrovolných hasičů v r. 2013 povolení k provedení udržovacích prací týkajících se 

pláště stavby. V návaznosti na sdělení odboru výstavby byla na základě zakázky zadané hl. m. 

Prahou opravena střecha objektu s nákladem 200 tis. Kč, které poskytlo hl. m. Praha, dále 

byla provedena výměna vrat, která byla v havarijním stavu – opět hl. m. Praha poskytlo  

160 tis. Kč. V tomto roce byl objekt uveden do stavu schopného používání. Bylo tím 

ukončeno zatékání do interiéru a ohrožení konstrukce střechy.  
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 Dalších 200 tis. ze svých prostředků věnoval Sbor dobrovolných hasičů do zařízení 

mobiliáře. Členové sboru, převážně občané Prahy 1, zde odpracovali ve svém volném čase 

bezplatně desítky hodin při stěhování a pomocných pracích. Tedy celková vynaložená částka 

na opravu a zprovoznění objektu činí nejméně 560 tis. Kč, které byly vydány v r. 2013 a v 

roce následujícím.  

 Od ukončení prací do současné doby objekt využívá Sbor dobrovolných hasičů  

Praha 1 a jsou v něm umístěny zejména technické prostředky využívané pro činnost jednotky 

sboru v případě realizace protipovodňových prací na území MČ Praha 1. 

 Do r. 2018 byl pozemek i se stavbou ve správě hl. m. Prahy a v témže roce byl 

převeden do správy MČ Praha 1. V r. 2018 byl doručen odborem výstavby MČ Praha 1 text 

zahájení řízení o odstranění této stavby – historické stavby stojící na stejném místě 177 let. 

 Odbor výstavby ve zprávě tvrdil, že stavebníkem stavby je Sbor dobrovolných hasičů 

Praha 1. No, vzhledem k tomu, že Sbor dobrovolných hasičů Praha 1 byl založen v r. 2010, 

bylo toto tvrzení spíše úsměvné. Na stavbě se nemohl podílet ani jiný hasičský sbor, neboť 

první dobrovolný hasičský sbor byl založen r. 1856 v České Kamenici. 

 Odbor dále uváděl, že tato stavba, 177 let stojící na stejném místě, je stavbou 

nepovolenou. Je opravdu zajímavé, že tentýž odbor v r. 2013 vydal souhlas k provedení 

udržovacích prací. V archivu odboru výstavby není evidována žádná listina k povolení této 

stavby, avšak není zde ani stavební polení na vodárenskou věž, takže podle logiky odboru 

výstavby by mělo v budoucnu zřejmě dojít k bourání vodárenské věže a dalších objektů v 

Praze 1, protože odbor nemá žádnou dokumentaci.  

 Obratem jsme kontaktovali společnost zastupující v zahájeném řízení MČ Praha 1 a 

žádali ji o nápravu ve věci. Pro zajímavost. Jedná se o společnost Kvadra Projekt se sídlem 

Praha 5, Stodůlky. Čtu tady: MČ Praha 1, starosta MČ Ing. Oldřich Lomecký. Vzniklo to ještě 

za starého představitelstva. Kontaktovali jsme tuto společnost a žádali ji o nápravu věci, a to 

zaprvé ohledně zmatečnosti označení stavebníka, tedy SDH Praha 1, a zadruhé, a to hlavně, 

ve věci nesprávné domněnky o nelegálnosti stavby.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Uplynulo už 5 minut, interpelaci musíme ukončit. Předpokládám, že to máte písemně, 

odpovíme. 

 (P. Krištof: Interpelaci jsem podal písemně a žádám o odpověď.) 

 Nyní prosím druhého v pořadí – paní Ing. Milenu Šťastnou.  

 

P.  Š ť a s t n á : 

 Dobrý večer, moje jméno je Milena Šťastná a dělám předsedkyni výboru SVJ od r. 

2004, čili od založení SVJ, takže si troufám říct, že za ta léta už jsem ledacos s ÚMČ Prahy 1 

zažila. 

 Vím o dvou věcech, které dělalo bývalé zastupitelstvo dobře. Jedna je sociální oblast. 

A nebylo to pro naše krásné modré oči, ale proto, že si byl pan starosta vědom, že senioři 

žijící v Praze 1 jsou jeho potenciální voliči. Není důležité, z jakého důvodu, ale přimlouvám 

se za seniory, aby v této činnosti nové vedení pokračovalo. Výlety s panem Ulmem jsou 

skvělé a senioři si jich nesmírně užívají.  

 Další velmi dobrou věcí byly a zatím ještě jsou granty. Díky grantům se podívejte, jak 

jsou některé opravené fasády krásné a tím krásní i naše milovaná Praha. Prosím, pokuste se i 

v této tradici pokračovat. Ano, mohou někoho odradit složité podklady přikládající se k 

žádosti, může odradit jednání s památkáři, protože někdy neskutečně tzv. prudí kvůli věcem, 

které nejsou vidět ani z chodníku, ani z letadla, ale ještě je hodně výborů, které chtějí svůj 
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dům udělat krásnější a jsou ochotny pro to něco udělat. Prosím za všechny, pokračujte v 

grantech.  

 Další věc, v které bych nechtěla – zdůrazňuji, nechtěla, a nejsem sama – aby nové 

vedení pokračovalo, jsou kvóra pro hlasování ve stanovách, která jsou určena ÚMČ a naše 

SVJ je bylo donucené akceptovat. Nejen my. Bohužel, ani nové vedení zatím námitky nechce 

slyšet. V dnešní době se postupně mění poměr rezidentů, kteří v bytech skutečně bydlí a 

nových majitelů, kteří své nemovitosti krátkodobě pronajímají zahraničním turistům. Díky 

tomu se velmi změnila i účast členů SVJ na shromáždění. Majitele, kteří v dome nebydlí, 

vůbec nezajímá, jak SVJ funguje a co se v domě děje. Náš výbor zajišťuje nejen pravidelnou 

údržbu domu, ale snaží se společný majetek vylepšovat. Aby naše činnost mohla pokračovat, 

některé kroky musí shromáždění, kam novodobí majitelé nechodí, odsouhlasit. Ale jak, když 

máme stanovená kvóra všude 3/4 ze všech nebo dokonce souhlas 100 % všech vlastníků? 

Nesplnitelná podmínka. I při velké účasti vlastníků malých bytů, protože ty velké jsou 

krátkodobě pronajímány, nikdy nemůžeme dát dohromady100 % a bohužel někdy ani ty 3/4 

ze všech. Proč nemůžeme ve stanovách určit kvóra z těch, co jsou na shromáždění přítomni a 

zajímá je osud domu, kde trvale bydlí? 

 Poslední věcí je prosba, abyste nezapomněli, že jste slíbili řešit krátkodobé ubytování. 

Situace se neustále zhoršuje, krátkodobě pronajímané byty přibývají a to, co se teď děje v 

domech, je něco neskutečného, neúnosného a poškozuje to mimo jiné majetek nás všech. 

 Děkuji za pozornost. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. S technickou se hlásí Petr Burgr, potom David Bodeček. 

 

P.  B u r g r : 

 K sociální oblasti. Trochu mě mrzí, že kol. Ulm v tuto chvíli mlčí a neřekne dámě, že 

organizuje výlety, že výlety seniorů se uskutečňují, jsou naplánovány dopředu a funguje to. 

Myslím, že mohu mluvit i za kolegy – postavili jsme se za to, že to, co dobře fungovalo, má 

být zachováno. Tato služba seniorům i personálně je zajištěna tak jako v minulém volebním 

období.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Ke gesci, kterou zastřešuji, jsem viděl dvě záležitosti – jednak granty, děkuji za 

podporu, a kvóra. Kvóra v rámci technické a majetkové správy prodiskutujeme, ale jsou kvůli 

tomu, aby vás ochránila před těmi, kteří provozují krátkodobé pronajímání. Slibuji, že se na to 

podíváme, v rámci odpovědi na interpelaci uvidíte naši reakci.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Krátce – kolega Ulm. 

 

P.  U l m : 

 Budu reagovat na pana Burgra. Několikrát jsem to avizoval, s paní Šťastnou jsme před 

začátkem diskuse spolu mluvili. Bylo to asi jen obecné poděkování, není to, že bych 

nepřenášel politiku, kterou razíte, dál mezi seniory, naopak. 
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pan Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Vyjádřím se ke kvórům, že bych je podrobil hlubší analýze. V SVJ, ve kterém bydlím, 

se naopak obáváme, že kdyby kvórum nebylo, tak těmi, kteří mají přes polovinu našeho SVJ, 

bychom byli postiženi zvyšováním poplatků nebo placením do fondu údržby a znemožnilo by 

nám to bydlení v domě. Pokud by jim stačila polovina, neměli bychom se jak bránit a dnes 

tam možná už v domě nebydlíme.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Doplním – kvórum je dáno zákonem. Nyní prosím paní Olgu Kodajovou. 

 

P.  K o d a j o v á : 

 Jmenuji se Olga Kodajová, bydlím v xxxxxxxxxxxxx a bratra mám v xxxxxxxxxxxx. 

Už v r. 2017 jsme požádali o privatizaci bytu bratra. Rok jsme čekali na odhadce, aby udělal 

odhad. Nabídku jsme již v r. 2017 akceptovali. Protože je bratr částečně zbaven svéprávnosti, 

všechno se musí řešit přes soud. Všechno se zdrželo. Teď jsem dostala do ruky vyjádření, že 

se to všechno posouvá až na r. 2020. Bratrovi je 75 let, moc času asi nemáme. Byla bych ráda, 

kdyby v bytě, kde je zvyklý, mohl dožít. Ptám se, proč to bude tak dlouho trvat. Je to poslední 

byt v tomto domě, všechny byty jsou již privatizované, a navíc to máme za tržní cenu, skoro 

za 8 milionů. Dali jsme peníze dohromady, a teď to zamítáte. Ptám se proč? 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Domníváme se, že privatizovat není v zájmu městské části. Řekli jsme současně, že v 

některých případech, kde by to bylo nepřiměřeně tvrdé, provedeme ještě jednou nějakou 

analýzu, v rámci které to ještě jednou zhodnotíme. To nějakou dobu trvá. Musíme ale dělat to, 

o čem si myslíme, že je dobré pro městskou část. To musíme balancovat s tím, že předchozí 

vedení nějaké politické závazky udělalo. Je to těžké rozhodování a nepochybně případ vašeho 

bratra bude posouzen.  

 Ještě David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Váš bratr může v bytě nadále bydlet. Pokud si vzpomínám, když jsme 29. ledna 

doprivatizovávali dvě bytové jednotky – panu xxxx. xxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxx, vím i o 

tomto vašem případu. Tam jsme čekali na to, až se vyjádří soud v rámci opatrovnictví. Pokud 

se nemýlím, když tak mě opravte, v případě vašeho bratra mu byla dána už v březnu r. 2015 

druhá nabídka, kterou odmítl. Následně vzešel od něj požadavek na privatizaci, což bylo 

akceptovatelné. Byla to třetí nabídka, někdy na červnovém zastupitelstvu se to odsouhlasilo a 

na základě toho se to přijalo s tím, že mohl privatizovat, ale v tomto případě pouze za cenu 

obvyklou v daném místě a čase. Na lednovém zasedání zastupitelstva jsme se dohodli, že 

necháme prostor zhruba jednoho roku na to, aby se vytvořila analýza. V březnu, případně v 

dubnu bude na zastupitelstvo předložen soupis těch nespravedlností, které se staly. 

 Je pravda, že jsem řekl, že váš případ by měl být na prvním místě, a to z toho důvodu, 

že kdyby se nečekalo na soud, který rozhodl o opatrovnictví až teď v březnu nebo na konci 

února, byla by vaše záležitost zahrnuta mezi ty dva případy dne 29. ledna 2019. 

 Chci vás ujistit, že váš bratr bude bydlet v tomto bytě, nikdo ho nevyžene. Zkuste 

vyčkat ještě rok.  
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Odpovíme vám písemně. Prosím paní Mgr. Jitku Hauptvogelovou. 

 

P.. H a u p t v o g e l o v á : 

 Dámy a pánové, chtěla bych se zabývat otázkou navrácení tramvají na Václavské nám. 

V poslední době se o tom hodně hovoří. Celkem bych proti tomu nic neměla, kdyby tramvaje 

vedly tak, jak si to ještě pamatuji, to znamená z Vinohradské ulice přes Václavské nám. na 

Můstek, kde zahnuly buď Na Příkopy, nebo na Národní třídu.  

 Ovšem taková varianta není v plánu, v plánu jsou varianty jiné.  

 V jedné variantě tramvaj má vést na Václavské nám. a hned by zahnula do Opletalovy 

ulice a v Bolzanově by se napojila na stávající trasu.  

 Druhá varianta vede z Vinohrad ke Státní opeře, Washingtonovou ulicí projde do 

Opletalovy. Má jednu zásadní vadu – že nevede na Václavské nám. 

 Třetí varianta také nevede na Václavské nám. a je teď nejvíce diskutovaná. Vyjadřuji 

se hlavně kvůli tomu, že by padl park –Vrchlického sady. Varianta totiž počítá s tím, že 

tramvaj pojede parkem a bude mít stanice před Hlavním nádražím. Myslím si, že je to 

naprosto scestné řešení v době, kde se v létě ve městě téměř nedá žít, a lidé se snaží nacházet 

nějaké zelené plochy. Tady se připravuje projekt, který by zazdil jedinou zelenou ucelenou 

plochu v této části Prahy 1. 

 Vrchlického sady momentálně nepůsobí dobrým dojmem, třicet let se jim také říká 

Sherwood. Je to tím, že je tam nepořádek, i když musím říct, že je tam každé ráno uklizeno, 

ale už v 10 hodin tomu tak není. Bezdomovci tam sedí, leží i spí. Připadá mi nemožné, že za 

tu dobu, co park tak strašně chátrá, se nestanovila pravidla, která by dokázala park trochu 

zachránit. Myslím si, že je to tím, že není možnost vymahatelnosti pravidel. 

 Byla bych ráda, kdybyste se nad tím zamysleli. Chápu, že dopravní situace v Praze je 

vážná, ale v této části Prahy rozhodně ne. V budově Hlavního nádraží je metro, o 50 metrů dál 

je Bolzanova ulice se čtyřmi tramvajovými linkami a v Jindřišské ulici, která je blízko, je šest 

tramvajových linek.  

 Hovořilo se o tom, že máte policistu, který nemá kde bydlet. V našem domě v 

xxxxxxxxxxxxxxxxx je už 10 let volný byt o 160 metrech.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Stručnou reakci Martin Kotas, potom David Skála 

 

P.  K o t a s : 

 Krátká reakce. Minulý týden proběhla ohledně tramvají na Václavském nám. společná 

debata komise dopravy a komise územního rozvoje, kde byly představeny různé projekty 

tramvajové dopravy včetně navrácení tramvají od Máje na nám. Republiky – spoj Prahu 1 

rozděluje.  

 Co se týká Vrchlického sadů, chystá se tam revitalizace. Prostor je dlouhodobě 

nazýván Sherwoodem a něco se s tím dělat bude. Předal bych slovo panu Skálovi, radnímu 

pro dopravu, protože ví podrobnosti. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Radní Skála. 

 

P.  S k á l a : 

 Prioritou je udělat tramvaj na Václavské nám., jak si ji pamatujete a jak má být –  

z Vinohrad dolů na Václavské nám. Je to v plánu, pracuje se na tom.  
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 K variantě přes park mělo město negativní posudek od památkářů. Teď se o tom jedná 

s Ministerstvem kultury, jestli se to dá změnit. Do budoucna bychom chtěli tramvaj i v tomto 

parku. Myslím, že se to dá udělat tak, aby park zůstal zachován. Jsou případy ze světa, kde to 

naopak moc hezky funguje. 

 

(P. Hauptvogelová: To si neumím představit.) 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Ještě Tomáš Vích. Není to diskuse, je to stručná reakce na interpelaci. Interpelace 

bude odpovězena písemně. 

 

P.  V í c h : 

 Tyto věci řešíme v komisi územního rozvoje a vzhledem k parku i v komisi životního 

prostředí. Aktuálně probíhá iniciativa komise územního rozvoje o zklidnění magistrály a o 

celé urbanizaci území od Štvanice po Muzeum. V momentu, kdy se začneme bavit o 

zklidňování magistrály a jejím přebudování na městskou třídu, dokáži si představit, že by 

tramvaj jezdila po městské třídě, jak to většinou bývá zvykem. Tím bychom mohli ušetřit 

Sherwwood. Je to ale v plenkách a je třeba v tomto smyslu být plný naděje a těšit se, že bude 

tramvaj i Na Příkopech, v Jindřišské a třeba i na magistrále.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Vladimír Mařík. 

 

P.  M a ř í k : 

 Chtěl bych říct jednu věc: když se podíváte na Prahu 1, tramvaj dokáže projíždět třeba 

kolem Hradu, aniž by park narušovala. Tramvajová trať třeba na Mariánských hradbách je 

stranou komunikace, projíždí parkem.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Dvě interpelace má Štěpán Kuchta. Zdůrazním, že interpelace nejsou diskusními body.  

Je možné reagovat stručně tím, kdo bude interpelován nebo kdo bude za zastupitelstvo jako 

nejvhodnější reagovat. 

 

P.  K u c h t a : 

 Dnes žádná sprostá slova, to mohu zařídit. Kdyby byly stížnosti, že má interpelace je 

roztříštěná atd. – dávám to tak, jak to dávám.  

 V Dlouhé proběhla dvoudenní uzávěrka, což mě zaujalo a hodně jsem o tom 

přemýšlel. Byl jsem se obě noci dívat. Vrátil jsem se ke svému asi pět let starému textu, který 

jsem nazval Negativní dopady taxislužby na život některých občanů Prahy 1. Text měl tehdy 

dvě stránky. Ty jsem jen upravil a dodal jsem další dvě stránky, které jsou mým vyjádřením k 

současné akci. Byl bych rád, kdyby někdo projevil zájem a s textem se seznámil. Věnuji se 

tomu už roky a nějaké pádné připomínky k tomu mám. Připomínky jsem probral s lidmi, se 

kterými to jde, dalo se o tom komunikovat a neposlali mě s tím někam. Mám jen 10 výtisků 

textu, je to ale ke stažení na mém webu. Kdo si to přečte, budu rád.  

 Zároveň se mně na facebooku ozval pan primátor, zjistilo se, že můj otevřený dopis 

primátorovi se k němu nedostal, což je klasika – člověk to musí nějak urgovat. Pan primátor 

je velice spokojen s tím, že mají být pivní vozítka zrušena v srpnu. Přečetl bych část ze svého 

textu, kde se snažím popsat, proč je to pro mne nedostatečné a proč během čtyř měsíců budu 
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nadále vyvíjet tlak na to, aby pivní vozítka byla zrušena dříve. Je to střet filozofií a pohledu na 

věc. Výjimečně něco přečtu. 

 Co se vozítek týče, mou filozofií je, že byť by takovou zvůlí a řáděním cizinců na 

jakýchsi vozítkách trpěl jen jediný vážený a k pobytu řádně přihlášený obyvatel Prahy 1, nebo 

dokonce starousedlík nebo senior jako je moje matka, nebo citlivý a nervově labilní občan 

jako jsem já, ale také tu bydlím 43 let, trpěl třeba jen jediný den, je z mého pohledu 

povinností Prahy nebo Prahy 1, součástí běžné práce vás, zastupitelů nebo Magistrátu, zajistit 

ihned obnovu aspoň základním způsobem důstojného života v domácím soukromí takového 

občana. V tom už máme jiný pohled na věci. Evidentně takovouto pro mne samozřejmou 

filozofií správy města – na jedné straně já a na druhé straně vy a zastupitelé - vůbec   

nesdílíme, pane primátore. Můžeme si dosadit třeba pane Čižinský. Je to stejné, člověk těžko 

hledá někoho, koho by oslovil.  

 Buďte si však jist, pane primátore, že já jako potenciální zastupitel, starosta nebo 

primátor bych měl tuto filozofii vytesanou zlatým písmem na svém pomyslném štítě a ihned 

bych jednal a nedal pokoj, pokud by jediný občan trpící ve svém bytě zvůlí lidí z pivních 

vozítek – napsal jsem cizáckých a v dané lokalitě nebydlících, dokud by občan nedošel s mou 

pomocí a s pomocí úřadu a policie pomoci a základního klidu ve svém soukromém bytě. 

Komunikoval bych s lidmi, vystupoval bych na aktuální téma mediálně, každý by znal můj 

pohled na věc, aniž bych stále opakoval „nejde, nejsou zákony“, nebo aniž bych vysmátě a 

možná kvůli komunikaci si dal video na facebook, jak pan primátor ukazuje vozítka. Považuji 

za nehoráznost každý další den, kdy vozítka jezdí a dělají „bugr“ v rezidentských zónách, ale 

je to střet nějakých filozofií, každý to máme jinak. 

 Aktivně bych hledal cesty a vyvíjel snahy, aby byla zjednána náprava a místní 

rezidenti ochráněni. Jak prosté, ale vám a zastupitelům je takovýto přístup zcela cizí.  

 Rád bych připomněl, že z vozítek je neustále pouštěna hudba a hovadské řvaní 

osazenstev těchto pivních vozítek, nebo bušení do pivního pultu. Neděje se to jediný den, ale 

už třetí sezónu. Tím víc mi to připadá tristní.  

 Mám k tomu volné ruce, nestanu se člověkem, který se na všechno vykašle. Snažím se 

dále vyvíjet tlaky, snažím se zaujmout jiné lidi, než jsou zastupitelé, ať už Magistrátu nebo 

vy. Podařilo se mi být třikrát v televizi, kontaktoval jsem Městskou knihovnu, Knihovnu 

Václava Havla, snažím se kontaktovat instituce, jaké se namanou, a hledám jednotlivce. 

Ozvali se mi nějací zahraniční studenti, s kterými jsme si popovídali, něco napíší – hledám 

jakoukoli cestu, jak vzbudit zájem nějakých lidí, nějakých skupin nebo mediální tlak, který 

teprve zatlačí na vás, a vy se budete muset věcem věnovat. Myslím si, že to, co v posledních 

letech předváděla policie, je docela skandální. Pořád se snažím, i když je to boj s větrnými 

mlýny. 

 Mám také video, kde je nahráno, jak jsem se jednou psychicky zhroutil. Mám už 

sbírku kolapsů po různých nocích nebo hlavně z pivních vozítek. Sice bych se veřejně hodně 

znemožnil, ale na druhou stranu si na tom tolik nezakládám. Otázka je, jestli by video někým 

pohnulo. Nějaké trumfy v ruce ještě mám. 

 Pokud se týká dalších věcí, otevřelo se téma protihlukových oken. Potřeboval bych 

nějaké vyjádření zastupitelstva k tomu, jako to je, když chtěl člověk sám sebe chránit, a to na 

vlastní náklady. Pro mne by mělo být samozřejmostí, že se dávno bude Magistrát starat o to, 

aby lidé v nejzasaženějších ulicích měli protihluková okna. Není to ale na pořadu dne. 

Potřebuji vědět, jak je to s památkáři a ze strany úřadu – jak by to bylo s protihlukovými 

okny. Kdybych teoreticky měl peníze a někdo by mi byl ochoten zaplatit protihluková okna, 

potřebuji vědět ze strany památkářů i z vaší strany nějaké vyjádření. Zajímalo by mě, jak to 

funguje nebo nefunguje. Jsou také myšlenky podat žalobu na město, což je pořád zralé. 

Všichni ale víme, jak by se to dlouhé roky táhlo a bylo by to o ničem.  
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 Může někdo pouštět obrázky, o které jsem požádal? Paní Vlaďko, je možné začít 

obrázkem č. 1. U nás doma se snažím hlavně přežít. Tady vidíte restauraci Crazy Cow. Rád 

opakuji a byl bych rád, kdyby se to stalo dokladem toho, co se stalo s restaurací. 

Mimochodem – jeden jejich ožrala mi vyhrožoval, že mě zabije, když budu to, co dělají, řešit 

s úřady. V zeleném kruhu vlevo je několik pater restaurace. 

 Na dalším obrázku vidíte jejich okna v pravém úhlu k našim oknům. Toto je 

fotografováno od nás s bytu. Dlouhá léta takto fungovali, okna byla otevírána, kdokoli nám 

celý den koukal do bytu. Jak já vidím okna, tak kdokoli od nich viděl k nám do bytu. 

Sedmdesátiletá matka tam má postel a jakýkoli pohled těchto lidí z mírně vyvýšeného 

prostoru – asi 1,5 m – znamenal, že nám koukali do oken.  

 Za dramatických okolností asi po dvou letech došlo k dohodě s hygienickou stanicí, že 

okna budou dlouhodobě zavírána, abychom měli nějaké soukromí. Minulý rok byla okna opět 

otevírána asi po deseti letech, co dohoda trvala. Bylo mi řečeno, že papír z hygieny je cár 

papíru, kterým se nemusí řídit. Obávám se této sezóny. Jestliže řeknou, že na to kašlou, tak k 

pivním vozítkům a k nočním hlukovým šichtám budu z toho dost mimo. 

 Na tomto obrázku je vidět, jak jsem zabarikádoval okna nějakými „papundeklama“. 

 Toto je moje „nouzovka“ v předsíni. Když se to nedá vydržet, v předsíni si dám 

matraci a snažím se přežít. Tak bydlím už léta. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Předložíte svou interpelaci písemně? 

 

P.  K u c h t a : 

 Myslím, že to není třeba. Je někdo, kdo by se chtěl zabývat třeba mým textem? 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Text mám, snažíme se tomu věnovat, jste první, který se tomu aktivně věnuje, jak je 

vidět v médiích i jinde. Všechno to má nějaké právní a politické mantinely – žijeme, kde 

žijeme.  

 Nyní prosím pana Ing. Davida Damašku o další interpelaci. 

 

P.  D a m a š k a : 

 Připravil jsem si interpelaci, ke které mě dovedla skutečnost stavu na komunikacích na 

území Prahy 1. Text se jmenuje Omezení využívání rezidentských parkovacích míst bez 

náhrady. 

 Vážený pane starosto, vážení radní, dámy a pánové, již několik měsíců neutěšená a 

nikterak řešená situace v oblasti dopravy v klidu, tedy parkování, mě přiměla k učinění této 

interpelace.  

 Z pohledu celoživotního občana Prahy 1 musím konstatovat, že takto chaotický stav v 

případě parkování na území Prahy 1 nepamatuji. Konkrétně hovořím o území ulic Vodičkova, 

Navrátilova, Školská, Řeznická, Příčná a část Karlova náměstí spadající do katastru Prahy 1. 

 V tomto území v současnosti již třetí měsíc probíhají různé opravy jak v části 

komunikací, tak na přilehlých objektech. Tyto stavební činnosti z důvodu záborů komunikací 

spolu nesou pro rezidenty, tedy ty, co tady bydlí, zásadní omezení dopravní obslužnosti, resp. 

dopravy obecně, zejména pak té v klidu. Na všech postižených komunikacích výše uvedených 

je výhradně rezidentská modrá zóna a obyvatelé Prahy 1 tak již po několik měsíců nemají 

možnost zaparkovat. 

 Táži se vás, jak dlouho ještě současná omezení potrvají, jakým způsobem a kým byla a 

je řešena koordinace povolování záborů, zvláště pak ve výše uvedené lokalitě, resp. zda se 
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vůbec někdo tímto před vydáním povolení všech záborů na shodný termín zabýval s vědomím 

všech důsledků? Každodenní realita spíše odpovídá úplnému opomenutí koordinace, včetně 

uvědomění si negativního dopadu z rozhodnutí na občany Prahy 1, kteří zde bydlí. 

 Děkuji vám za odpověď. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Prosím stručně Davida Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 Na to, kdy budou ukončeny zábory, odpovíme písemně prostřednictvím vedoucího 

našeho odboru. Situace s parkováním je hrozná, i když zábory nejsou. Snažíme se s tím něco 

dělat, snad brzy budou vidět konkrétnější kroky. 

 

(P. Damaška hovoří mimo mikrofon, neslyšitelné.) 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Posledním interpelujícím je pan Lukáš Tvrdík. 

 

P.  T v r d í k : 

 Také bych se chtěl krátce vyjádřit k tématu tramvají na Václavském nám., a to z toho 

důvodu, že v horní části Václavského nám. bydlím, takže se to mne dost týká. Pro nás, kdo 

přímo na Václavském nám. bydlíme, je souhlas se zavedením tramvají obrovským 

zklamáním. Již několik let čekáme na revitalizaci náměstí tak, aby to tam vypadalo jako na 

Příkopech nebo dole Můstku. Rozhodlo se pro nejhorší možnou variantu, a to navracení 

tramvají. 

 Je to zklamání z toho důvodu, že vy, pane starosto, i všechny strany v koalici jste 

slibovali snižování hluku. Proto mi v této souvislosti připadá, že dávat hlučné tramvaje přímo 

do centra města je naprosto proti těmto slibům. V tomto směru nevěříme představám o 

tichých tramvajích nebo o tom, že by to tam probíhalo všechno v tichosti. Už dnes na křížení 

Václavského nám. s Vodičkovou tramvaj při průjezdu musí desetkrát zvonit, protože je tam 

spousta lidí. Provoz tam rozhodně není tichý. Kdyby se to rozšířilo na celé náměstí, bylo by to 

ještě horší.  

 Druhá věc je otázka bezpečnosti. Myslím, že Dopravní podnik vydal zprávu, že za 

poslední rok zemřelo asi 8 lidí kvůli srážce s tramvají. V této souvislosti mi připadá 

nezodpovědné dávat tramvaje přímo na náměstí a ještě je nějakým způsobem integrovat do 

pěší zóny. Slyšel jsem vaše vyjádření, že byste si představoval, že by tam lidé korzovali ze 

strany na stranu a procházeli se po náměstí. Pro mne tato představa, že pod dráty, trolejí a 

mezi projíždějícími tramvajemi se budu procházet, je určitě nepříjemná. 

 Dále by došlo k omezení parkovacích míst, která by tramvaje vyžadovaly. 

 Z hlediska dopravy nerozumím, proč to musí být právě na Václavském nám. Četl jsem 

vyjádření Dopravního podniku, že pro nějaké zlepšení dopravy by byla optimální trasa přes 

Hlavní nádraží a tramvaje na Václavském nám. by sloužily jako obsluha náměstí, což mi 

připadá dost zbytečné. Všichni víme, že Václavské nám. je snad dopravně nejobslouženější 

místo v Praze. Myslím si, že to povede k poměrně výraznému snížení kvality života v této 

části města. Nevidím tam žádné výhody. Proto vás prosím, abyste toto všechno zvážili, 

všechny negativní vlivy, které to na nás bude mít. Pokud se o tom bude hlasovat v 

zastupitelstvu, tak aby vznikl ucelený názor zastupitelstva, nejen rady Prahy 1. Děkuji. 
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím Martina Kotase o stručnou reakci. 

 

P.  K o t a s : 

 Proběhla společná prezentace projektů, budeme chtít s nimi seznámit veřejnost. 

Zadrátování se určitě bát nemusíte, bude to řešeno jinak. Problém je nejen Václavské nám., 

ale průjezdnost celé Prahy 1. Celou Prahu 1 musíme řešit komplexně. Situace ve Spálené a ve 

Vodičkové je neudržitelná, projede tam 169 tramvají za hodinu. Cokoli se tam stane, znamená 

to totální kolaps. Názory na tramvaje jsou půl na půl, polovina lidí by byla pro, aby se vrátily, 

polovina proti. Určitě seznámíme občany a odpovíme na interpelaci.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Vyčerpali jsme interpelace. Dávám ke zvážení, zda budeme pokračovat interpelacemi 

zastupitelů, nebo zda dokončíme bod, který máme přerušen. Souhlasíte s interpelacemi 

zastupitelů. Přihlášen je Jan Votoček. 

 

P. V o t o č e k : 

 Včera mě navštívila paní xxxxxxxx se svým bratrem a ptala se na osud své žádosti o 

privatizaci jeho bytu v xxxxxxxxxxxx ulici. Že prý poslala žádost panu starostovi 1. března a 

že dosud nedostala odpověď, a že viděla v pořadu u pana Soukupa rozhovor s panem 

prezidentem Zemanem, který říkal, že pokud do 30 dnů úřad neodpoví, má se za to, že 

souhlasí. Snažil jsem se jí vysvětlit, že na Praze 1 platí jiná pravidla. 

 Manželé xxxxxxxx požádali o privatizaci svého bytu 14. února 2007. Žádost sice byla 

vyřizována, ale tak dlouho, že mezitím paní xxxxxxxx zemřela na rakovinu. Protože se 

změnili žadatelé, šla žádost pod stůl. 

 Pan xxxxx, který v životě svou práci šéfa party fasádníků u Pražské stavební obnovy 

kladl nade vše a případné nemoci přecházel, byl najednou dostižen řadou chorob. Nejen že 

musel absolvovat transplantaci srdce, ale došlo i k postižení nervové soustavy a vyvinula se u 

něj těžká Alzheimerova choroba. Natolik těžká, že byl omezen na svéprávnosti a soud mu 

určil opatrovníka, kterým se stala jeho sestra xxxx. 

 V mezidobí došlo k tomu, že promeškal nejen první, ale i druhou nabídku na 

privatizaci svého bytu. Přesto jeho sestra ve snaze zabránit tomu, aby byl časem odsunut na 

ubytovnu či do domova důchodců a mohl dožít v bytě, který dlouhodobě obýval a do jehož 

zvelebení investoval nemalé finanční prostředky, požádala o privatizaci tohoto bytu. Úřad 

nejdřív půl roku řešil systémová pravidla pro tzv. třetí nabídky. Po půl roce to dopadlo tak, jak 

se vědělo od samého začátku, totiž že třetí nabídka bude za tržní cenu. Pak se tři měsíce 

čekalo na znalecký posudek tržní ceny. Byl vypracován na 7760000 Kč. 

 Rada MČ schválila konečně dne 17. 7. 2018 svým usnesením č. UR 18-0851 záměr 

prodeje bytu o rozměru 78,6 m2 za tržní cenu 7860000 Kč. xxxxxxxxx byla v tomto smyslu 

učiněna nabídka, oni ji akceptovali a zaplatili privatizační zálohu ve výši 10000 Kč.  

 Problém však byl v tom, že pan xxxxx byl zbaven svéprávnosti a jako souhlas s koupí 

jím užívaného bytu nestačil souhlas jeho sestry-opatrovnice, ale musel se k tomu vyjádřit i 

opatrovnický soud. Na tento souhlas se čekalo několik měsíců a získán byl až nyní. 

 Nyní by žádost měla být předložena k rozhodnutí zastupitelstvu. Ovšem rada MČ se 

rozhodla jinak. Svým usnesením č. UR19_0259 ze dne 26. března 2019 rozhodla tuto žádost 

zastupitelstvu nepředložit. Radní Bodeček, který bod radě předkládal, ve snaze dodržet 

doktrínu stávající koalice, doporučil zastupitelstvu prodej neschválit s tím, že za rok bude jako 

jedna z prvních znovu posouzena v rámci nové bytové koncepce. Rada se však rozhodla jinak 

a uložila radnímu Bodečkovi předložit žádost zastupitelstvu k projednání až 30. 6. 2020. 
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 Vážení radní, máte-li hlavu k něčemu jinému, než aby vám nepršelo do krku, prosím, 

používejte ji. To vám nedošlo, že paní xxxx xxxxxxxx, aby zajistila svému bratrovi nikým 

nerušené stáří, nezávislé na rozhodnutí sociální komise či komise pro bydlení, si musela vzít 

hypotéku, aby zaplatila tržní hodnotu tohoto bytu? A tuto hypotéku musí splácet už od teď a 

ne až za rok a čtvrt, kdy se zastupitelstvo bude rozhodovat o tom, zda jí ten byt prodá nebo 

neprodá? 

 Vaším pochybným programem je zrušit privatizaci. Nebuďte zbabělí a řekněte to paní 

xxxxxxxx rovnou a ne až za rok a čtvrt. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 S technickou David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Musím se zastat pana starosty, protože podle mne pan starosta dopis nedostal 

začátkem března, ale dopis je psán 2. dubna s razítkem přijetí 15. dubna 2019 – MČ Praha 1, 

k rukám pana starosty Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Na interpelaci odpovím písemně. S paní xxxxxxxxx jsme se osobně setkali v mé 

kanceláři. Nevím datum, a nevím, kdy mi došel který dopis. 

 Nyní prosím pana Petra Scholze. 

 

P.  S c h o l z : 

 Měl bych dvě otázky. Jedna se týká veřejné zakázky číslo 0065995, je to veřejná 

zakázka na vypsání rámcové smlouvy na služby soudních znalců atd. 

 Úvodem bych chtěl vyjádřit překvapení, že zakázka za necelé 2 mil. Kč bez DPH je 

zadávaná mimo režim zákona o veřejných zakázkách. 

 Můj první dotaz tedy je, co k tomu radu vedlo, proč nebylo zvoleno standardní řešení? 

Všichni víme, že cena znaleckých prací je upravena právními předpisy – vyhláškou, kterou se 

např. řídí soud. Chci se proto zeptat, zda se cena znalců podle vyhlášky nějak promítla do 

zadání? Upřímně říkám, že mě k dotazu vede jednoduchý propočet: předpokládaný počet 

hodin 300 – při dvou letech smlouvy je to 600 hodin, předpokládaná cena 1900000 Kč bez 

DPH, tj. 3156 Kč za hodinu bez DPH, to se zdá jako téměř desetinásobek současné 

vyhláškové ceny – tuším, že je to vyhláška 37/1967, takže se tady ptám, proč se předem volí 

řešení evidentně dražší, než je podle vyhlášky? 

 Nejsem expert na veřejné zakázky, ale mám dojem, že musí být jasné, co je vlastně 

zadáváno. A tady jsem narazil na problém – v zadávací dokumentaci i ve smlouvě je napsáno, 

co asi bude předmětem zakázky. 

 Můj další dotaz tedy je: co všechno bude vlastně předmětem zakázky? Co všechno je 

ve slovech „zejména, nikoliv však výlučně“ a ve slovech „v souvislosti s“. Ptám se: mohou 

takovému zvláštnímu zadání odpovídat požadavky, které jsou kladené na zájemce? Ptám se, 

protože mi není vůbec jasné, jaké znalecké obory jsou vlastně poptávané – ekonomika, 

stavebnictví, jiné technické obory, projektování? Nevím.  

 Zmatek jsem měl i v nabídkové ceně. Ve výzvě je napsáno, že nabídky nad 1900000 

Kč budou vyřazené, ale přitom má být nabídková cena uvedena jako hodinová? 

 Možná se ptám zbytečně, ale je takovéto zadání platné? 

 Všiml jsem si, že soutěže se nemůže účastnit nikdo, kdo neprokáže, že poskytl v 

předchozích třech letech služby v objemu 50000 Kč za jeden rok, takže u znalce, který 
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poskytuje posudky soudu, by šlo o tři plnění v objemu cca třikrát 140 hodin. Promiňte, ale to 

vypadá, jako když nám jde o drahé znalce, možná o ty nejdražší v republice. 

 Ptám se, co vedlo k takovému limitu, který fakticky vyřazuje všechny znalce s 

vyhláškovými cenami, a fakticky vytváří podmínky jen pro ty nejdražší služby? Nekomentuji, 

kolik znalců bylo odrazeno „tiskovou chybou“, protože původně šlo podle zadávací 

dokumentace o částku 500000 Kč, nikoli o 50000 Kč. 

 Další poznámka. Pokud se nemýlím, tak tato koalice má radnici sloužit ještě další tři 

roky. Ptám se proto, proč se tedy zadává zakázka na soudní znalce kratší – jen na dva roky? 

Co k tomu radu vede? Jaký to má racionální důvod? 

 Poslední poznámka. Chtěl bych přítomné advokáty požádat o jejich stanovisko ke třem 

věcem. Co je „odhad cen“ - to je totiž vedle znaleckého posudku také předmětem zakázky – a 

proč je pro odhad ceny potřeba soudní znalec? 

 Proč je ve smlouvě pokuta za porušení mlčenlivosti, kdy mlčenlivost ukládá znalcům 

zákon? 

 Poslední dotaz, který je důležitý pro záznam: doporučili by MČ Praha 1 vyhlášení této 

veřejné zakázky? 

 

P.   Č i ž i n s k ý :  

 David Bodeček bude stručně reagovat. 

 

P.  B o d e č e k :  

 Předpokládám, že odpověď dostanete písemně. Jen uvedu, že já jsem byl ten, kdo chtěl 

rozšířit portfolio soudních znalců, protože jsem s nimi měl velký problém. Vypsali to příslušní 

odborníci úřadu v komunikaci s právním oddělením. Znamená to, že odpověď na interpelaci 

bude směřována od nich.  

 V rámci transparentnosti, a aby došlo k rozšíření portfolia, ještě jednou říkám, že to 

vzešlo ode mne. Stejně je to i u stavebních firem, kde se snažíme rozšířit portfolio seznamu. 

 

P.  Č i ž i n s k ý: 

 Děkuji. Prosím Karla Ulma. 

 

P.  U l m : 

 Chtěl jsem se zeptat, kolik lidí bylo od vládnutí nové koalice na Praze 1 přijato na 

Úřad Prahy 1, ať na základě smlouvy o dílo, smlouvy o provedení práce, smlouvy o výkonu 

funkce a obdobných smluv a jaká je v tom systematizace? 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Odpovíme písemně. Pan Filip Kračman. 

 

P.  K r a č m a n : 

 Pane starosto, vážené kolegyně, vážení kolegové, obracím se s interpelací 

pravděpodobně na pana radního Skálu, která se týká první fáze proběhlého opatření na 

zklidnění dopravy v Dlouhé ulici. Jelikož v této oblasti bydlím, již při plánování jsem měl 

neblahé dušení, že se vyskytnou nějaké problémy, které se dostavily. Zablokování průjezdu 

mezi 22. – 3. hodinou problém přesunulo pouze jinam, a to konkrétně do Rybné, Jakubské 

atd. 
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 V této souvislosti se chci zeptat, zda se počítá před dvěma víkendy s nějakou úpravou? 

V pátek byla situace relativně klidná, v sobotu už ne. Bohužel, kombinované hlídky Městské a 

státní policie hlídaly pouze zátarasy a nevěnovaly se dění v uzavřené oblasti, a to nejen 

chování návštěvníků, ale i provozovatelů podniků 

 Chtěl jsem se také zeptat, jak byli pokutování řidiči taxislužby, kteří parkovali, kde se 

dalo, před zátarasy a po 3. hodině úmyslně rušili noční klid? Děkuji za odpovědi. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím stručně Davida Skálu, potom bude odpovězeno písemně. 

 

P.  S k á l a : 

 Odpovím písemně. Jen jsem k tomu chtěl říct, že změny plánujeme minimálně v tom 

ohledu, že část strážníků nebude dělat jen dopravní opatření, ale bude dělat i veřejný pořádek. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Ještě jednou Petr Scholz.  

 

P.  S c h o l z : 

 Vážení, předpokládám, že jste v uplynulých týdnech zaznamenali rozhodnutí rady 

Magistrátu hl. m. Prahy, kterým došlo k výrazné změně podmínek pro vydávání parkovacích 

oprávnění hybridním vozům. Je přitom obecně známé, že právě pro naši městskou část je 

otázka parkování otázkou naprosto zásadního významu. Nepřekvapilo mě tedy, když se na 

mne obrátili někteří z našich občanů, vlastníci těchto hybridů, a popsali mi svoji situaci. 

Musím říci, že tato situace mi přijde mimořádně nešťastná. 

 Lze ji shrnout asi takto. Rada Magistrátu hl. m. Prahy přibližně před rokem přijala 

usnesení, na základě kterého měly hybridní vozy splňující určité podmínky jako např. stáří 

vozu či výkon motoru, právo získat za 100 Kč na rok parkovací oprávnění do všech zón na 

území Prahy. Jinak řečeno, tito lidé mohli začít na území našeho města parkovat de facto bez 

omezení. Tato výhoda jim byla ze strany rady nabídnuta za to, že si místo starších a 

neekologických aut pořídí právě ekologické hybridy. Za této situace obyvatelé naší, ale i řady 

jiných městských částí vyslyšeli této nabídky a skutečně si pořídili ekologické hybridní vozy. 

 Nyní se však situace radikálně změnila, nová rada se rozhodla podmínky změnit a 

výhodu parkování vlastníkům hybridních vozů odebrat. V tomto směru je na odbornou 

debatu, zda volné parkovací oprávnění pro hybridy je nebo není do budoucna udržitelnou 

cestou. Vlastníky hybridů a v tomto směru i mne však šokovala skutečnost, že rada se 

rozhodla nové podmínky aplikovat nejen do budoucna, ale i na ty, kdo si hybridní vozidla 

pořídili za starých podmínek, to je v době, kdy se Praha zavázala poskytnout jim za pořízení 

hybridu volné parkovací oprávnění. Tito lidé jednali v dobré víře, zcela v souladu se 

závazným usnesením rady a s politikou zlepšování ovzduší v našem městě. Přesto je jim nyní 

s velkou dávkou arogance sděleno, že jejich názor nikoho nezajímá a nárok na parkování jim 

zanikl.  

 To je přístup, který je dle mého názoru v jednoznačném a příkrém rozporu s 

požadavkem na předvídatelnost jednání orgánů veřejné moci s požadavkem na dobrou správu 

a požadavkem na právní jistotu. Jak můžeme příště chtít, aby občané uvěřili politice našeho 

města, když takto ostentativně dáváme najevo, že dané slovo neplatí a podmínky může měnit, 

kdo chce, kdy chce, jak chce a pro koho chce, a to i zpětně.  

 Nechci se v tomto směru pouštět do diskusí, jaké důvody radu ke zrušení parkovacích 

oprávnění vedly. Ty mohou a nemusí být legitimní, každopádně jsou však na odbornou 

debatu, na kterou zde není prostor. Chci se však zeptat, zda rada naší městské části považuje 
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tento postup za správný a zda je podle ní v pořádku, že obyvatelé naší městské části, kteří v 

dobré víře vyslyšeli nabídky Magistrátu, mají být tímto způsobem de facto zpětně zbaveni 

slíbeného práva. Pokud ano, chci se zeptat, zda také rada naší městské části hodlá ve své gesci 

postupovat v budoucnu stejným způsobem, nebo zda rada naopak ctí principy právní jistoty a 

předvídatelnosti jednání orgánů veřejné moci a podobné zpětné změny pravidel se obyvatelé 

naší městské části obávat nemusí. Děkuji.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Je to především interpelace na radu hl. m. Prahy, která má k tomu co říct. Dotaz 

odpovíme písemně. 

 Interpelace skončily, další přihlášky nejsou. Mám požadavek na pětiminutovou 

přestávku 

 Technická – dr. Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Vážený pane starosto, ráno na začátku došlo k určitému nedorozumění, na základě 

kterého byl z programu vyřazen bod 12 – zpráva o situaci v Nemocnici Na Františku. Nyní 

přišla paní zastupitelka hl. města Prahy Janderová s informací, že jedním z důvodů odkladu 

bylo, že mělo být známo stanovisko výboru pro zdravotnictví a sociální politiku hl. m. Prahy, 

který zasedá zítra. Paní dr. Janderová přišla s informací, že bod týkající se Nemocnice Na 

Františku nemá na programu.  

 Prosím, pro detaily dejte slovo paní dr. Janderové. Chtěl bych požádat, abychom 

znovu zařadili do programu původně vyřazený bod. Děkuji.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Jde to procedurálně? Jednou jsem ho již stáhl. Martin Kotas. 

 

P.  K o t a s : 

 Technická. Pane Votočku, byla to opozice, která žádala o stažení tohoto bodu. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Dejme si přestávku 10 minut, potom se vyslovíme k tomuto vašemu požadavku. 

(Přestávka) 

 Budu reagovat na příspěvek dr. Votočka – na znovu zařazení bodu Informace o 

průběhu jednání s hl. m. Prahou o zajištění provozu Nemocnice Na Františku. Po poradě jsem 

se rozhodl bod nezařazovat. Je třeba si uvědomit, že požadavek opozice zněl, že tento bod 

nemá smysl projednávat, pokud zde není paní radní Johnová. Požadavek na znovu zařazení je 

trochu zvláštní. Byla vyjádřena vůle to neprojednávat. Jsem připraven k neformálním 

diskusím, ale je už 19.30 hod. Budeme to projednávat v komisi, která je veřejná, a znovu to 

bude potom na zastupitelstvu.  

 Pokud to lze považovat za vyřízené, pojďme zpět k bodu 14 – záměr prodeje půdy v 

Mezibranské 9. Slovo má Amália Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Jako předsedkyně finančního výboru musím poznamenat, že je návrh zastupitelů za 

ODS absurdní, že bychom půdu měli jako městská část koupit. Myslím, že naším cílem je 

stabilizovat byty, které vlastníme a prázdné obsadit. To je naším primárním cílem. Je mnoho 

bytů nezrekonstruovaných a ve špatném stavu a do těch investujme.  
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Petr Scholz 

 

P.  S c h o l z : 

 Nevěděl jsem, že svým návrhem vyvolám, že všichni jsou proti tomu. Uvedu jednu 

věc. Domluvili jsme se tady s Kamzíkovou. Chceme tam koupit polovinu domu za 30 mil., 

kde byty nejsou. Tam se bude stavebně investovat. Ať počítám, jak počítám, tak jestli tady 

máme půdu za 13 mil., do toho bychom podle propočtů pana Mgr. Bully museli dát 20 mil. I 

kdyby to bylo 20 mil. navíc, stále to vychází levněji než Kamzíkova. Omlouvám se 

finančnímu výboru, ale připadá mi to ekonomicky výhodnější než kupovat polovinu 

nemovitosti – polovina nám už patří, a tam znovu rekonstruovat byty, tak tady máme aspoň 

možnost vybudovat nové moderní byty, které nemusí být sociální, ale mohou to být profesní 

stabilizační byty pro obyvatele Prahy 1. Nepřipadá mi to jako šílený návrh, abychom něco 

koupili a vybudovali. Jako jediní jsme schopni zaručit, že tam nebude AIRBNB. Nechci se 

dotknout právníků ani vás, pane starosto, ale myslím si, že to bude velmi těžké ošetřit, aby 

tam někdo nevybudoval AIRBNB. Myslím si, že to bude nadlidský úkol. Pokud to ale bude v 

majetku městské části, tak jsme schopni zajistit, že tam žádné AIRBNB nikdy nebude. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Teď mám slovo já. Srovnávání s Kamzíkovou není nejtrefnější. Tam jde o něco 

symbolického, o historii a i o spojitost s dvorem, o vnitroblok mezi Staroměstským náměstím, 

Železnou a Kamzíkovou. Pokud bude dům ztracen, bude o něco těžší tam realizovat nějaký 

projekt, než když bude dům náš. Tento dům by mohl být zcela ztracen, ale tady se nám snad 

podaří uhájit to, že to bude k trvalému bydlení. Není to jen o tom, že tam nebude AIRBNB, 

mělo by to sloužit normálnímu bydlení.  

 Ze strany gesčního radního bylo řečeno, že městská část má omezené prostředky a naší 

prioritou je bydlení. Prostředky se investují efektivněji jinak. Ještě si uvědomme, že při 

volbách se všude volalo po tom – udělejme výstavbu bytů. Tam je důležité, abychom 

neblokovali to, že nějaký soukromník tady chce něco postavit tím, že budeme otálet se 

souhlasem s prodejem. Také bych nehovořil o privatizaci této půdy. Půda už je z 9/10 

privatizovaná, to udělala předchozí garnitura. Jedná se o to, jestli půdu budeme s našimi 11 % 

blokovat, nebo jestli to ponecháme osudu s tím, že tam veřejné zájmy ještě trochu zajistíme.  

 Prosím Vladimíra Maříka. 

 

P.  M a ř í k : 

 Chtěl bych trochu podpořit pana kol. Scholze. Když jsem si to spočítal, vychází mi 

něco přes 50 tis./m2 i po výstavbě. Taková situace se asi těžko bude opakovat.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Když chcete stavět byty v půdách, tak pojďme nejprve do našich půd. Nejsem právník, 

ale v tomto případě není žádné předkupní právo.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Petr Scholz. 
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P.  S c h o l z : 

 S předkupním právem jsem to nepochopil, ale v současné chvíli tam žádné není. 

Myslím, že soukromý investor si to koupí mnohem snadněji než městská část. Než se na tom 

dohodneme, už to bude prodané.  

 Chtěl jsem navázat na kol. Maříka. Pan architekt – pokud se nepletu – říkal, že na 

Praze 1 se prodávají byty kolem 150 tis. Kč/m2. Pokud nám to vyjde po stavbě na 50 tisíc, tak 

jediné, co se může stát – že by na tom městská část tratila. Získáme profesní byty na 

stabilizaci obyvatel, a pokud se jednoho dne rozhodneme, že bytů máme moc a už nevíme, co 

s nimi, tak privatizací této půdy jen vyděláme peníze. Myslím, že finanční prostředky máme 

na to, abychom mohli investovat do stavby bytů. V současné chvíli v nákresu jsou tam 4 byty, 

malometrážních bytů by tam bylo třeba 6.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Pavel Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Bleskl mi hlavou možná nesmysl, ale jestliže půda bude prodaná a my tam máme 

desetinový podíl, tak asi dostaneme desetinu z prodeje, což by mohl být třeba milion korun. 

Za milion dáme dohromady třeba jeden byt.  

 Je to složité, chápu směr vašeho uvažování, ale když vidím investice ve školách, kde 

se půdy rozšiřují o další prostory, ve finále mi připadá neúměrně nákladné udělat z půdního 

prostoru obyvatelný prostor. Myslím, že se do toho musí investovat mnohokrát víc než na 

renovaci klasického bytu někde v patře. Mám z toho ten dojem. Když byt již stojí a uděláte 

tam jen podlahu, nové rozvody, vymalujete, tak si myslím, že řádově to je jeden nebo dva 

miliony, a byt je hotový. Tady bychom do toho investovali třicet a měli bychom 2 nebo 4 

byty. Kdybychom byty neměli, ale máme jich spoustu, bude nám stačit, pokud se nám podaří 

opravit ty, co máme. 

 Říkáte o privatizaci, že byste v ní chtěli pokračovat. Nemusíme nutně vlastnit všechny 

byty. Jestliže byty postaví soukromník, má to stejnou logiku – lidé tam budou bydlet. 

Primárně jde o to, aby se obyvatelé na Prahu 1 vraceli. Chápu vaše stanovisko, ale říkám to 

své.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Znovu říkám, že neexistuje předkupní právo. Tady zaznělo, že máme nějakou možnost 

a že se může stát, že nás někdo předběhne. Jak nás někdo může předběhnout, když jsme členy 

SVJ a budeme o tom v podstatě rozhodovat? Teď členským podílem rozhodujeme o tom, že 

dáváme souhlas k tomu, aby půda byla prodaná – nic víc. Znamená to, že když souhlas dáme, 

SVJ bude prodávat. Když se rozhodneme, že do toho půjdeme, tak do toho půjdeme.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Martin Kotas. 

 

P.  K o t a s : 

 Souhlasím s panem Bodečkem. Všichni víme, že k prodeji je třeba stoprocentní 

souhlas. Ctím demokracii. Jestliže se v SVJ všichni shodli na prodeji, odsouhlasme to a 

potom řešme, zda se do toho přihlásíme. Souhlasím s Amálii Počarovskou, že máme peníze 
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investovat do toho, co už je a co je za třicet let zanedbané, a máme omezené investiční 

možnosti. Odsouhlasme shodu SVJ, jsme jeho součástí, pojďme ctít demokratickou dohodu.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Vladan Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Krátkou poznámku k házení s čísly. Jestliže je to ve znaleckém posudku v nějaké ceně, 

neznamená to, že se to za tu cenu prodá. Nemůžeme počítat s čísly předpokládané realizace.

 Zaznívá často slovo stabilizace. Stabilizujme nejdříve bytový fond Prahy 1, pak 

můžeme stabilizovat další věci.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím hlasovat, zda Petr Scholz může vystoupit počtvrté. Většina je pro. Prosím, 

pane kolego. 

 

P.  S c h o l z : 

 To, že se půda prodá a je tam napsáno, že tam mohou vzniknout 2 – 4 byty, může také 

znamenat, že tam může vzniknout jeden. Soukromník si tam postaví jeden byt o 400 m2. 

Nepřipadá mi to, že by se to nemohlo stát. Můžeme si říct, že tady destabilizujeme současnou 

situaci, ale je otázka, kolik možností ještě máme něco takového koupit. Nevím, kolik je 

možno koupit nerozestavěných půd tam, kde jsme součástí SVJ. To, že se tam postaví 

soukromé byty, neznamená, že tam někdo bude bydlet, může se z toho stát klasický investiční 

byt. Myslím si, že se to z logiky věci stane. Historie ukazuje, že se takové věci dějí.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Martin Kotas. 

 

P.  K o t a s : 

 SVJ musí mít stoprocentní souhlas. Nemůže se z toho stát jeden byt, jestliže s tím 

nebudeme souhlasit. Jestliže budeme trvat na tom, že se z toho musí stát 4 byty, tak tam 

budou 4 byty. Bez našeho souhlasu se to nepohne.  

 Jestli to chceme koupit nebo ne, je na jinou debatu. Podpořme dohodu SVJ, abychom 

z pozice síly neblokovali jejich rozhodnutí.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nemusíme kupovat, máme své půdy. Když už – tak půjdeme do našich půd. 

 Druhá poznámka. Víte, co tady probíhalo na posledních dvou zastupitelstvech, kdy 

jsme měli problémy s výstavbou půd. Byl bych ten, kdo by od toho spíše ustupoval, protože 

kvalita půd na Praze 1 není dobrá.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Několik slov. Jsem rád, že ODS začala vnímat, že bydlení musíme chránit a abychom 

mohli dělat bytovou politiku, musíme vlastnit nějaké byty. Je třeba dodat, že tato nebude moci 

být vlastněna námi, protože většinu toho jsme v minulosti rozprodali tzv. privatizací. Budu 

rád, když tomu do budoucna zabráníme. 
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 Co tady Petr Scholz navrhuje, znamená, že to SVJ budeme blokovat a abychom to 

odblokovali, tak chceme, abyste to dali nám. Je otázka, zda by na to SVJ přistoupilo. Kdyby 

se tak choval každý, nikde by se nic neprodalo. Je možné prodej, kde máme desetinu půdy, 

buď blokovat, nebo to má být jako samostatný prostor, kde mají vzniknout byty, a tím pádem 

se to prodá.  

 Technická – Petr Scholz. 

 

P.  S c h o l z : 

 Neřekl jsem, že bychom to měli blokovat. Můj návrh směřovat k tomu, co říkal kol. 

Bureš, že bychom doplnili usnesení o naše předkupní právo.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pokud to tam bude, tak to budeme blokovat. 

 Prosím o závěrečný návrh.  

 

P.  B r o ž : 

 Je to podobné jako v předchozím bodu. Ve variantě A, ve 2. odstavci se za čárku, kde 

bylo původně „které“, doplňuje: za podmínky, že tyto bytové jednotky budou sloužit k 

trvalému bydlení a že splnění této podmínky bude v příslušné smlouvě dostatečně závazkově 

nebo věcně právně zajištěno“.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím o vyjádření předkladatele. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Ztotožňuji se.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím hlasovat o takto upravené variantě A. Pro 22, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 

2. Usnesení bylo přijato. 

 

 Přistupme k bodu 15 – prodej části společných prostor v domě U Obecního  

dvora 6 
 Opět poprosím Davida Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Dámy a pánové, tímto navazuji na březnové zasedání ZMČ Prahy 1, kde jsem přerušil 

tento bod s cílem dohodnout se následně s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx žadatelem o souhlas s 

prodejem části společných prostor o ploše 3 m2 na adrese U Obecního dvora 6. Tento prostor 

byl stavebníkem xxxxxxx xxxxxxx neoprávněně přisloučen k jeho bytové jednotce číslo 11. 

Toto byl primární důvod rozepře s panem xxxxxxx na minulém zastupitelstvu, a to ve vztahu 

ke znaleckému posudku, který nechal zpracovat. V něm je uvedeno, že využití oceňovaného 

prostoru je k ponechání jako společná chodba a WC pro ostatní bytové jednotky, což se v 

době ocenění nezakládalo na pravdě.  

 Z tohoto důvodu jsem požadoval úpravu ceny, a to zvýšením. Doporučil jsem, aby 

rozdíl sloužil SVJ v rámci fondu oprav na opravy v domě, které jsou vhodné realizovat po 

nájemnících s krátkodobým pronájmem, a to konkrétně těch, kteří také využívají bytovou 

jednotku pana xxxxxx.  
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 Vážení kolegové, s odkazem na záměr schválený zastupitelstvem 12. června 2018, 

který visel na úřední desce od 25. června do 12. července 2018, ve kterém byl dán souhlas s 

prodejem, dále s odkazem na znalecký posudek, který stanovil cenu obvyklou v daném čase a 

místě, a to při částce 240 tisíc Kč, to je 80 tisíc Kč /m2 a na základě mé dohody s Ing. 

xxxxxxx vám doporučuji schválit prodej za cenu 280 tis. Kč včetně DPH. 

 Nezávisle na tom, co jsem nyní řekl, materiál jsem vám předložil ve dvou variantách. 

Varianta A navrhuje souhlas s prodejem včetně změny prohlášení vlastníka a varianta B 

navrhuje nesouhlas. U obou variant bereme na vědomí žádost pana Ing. xxxxxx. 

 Doplním, že rada MČ Praha 1 dne 19. února letošního roku vzala žádost na vědomí a 

komise obecního majetku dne 27. února 2019 svým usnesením rozhodla, že nemá námitek 

proti ujednání ve variantě A na jednání zastupitelstva MČ Praha 1.  

 Navrhuji variantu A, ve které proti minulému návrhu došlo k navýšení ceny. Děkuji. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se Vladan Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 V tomto bodu bych navrhl, abychom zavázali majitele, aby byt nemohl užívat ke 

krátkodobému ubytování, stejně jako tomu bylo v předchozích případech. Stejnou větu bych 

navrhl i v tomto bodu.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Zareaguji. Byl jsem informován předkladatelem, že jednání už probíhalo a že tato 

podmínka není průchozí. Máme na volbu buď to nechat zablokované, nebo souhlasit s 

odkupem. V tomto bodu doporučuji, abychom od této podmínky, která nebude 

akceptovatelná, upustili a abychom to schválili tak, jak to předkladatel navrhuje.  

 

P.  B o d e č e k : 

 To, že je tam provozován krátkodobý nájem, je fakt. Není to trestná činnost, musí si to 

potom vyřešit asi někdo jiný. Já teď řeším to, že byly splněny všechny podmínky, na kterých 

jsme se minule dohodli na březnovém zasedání zastupitelstva, kdy jsem byl označen jako 

velmi tvrdý a s gestapáckými prvky. Na základě toho, co z toho vzešlo, bylo jednání, na 

kterém byl dán souhlas.  

 V rámci diskuse byly promítnuty fotografie. V rámci fotografií byla skříňka, kam ten, 

kdo pronajímal prostory, dával klíče. S tím jsem měl problém, protože jsem říkal, že to jsou 

společné prostory. Jako zástupce gesčního radního, který má na starosti také SVJ, řekl jsem 

panu xxxxxxxx, že by měl jako předseda SVJ vědět, že s tím by měli vyjádřit souhlas členové 

daného SVJ. Na základě toho krabičku sundal.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Přihlášen je Vladan Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Reaguji pouze na to, že historie bytu byla taková, že pán zabral kus společného 

prostoru. Následně to bylo ze strany stavebního úřadu nějak legalizováno, nicméně v 

okamžiku, kdy městská část má možnost ovlivnit využití bytů, tak jsem pro to, abychom tuto 

možnost využili a hlasovali pro to, že tam má být trvalé bydlení.  

 

 



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 43 
 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Jan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Vážený pane magistře, vůbec s vámi nesouhlasím. Byt zabral a pronajímá ho jako 

AIRBNB. Po dlouhých jednáních jsme se dostali k tomu, že za kus, který zabral, zaplatí 280 

tisíc. On vychladl, Bodeček vychladl, skříňka se ztratila. Jestliže budeme trvat na této 

podmínce, nekoupí to, nedá nám 280 tisíc a budeme tam, kde jsme teď. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pavel Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Chtěl jsem se hlavně zeptat, do jaké situace bychom se dostali, pokud bychom to dnes 

neschválili? Co by to znamenalo? Jsem na vahách a pro mne je důležité toto vědět. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pronajme to, bude to mít v nájmu, protože na tom se usneslo SVJ. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím o reakci pana Bullu. 

 

P.  B u l l a : 

 V tomto případě by se stalo to, co tady konstatoval pan dr. Votoček. Situace by se 

nezměnila, protože žadatel má sice ex post odsouhlasené zabrání k užívání společné části, 

vybudování příčky, která tam v tuto chvíli je. Stavebním úřadem je to ošetřeno, je to 

zkolaudováno. Není to užíváno v rozporu se zákonem. Jedná se pouze o společnou část na 

základě souhlasu SVJ. Není tam, že by tato společná část přešla do jeho vlastnictví. Je to něco 

obdobného, jako když užíváte jinou společnou část v domě, jako jsou např. sklepní místnosti, 

komory, sušárna – když si ji pronajmete, že ji budete užívat vy a budete za to SVJ něco platit, 

pokud bude SVJ po vás něco chtít. V tomto případě SVJ od žadatele nic nechce a souhlas s 

tím, aby tyto společné prostory užíval, mu již dalo.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Za sebe řeknu, že prosazuji, abychom byli v naší politice asertivní v zajišťování 

Prahy1 k trvalému bydlení. Byl jsem tady přesvědčen, že toto není průchozí, abychom toho 

dosáhli. Podpořím návrh předkladatele.  

 Vladan Brož formuluje pozměňovací návrh. 

 Technická – Jitka Nazarská. 

 

P.  N a z a r s k á : 

 Prosím o dvě minuty pro jednání klubu. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Dvě minuty přestávka na klub. 

(Přestávka) 
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 Prosím klub Pirátů o vyjádření. Vyjádřit se nechce. Prosím Vladana Brože, aby 

naformuloval případný pozměňovací návrh. 

 

P.  B r o ž : 

 V navrhované variantě A v bodu 2 se za slovem „výši“ objeví čárka, a navrhovaný text 

je: za podmínky, že tato bytová jednotka nebo její prodávaná část budou sloužit k trvalému 

bydlení a že splnění této podmínky bude v příslušné smlouvě dostatečně závazkově nebo věcně 

právně zajištěno. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím o stanovisko předkladatele. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Vzhledem k tomu, že je to zase něco jiného a já jsem s ním jednal na základě toho, co 

tady zaznělo minule, neztotožňuji se s tím. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu Vladana Brože. Pro 9, proti 2, zdrželo 

se 9, nehlasovali 3. Návrh nebyl přijat. 

 Nyní hlasujme o usnesení ve variantě A v původní variantě, jak doporučuje 

předkladatel. Pro 13, proti 1, zdrželo se 7, nehlasovali 2. Návrh byl přijat. 

 

 Pojďme k bodu 16. Dávám opět slovo předkladateli Davidu Bodečkovi. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Bude to snad jednoduchý bod. 

 Vážení kolegové, předkládám vám k opravě usnesení UZ19_0039 ze dne 6. března 

2019, aby byl odstraněn rozpor ve schváleném usnesení. Tuto opravu projednala rada MČ 

Praha 1 dne 2. dubna s tím, že doporučuje zastupitelstvo schválit tuto úpravu: 

 V návrhu usnesení je, že bereme na vědomí usnesení, které jsem uvedl, a zároveň 

schvalujeme opravu takto: Prodloužení lhůty pro prodloužení výstavby rozestavěné bytové 

jednotky č. 158/15 na adrese Opatovická 20, k. ú. Nové Město, o dva měsíce – a teď je tam 

změna, která byla v březnovém usnesení chybná, nově bude „tj. do 15. dubna 2019“.  

V usnesení jsme měli do 15. března 2019. Nastalo to proto, že jako předkladatel jsem přišel s 

prodloužením lhůty o jeden měsíc. Na základě diskuse tady jsme byli ještě benevolentnější a 

udělili jsme měsíce dva. V rámci usnesení se zapomnělo změnit datum v závorce. 

 Zaměňujeme 15. březen 2019 za 15. duben 2019 tak, jak byl smysl celého usnesení.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

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

Pro 21, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Usnesení bylo přijato.  

 

 Poslední je bod číslo 17 – pozastavení lhůty pro dokončení výstavby půdních 

prostor v domě V Kotcích 24. Opět David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Vážené dámy a pánové, 31. května 2018 pan xxxxxxxxxxxx převzal vysoutěžený 

půdní prostor V Kotcích 24. Do 15 měsíců, to je do 31. 8. 2019, se zavázal dokončit výstavbu 

této bytové jednotky.  
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 Dne 18. 12. 2018 obdržel odbor technické a majetkové správy výzvu k jednání, kde 

spoluvlastník pan xxxxxx vyzývá k ústnímu jednání ohledně toho, že budoucí bytová jednotka 

nebude splňovat normové hodnoty pro proslunění. Odbor technické a majetkové správy 

požádal stavební úřad o vyjádření, zda parametr prosluněno má vliv na vydání kolaudačního 

souhlasu. Stavební úřad tehdy sdělil, že požadavek proslunění nemá dnes žádný vliv na 

kolaudaci 

 Dne 18. února 2019 proběhlo s panem xxxxxxxx ústní jednání, kde se detailně řešily 

další prověřené skutečnosti. Jednak máme vyjádření mykologa, z něhož vyplývá, že 

provedenou sondou byla zjištěna na stropním trámu dřevokazná houba. Zároveň mykolog 

doporučil provedení komplexní revize vodorovné konstrukce. Dále doporučil pásové sondy a 

obnažení koruny záhlaví stropních a rákosníkových trámů.  

 Z vyjádření statika, což je druhý odborník, vyplývá, že je na místě navrhnout zesílení 

vazných trámů. Je nutné také provést stavebně technický průzkum a ověřit kvalitu svislých 

nosných konstrukcí v nižších podlažích.  

 Obě tato vyjádření si pan xxxxxx nechal vyhotovit na vlastní náklady jako znalecké 

posudky, které předložil v březnu 2019 v písemné podobě.  

 Tyto důvody dle odboru technické a majetkové správy lze posuzovat jako objektivní 

překážky způsobující nemožnost výstavby půdní bytové jednotky v daném termínu, protože je 

zapotřebí přistoupit k přepracování projektové dokumentace tak, aby plně vyhovovala 

aktuálním technickým požadavkům a zjištěným výstupů s přihlédnutím na bezpečnost stavby.  

 S ohledem na konkrétní skutečnosti, které mi byly předloženy až minulé pondělí, 

předložil jsem na stůl o den později radě tento tisk, a to ve variantě A – schválit pozastavení 

lhůty od 18. 12. 2018 do dne právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením či 

jiného obdobného správního aktu, jehož vydání bude s ohledem na nastalou situaci nezbytné – 

požadoval jsem doplnit datum, které tam dříve nebylo, aby stavebník byl nějakým termínem 

vázán, doplnilo se tam nejpozději však do 31. 12. 2020. 

 Varianta B je neschválit. 

 Rada MČ doporučila předložit zastupitelstvu MČ Praha 1 pouze variantu A.  

 Ještě tentýž den jsem se snažil rozeslat všem tento materiál, abyste ho měli včas, to 

znamená 7 dní před zasedáním zastupitelstva. O den později, to je ve středu 10. dubna, jsem 

neplánovaně požádal komisi obecního majetku o zahrnutí této záležitosti do bodu různé, a to 

jednak proto, aby členové měli ode mne aspoň stručnou informaci, ale také proto, aby se 

mohli vyjádřit k materiálu. Diskuse k tématu byla relativně obšírná. Nabyl jsem však dojmu, 

že převládal názor přiklonit se k jedné z těchto dvou variant, ale díky nedostatečnému času na 

prostudování byl mnou vložený bod vnímán jako informativní. Nežádal jsem, aby se o tomto 

bodu hlasovalo. 

 Následně jsem se rozhodl všem členům komise obecního majetku poslat e-mailem 

materiály s možností, aby se vyjádřili. Zpětnou vazbu jsem obdržel písemně od člena Kamila 

Vavřince Mareše, který by – cituji – prodloužil termín dle požadavku, a to dodatkem ke 

smlouvě o výstavbě, kde se žadatel vzdá jakýchkoli nároků za vady krovu a projektu, které 

jsou doloženy posudky.  

 Předpokládal jsem, že pan xxxxxx sem přijde, bylo to domluveno, ale bohužel dnes 

ráno jsme se dozvěděli, že má jednu velmi neodkladnou záležitost v jižních Čechách. Měl 

jsem v plánu ho tady vyzvat, aby nám na stenozáznam potvrdil, že se tohoto vzdá. Vzhledem 

k tomu, že tady není, v předloženém usnesení si dovolím udělat jednu úpravu, kde bereme na 

vědomí jednak žádost o přerušení lhůty od xxxxxx xxxxxxx z 25. března, také bereme na 

vědomí výzvu z jednání s panem xxxxxxxx z 9. ledna 2019, dále aktualizaci současného stavu 

z 21. února 2019, odpověď z naší strany z 13. března a hlavně bereme na vědomí i 

mykologický i statický posudek. 
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 Navrhuji schválit pozastavení lhůty od 18. 12. 2018 do dne právní moci rozhodnutí o 

změně stavby před dokončením či jiného obdobného správního aktu, jehož vydání bude s 

ohledem na nastalou situaci nezbytné, nejpozději však do 31. 12. 2020 – doplňuji – za 

podmínky, že žadatel nebude po MČ Praha 1 požadovat žádné nároky za vadu krovu a 

projektu, které jsou doloženy výše jmenovanými posudky. 

 V bodu 3 ukládá informovat žadatele a uzavřít s ním dodatek ve smyslu bodu 2. 

 Na stůl vám byl před chvílí rozdán harmonogram, který jsem tady zmínil. Toto také 

vzešlo z požadavku komise obecního majetku, abyste toto měli k dispozici před 

rozhodováním. Je tam vše, co jsem před chvílí řekl.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Přihlášen do rozpravy je Vladimír Mařík. 

 

P.  M a ř í k : 

 Vážení zastupitelé, pane starosto, v úvodu bych zmínil, že tento materiál nepodpořím a 

jsem proti prodloužení lhůty pro dokončení dostavby půdní jednotky, nekonal bych s péčí 

řádného hospodáře. V celém materiálu je patrné, že se zájemce snaží hledat důvody, které 

vedou k nedokončení půdní bytové jednotky.  

 Ve smlouvě je jednoznačně řečeno - článek 5, odst. 4, že stavebník se seznámil s 

podmínkami výstavby půdní bytové jednotky v budově a se stavem její rozestavěnosti. Pokud 

se v takovém stavu nachází a tyto půdní prostory přejímá, jak stojí a leží, vzdává se práva z 

vadného plnění.  

 V odst. 12 – to je nejdůležitější – prohlašuje, že stavebník bere na vědomí, že budova 

se nachází v Pražské památkové rezervaci a z toho důvodu mohou prostory, v nichž se 

stavebník zavazuje budovat půdní bytovou jednotku, obsahovat výskyt různých dřevokazných 

hub a hmyzu.  

 Proto nerozumím usnesení rady, která přerušení dostavby doporučuje. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Jan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Dostal jsem na stůl nějaký papír, ze kterého vyplývá, že původní projektovou 

dokumentaci vyhotovil ateliér KAVA a novou projektovou dokumentaci vyhotovil také 

ateliér KAVA. Neviděl jsem ani jednu projektovou dokumentaci, ale stáhl jsem si smlouvu. 

Pan xxxxx  koupil celý prostor za zhruba dvoutřetinovou cenu a v té ceně platil za posudek asi 

350 tisíc. Pan xxxxxx za stejný posudek - protože je tam také stavební povolení a prodloužení 

stavebního povolení, aniž by byla v prodloužení zmínka o tom, že to dělá podle jiného 

projektu - zaplatil jeden milion a sto.  

 V žádném případě nezpochybňuji mykologický nebo statický posudek, ale to, z čeho 

vycházím, je dopis, který nám poslal advokát pana xxxxxxx. Jednak proto, že mě v minulosti 

opakovaně navštěvoval pan xxxxxxxxx a věděl, že se kvůli této půdě zdržuje privatizace, tak 

jsem se neustále snažil na OTMS ptát, zda už převzal půdu a zda už něco začal. Říkali: přece 

mu ji nebudeme dávat teď, když je zima, odkryl by střechu a napršelo by tam. Půdu převzal i 

díky činnosti našeho oddělení technické a majetkové správy až koncem května 2018. 

 Když si přečtete dopis, který máte v materiálu, tak advokát píše, že jeho klient nabyl 

právo vestavby půdní bytové jednotky, kterou lze realizovat v rozporu se zákonem.  

 Pak se tam zmiňuje o osvětlení, které mu bylo vysvětleno, že to tak není, a následně 

přišel s těmi dvěma posudky. Dále jsou takové formulace jako „podstatné na projektu je, že z 
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právního charakteru byl klient záměrně oklamán zatajováním podstatných záležitostí“, nebo 

„on musel v článku 4, odst. 13, podepsat, že tam bude deset let bydlet, takže ho nutíte, aby 

deset let bydlel v zanedbaném prostoru, který bude zásadním způsobem nevyhovovat 

životním podmínkám“. Tento člověk hledá důvod, jak nám to vrátit. 

 Na majetkové komisi bylo řečeno, že když nám to vrátí, budeme muset opravit statiku, 

a takto že to udělá on. Statika je ale něco zcela jiného než půda, tak tu si na závěr vyžádá jako 

zhodnocení celé budovy, abychom mu to vrátili. Penězům se nevyhneme, teď mu vrátíme 

přes 10 mil. plus 250 tisíc za projekty.  

 Jak jsem pochopil jak z usnesení rady, tak z probírání na majetkové komisi, jsou 

všichni pro to, aby se mu to prodloužilo. Pro to nejsem a předem vám říkám, že v listopadu 

2020 se tady sejdeme znovu nad žádostí pana xxxxxxx, aby nám mohl prostory vrátit a 

abychom mu zaplatili vzniklou škodu a náklady. Souhlasím s tím, co říká pan Mařík, i když z 

naprosto jiného důvodu.  

 Ani jeden z posudků nezpochybňuji, jsou jistě správné. Co zpochybňuji, je projekt 

pana Ing. Karáska. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Také se chci chovat jako řádný hospodář. Pokud někteří znají tuto historii, tato půda 

byla už jednou prodána za menší částku. Probíhala potom soudní pře, kterou jsme prohráli 

proto, že byla chybná dokumentace. Dokumentace se opravila, půda se znovu prodala za  

10 mil. Kč.  

 Pan dr. Votoček může mít pravdu, beru to, že v listopadu nebo v prosinci nám pan 

žadatel půdu vrátí. Jsme ale u půd, které jsou neštěstím. Je to už čtvrtý případ, který tady 

řešíme. Když jsem zjišťoval na odboru technické a majetkové správy, s kolika takovými 

případy se tady ještě setkáme, bylo mi potvrzeno, že to jsou dva případy. Je to tento případ 

půdy, a potom je to pan xxxxx v Opatovické 20. Tuto záležitost jsme řešili na minulém 

zasedání zastupitelstva.  

 K tomu, co tady říkal pan Mařík. Nevzpomínám si, jak hlasoval v lednu a v březnu. 

Pokud je pravda to, co tady teď řekl, tak předpokládám, že byl proti prodlužování lhůty. 

Musím odkázat na čl. 15 smlouvy, odst. 2, kde je uvedeno:  

 Vyskytnou-li se objektivní překážky způsobující nemožnost realizovat výstavbu půdní 

bytové jednotky, je stavebník povinen oznámit tyto skutečnosti vlastníkovi, a to ve lhůtě do 

15 dnů ode dne zjištění. V případě, že vlastník uzná tyto překážky za oprávněné, písemně 

sdělí stavebníkovi, že lhůta k provedení a dokončení nové půdní bytové jednotky dle 

předcházejícího odstavce tohoto článku se přerušuje a současně stanoví dobu tohoto 

přerušení. Své stanovisko vlastník písemně sdělí stavebníkovi nejpozději do 30 dnů ode dne 

doručení podání stavebníka. Proto to muselo jít na zastupitelstvo. 

 Pan dr. Votoček může mít pravdu, že se v listopadu nebo v prosinci může stát, co tady 

nastínil, ale obávám se jiné věci. Když to teď neodsouhlasíme, žadatel nám vrátí půdu, my mu 

vrátíme deset milionů plus nějakou další částku, a my budeme řešit, co s půdou dál. Hlavně 

budeme muset realizovat opravu střechy. Paradoxně nám to může pomoct, protože lidé v 

tomto objektu rozhodně nebudou privatizovat.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Tomáš Vích. 
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P.  V í c h : 

 Promluvím trochu jako projektant i stavebník půdního bytu. Byty jsou úžasné. Když 

máte pěknou půdu na Praze 1, nemyslím si, že je to průšvih, může to být velmi příjemný 

způsob investice a bydlení. 

 Je mi líto, že tady není pan xxxxxx, mohl by nám odpovědět přímo. Jsou tam dvě 

různé věci: buď se dostal do problému, že na to nemá, že by nejraději z akce vycouval. 

Obávám se, že ho k tomu silou nedonutíme. Druhá věc je, že mu jde opravdu jen o posunutí 

termínu, aby to všechno včas zvládl 

 Toto je pro mne důležitá informace, abych se mu v tom smyslu snažil vyjít vstříc. 

Jestliže ho budeme tlačit do kouta, může se sesypat a budeme mít problém ještě třikrát větší, 

bude se to táhnut ještě déle a budeme mít s tím více starostí.  

 Davide, potřeboval bych nějakou zpětnou vazbu, jestli jsi s ním hovořil, v jakém je 

stádiu chuti to realizovat, nebo je-li možnost ho pozvat a zeptat se přímo. 

 

P.  Č i ž i n s k ý :  

 Děkuji. Tomáš Heres. 

 

P.  H e r e s : 

 Vážené dámy a pánové, chci se jen zeptat v návaznosti na to, co říkal kol. Mařík. 

Jestliže se stavebník opírá o to, že našel dřevokaznou houbu ve svém objektu, který má 

rekonstruovat, a zároveň má v odst. 12 ve smlouvě uvedeno, že stavebník bere na vědomí, že 

budova se nachází v Pražské památkové rezervaci a z toho důvodu mohou prostory, v nichž 

stavebník se zavazuje budovat půdní bytovou jednotku, obsahovat výskyt různých 

dřevokazných hub a hmyzu, tak to není něco, na co by nebyl ve smlouvě předem upozorněn.  

Nemělo by to být něco, na základě čeho bychom měli odpouštět pokutu, která je stanovena na 

toto. Měl si to zjistit dřív a podle toho se měl nějakým způsobem zachovat. Ve smlouvě je to 

obsaženo, byl na to předem upozorněn. Nevidím důvod odpouštět.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Martin Kotas. 

 

P.  K o t a s : 

 Chtěl bych se zeptat kolegy Bodečka, zda to musíme na dnešním zastupitelstvu 

odhlasovat? Jestliže ne, navrhuji pana xxxxxxx pozvat. Podle smlouvy je možné, že od toho 

odstoupit chce. Měl by nám sdělit, zda stojí o to půdu opravovat, nebo zda je to způsob, jak to 

natahovat nebo se toho zbavit. Není-li to aktuální, navrhuji to posunout na příští 

zastupitelstvo, aby nám to pan xxxxxx vysvětlil. Děkuji. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Prostřednictvím pana starosty poprosím paní Mgr. Dubskou o vysvětlení. 

 Ke kol. Kotasovi. Pokud by to bylo tak, jak říkáte, pan xxxxxx by řekl, že je to super, 

že toho docílil. Ve smlouvě je, že musíme reagovat do 30 dnů. Příští zastupitelstvo je  

22. května, porušili bychom smlouvu a tím má vyhráno. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím paní Mgr. Dubskou. 
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P.  D u b s k á : 

 Krátce k chronologii. Smlouva byla uzavřena v lednu 2018, pan xxxxxx převzal půdní 

prostor na konci května. Prodleva byla způsobena tím, že pan xxxxxx byl v nemocnici. Máme 

v e-mailech korespondenci, kdy se omlouval, že se to musí odložit. Za nás po technické 

stránce bylo lepší, když převezme půdu ne v lednu, ale o něco později, protože v rámci stavby 

je plánováno odkrytí střechy. Pokud by to převzal v lednu, s rekonstrukcí střechy by se dostal 

do období nepříznivých klimatických podmínek, než když to převzal v květnu. Harmonogram 

jsme měli při jednáních k dispozici, ale je to i tento důvod.  

 Dále tam máte, že má stavbu dokončit do 15 měsíců, což v tuto chvíli platí. Pan 

xxxxxx už v září – čtyři měsíce po převzetí stavby - poprvé kontaktoval oddělení správy 

nemovitostí a informoval, že se mu to nelíbí, že tam jsou vady a že je zapotřebí začít jednat.  

 To, že počítáme dobu, kdy by se mohla zastavit nebo přerušit lhůta pro provádění 

stavby od prosince, vyplývá z toho, že nám sice v září poslal první e-mail, ale relevantní 

formou s vysvětlením nám to přišlo až 18. prosince. Od tohoto okamžiku počítáme, že by 

bylo možné přerušit patnáctiměsíční lhůtu. 

 Potom byly Vánoce, jarní prázdniny, a mezi tím jsme se snažili i se stavebním úřadem 

komunikovat o projektových dokumentacích. Proběhlo také interní jednání, kde byla 

výstavba, kde byl pan arch. Karásek. Pan arch. Karásek nám vysvětloval oslunění, že opravdu 

jde o přepracovaný projekt, že podle tohoto projektu může jednotku zkolaudovat jako 

bytovou, i když oslunění opravdu nevychází, a to zejména proto, že na území Pražské 

památkové rezervace jsou možné výjimky. Uvědomte si lokalitu, Kotce jsou úzká ulice. 

Existují výjimky z právních předpisů, kdy lze i jednotku, která nesplňuje hodiny oslunění, 

zkolaudovat jako bytovou. S tím pan arch. Karásek projektovou dokumentaci připravoval. 

 Pokud to neříkám přesně, budu ráda, když mě doplní pan Ing. Dajbych, vedoucí 

odboru výstavby.  

 V návaznosti na tato jednání jsme se snažili sejít s panem xxxxxxxx, což se povedlo 

během tří týdnů. Pan xxxxxx přišel s tím, že se mezitím začal starat i o statiku a mykologii. 

To bylo transformováno až do těch výstupů, které máte dnes k dispozici, kdy v březnu 

předložil další dva posudky. Oslunění jsme mu na společném jednání vysvětlili a akceptoval 

to 

 Prosím o dotazy, dotazů a souvislostí je hodně.  

 

P.  Č i ž i n s k ý :  

 Podle vašeho názoru panu xxxxxxxxx vzniká do dnešního dne nárok na odstoupení od 

smlouvy.  

 

P.  D u b s k á : 

 Pane starosto, pokud posudky podali znalci v oboru a jsou označeny kulatým razítkem, 

pak jde o skryté vady se všemi důsledky, které z toho plynou. Kdyby pan xxxxxx chtěl v tuto 

chvíli odstoupit od smlouvy, může to udělat. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Bylo zde poukazováno na čl. 4, odst. 12, kde je předpokládána možnost výskytu 

dřevokazných hub hmyzu.. Proti tomu je čl. 15, odst. 2, kde se hovoří o objektivní překážce 

ve lhůtě.  

 

P.  D u b s k á : 

 Nebudeme si povídat o dřevokazných houbách, ale o statice. To je další skrytá vada, 

kterou č. 4, odst. 12 neřeší. Ptal jste se mě na můj názor – ano. 
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Dal bych slovo Janu Votočkovi. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Mám dotaz na paní magistru. Pokud se bavíme o statice, jestliže se statika opírá o to, 

že tam může během rekonstrukce dojít k zátěži 250 nebo 500 kilo, tak jestliže taková zátěž 

naruší statiku celého domu, je podle mého naprosto chybný projekt, který jsme mu za milion 

korun prodali.  

 Chtěl jsem se vás zeptat na něco zcela jiného. Od minulé majetkové komise jsem se 

snažil získat co možná nejvíce informací. Dostal jsem se jen k tomu, že v r. 2006 byla půda 

prodána panu xxxxxxxxx, pak nám ji vrátil. V r. 2012-13 jsme se s ním soudili. Nikde tam 

nebylo popsáno – určitě to budete vědět, jaký byl věcný důvod toho, proč pan xxxxxx od 

původní smlouvy odstoupil a co bylo záminkou a důvodem toho, proč jsme se s ním nakonec 

soudili, prohráli to a museli mu vrátit peníze. Možná v této odpovědi je i odpověď na 

problémy s půdou, které vznikly v r. 2017-18 a řešíme je dosud. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Než to paní magistra najde, dal bych slovo panu Procházkovi. 

 

P.  P r o c h á z k a : 

 Od několika kolegů bylo řečeno, že by bylo dobře, kdyby tady ten pán byl a mohl nám 

k tomu něco říci. Jsem trochu skeptický, protože si myslím, že i kdyby měl záměr, že od toho 

chce do budoucna odstoupit, tak nám to stejně neřekne, protože by šel sám proti sobě. Jsem 

toho názoru, že jeho přítomnost nám v rozhodování dnes nepomůže.  

 

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, do jaké míry je to fatální, kdyby od toho odstoupil? Už jednou 

někdo odstoupil a my jsme to znovu prodali, teď by tento odstoupil – co by potom bylo s 

půdou dál? To by mě zajímalo. Mám také podezření, že statika byla narušena stavební 

činností.  Zajímalo by mě, co s půdou dál, když nám ji vrátí? 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím Davida Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pokouším se nad tím uvažovat selsky. Když mu dáme časový prostor, nic neztratíme, 

v případě, že doplníme usnesení, kde je nově uvedeno „za podmínky, že žadatel nebude po 

městské části požadovat žádné nároky za vady krovu a projektu“. Tím myslím to, že nebude 

chtít ani kompenzovat výdaje za znalecké posudky. Prodlužujeme mu lhůtu s tím, že to vyjde, 

nebo nevyjde.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Rozumím tomu, že jsme v kleštích, že nemáme možnost rozhodnutí odložit, aniž by 

nám hrozilo, že porušíme třicetidenní lhůtu podle čl. 15, odst. 2. Současně si nejsem jist, jestli 

pán hledá důvod, jak z projektu vycouvat. Tím bychom zbytečně oslabovali svou právní 
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pozici, kdy můžeme proti jeho nároku třeba na vrácení kupní ceny započítat část smluvní 

pokuty, která bude narůstat, nebo ne.  

 Možná by šlo udělat kompromis, který už předklad má, ale trochu ho zvýraznit, že 

jedním z práv, které z vady vyplývají, je právo od smlouvy odstoupit, kdybychom s ním 

vyjednali, že se lhůta prodlužuje, ale že vady, o kterých se jedná, nevyužije k odstoupení od 

smlouvy. To by mohlo být určitým kompromisem, že bychom nic neriskovali a dali šanci 

stavebníkovi, aby to dokončil.  

 Prosím Tomáše Herese. 

 

P.  H e r e s : 

 Vrátím se k tomu, co říkal pan Mařík. Odst. 12 řeší dřevokaznou houbu. Zeptám se na 

odst. 4, kde je napsáno, že stavebník prohlašuje, že se seznámil s podmínkami výstavby a tyto 

prostory přejímá, jak stojí a leží a vzdává se práva vadného plnění.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Je to otázka na vás, paní magistro, jak to právně interpretujete. Je to čl. 4, odst. 4. 

 

P.  H e r e s (?): 

 Zajímalo by mě, jak zjistit při obhlídce houbu, která je uvnitř trámu. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Je to legitimní úkol, vzít to tak, jak to je a vzdát se práva. 

 

P.  H e r e s (?): 

 Vycházím z předchozích rozhodnutí, která byla na zasedání zastupitelstva ať v tomto 

nebo v předcházejícím volebním období. Nerad bych zaběhl do jednoho z historických 

výběrových řízení, kdy se rušily byty, protože se tam až dodatečně objevila tato houba.  

 Budova se nám už jednou vrátila, tak si myslím, že i z toho důvodu byla všechna 

zjištění do smlouvy upravena. Proto si také myslím, že v odst. 12 je uvedeno, že tam houba 

může být.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Michal Caban. 

 

P.  C a b a n : 

 Také se v tom potřebuje zorientovat. Na mne to dělá dojem, že kdyby to chtěl vrátit, 

tak to nabídne k vrácení. Pravděpodobně si není tak jistý, že by to právně vyhrál, protože 

důvody asi nejsou dostatečné na to, abychom jako městská část odstoupili. Svůj problém, že 

to chce vrátit, se snaží posunout dál. Čeká, že v r. 2020 řekneme, že to vypadá tak, že to asi 

nikdy nedopadne, tak jak to vyřešíme?  

 Mezi tím nastanou ještě dva roky, kdy bude chtít ještě víc peněz za to, že do toho dal 

10 mil. atd. Tak si to teď vysvětluji. Věřím tomu, že co říká pan Votoček, říká z určité 

zkušenosti, která už tady v minulosti asi byla. Pan xxxxxx dnes nepřišel z důvodu, že musel 

odejet do jižních Čech – nechtěl přijít. Když měl převzít prostory, také to odložil o tři týdny, i 

když to byla třeba náhoda – to nevím. 

 Jde o to, jestli se na to díváme tak, že je tam objektivní důvod, proč lhůtu potřebuje 

prodloužit, nebo směřuje k tomu, že půdu už nechce. Dělá to na mne spíše dojem, že půdu 

nechce.  
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P.  B o d e č e k : 

 Prosím, aby paní Mgr. Dubská mohla ještě něco říct. Znovu říkám, aniž bych byl do 

toho moc zainteresovaný, že se snažím chovat jako řádný hospodář. Když to teď neschválíme, 

pan xxxxxx nám to vrátí, my mu dáme 10 mil. Kč, a pak budeme přemýšlet, co s půdou a co s 

opravou střechy.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím paní magistru. 

 

P.  D u b s k á : 

 Zda chce nebo nechce půdu. Pokud mohu soudit z jednání, která jsme vedli, půdu 

chce. Je to ale můj subjektivní názor. 

 K otázce pana Nazarského, co s půdou, když ji vrátí. Je nová projektová dokumentace, 

která se zřejmě ukazuje jako nevhodná. Znamenalo by to přehodnotit, zda půdu prodávat na 

výstavbu půdní bytové jednotky nebo tam třeba vybudovat nebytovku, kanceláře – nevím, 

neumím vám odpovědět. 

 Pan dr. Votoček se ptal, proč pan xxxxx půdu vrátil. V r. 2007 byla podána žaloba, 

která konstatuje: ukázalo se, že projektová dokumentace není v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy, stavební povolení proto bylo vydáno v rozporu se zákonem a bylo 

zrušeno. Realizace výstavby pak byla vinou žalované znemožněna. Městská část Praha 1 však 

přesto po celou dobu disponuje atd. 

 Tady pan xxxxx na základě žalob docílil toho, že stavební povolení bylo zrušeno, 

protože projektovou dokumentaci prokázal jako vydanou v rozporu s obecně závaznými 

právními předpisy. Citace, kterou jsem četla, byla z dovolání, které v této věci také probíhalo. 

Doufám, že je to odpověď na otázku pana dr. Votočka. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Přihlášen je ještě jednou pan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Prohráli jsme soud na základě vadné projektové dokumentace a na jejím základě 

vydaného stavebního povolení. Nechtěli jsme náhradu škody na ateliéru KAVA, který 

zpracoval nepoužitelnou projektovou dokumentaci. Nyní byl stejný ateliér osloven znovu, 

zpracoval další projektovou dokumentaci, která je opět velmi problematická, a přesto se od 

něj žádná úhrada škody nevyžaduje.  

 K tomu, co jste říkala, že pan xxxxxx byl v nemocnici, a proto nemohl převzít půdu, to 

neberu moc vážně. Mám zkušenosti s Michalem Cabanem, s Tomášem Víchem, kteří půdu 

dělali opravdu svépomocí. Pan xxxxxx si na to určitě najal nějakou firmu. To, že zrovna 

odešel do nemocnice, v tom podle mne nehrálo žádnou roli. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Petr Scholz. 

 

P.  S c h o l z : 

 Vypadá to, že převládá názor, že pan xxxxxx nám to chce spíše vrátit. Paní  

Mgr. Dubská říkala, že si to tak nemyslí, ale je to její názor. Pro nás by bylo lepší neschválit 

mu prodloužení, ať nám to aspoň vrátí dřív. Za 1 – 2 roky se můžeme dostat do situace, že 

nám to vrátí a bude po nás chtít mnohem víc peněz. Když to nezvládl dosud, tak to už asi 

nezvládne. Budeme aspoň dřív vědět, co s půdou budeme dělat. 
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Vladan Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Poznámka k formuli, že kupující kupuje věc tak, jak stojí a leží, se při novém 

občanském zákoníku nedá vykládat tak, že bychom se zbavovali odpovědnosti za skryté vady. 

 Druhá poznámka. Jako správci obecní pokladny se mi nechce vynakládat 10 mil. na to, 

abychom dostali zpátky půdu, s kterou nevíme, co udělat. Proto udělám všechno pro to, aby 

tam mohl vzniknout byt. Podle mého názoru tam šance v tuto chvíli je.  

 

P.  Č i ž i n s k ý :  

 Pavel Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Byla tam ještě jedna věc, že se to pozastaví za podmínky, že se vzdá těchto nároků. 

Zkusme to. Buď se vzdá těchto nároků, a bude to prodlouženo, ale vzdá se jich jednou 

provždy, což je dobré, nebo se ukáže, že nechce přijmout to, že se vzdává nároků, ale chce to 

vrátit. Tím pádem to nepodepíše, zřejmě to bude nový právní vztah. Myslím si, když to 

schválíme v navrhovaném znění, řeší se tím oboje. Pozastaví se to za podmínky, že se vzdá 

těchto nároků – možná se na to může některý z přítomných právníků podívat, zda je to 

dostatečně jasně naformulované. Pokud to bude jednoznačné, nechal bych na něm. Na 

„forhontě“ bude on. To je můj názor. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Martin Kotas. 

 

P.  K o t a s : 

 Pavel Nazarský to řekl všechno za mne. Prostřednictvím pana starosty mám dotaz na 

Vladana Brože, jestli formulace, kterou navrhuje David Bodeček, je pro nás dostatečnou 

jistotou, že to tak opravdu bude. Pak bych souhlasil s Pavlem Nazarským, že tak bychom to 

mohli přijmout. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Karel Ulm. 

 

P.  U l m : 

 Budu krátce reagovat na pana Nazarského a na pana Kotase. Jsou to názory dvou 

dobrých lidí, ale myslím si, že jsou mylné. Myslím si, že pán se nároků nevzdá.  

 

P.  Č i ž i n s k ý :  

 David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Naváži na to. On o tom neví. Znamená to, že v případě, že to odsouhlasíme a on s tím 

nebude souhlasit, je to vyřešeno. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Vladan Brož. 
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P.  B r o ž : 

 Zareaguji na Martina Kotase. Navrhované znění vychází z našich znalostí, které máme 

v současné chvíli na základě posudků.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Dovolím si opakovat svůj návrh. K formulaci, kterou tam doplnil David Bodeček, 

mohl by předseda návrhového výboru formulaci ukázat? Za podmínky, že žadatel nebude 

požadovat žádné nároky atd. – doplnil bych: a to včetně toho, že z titulu těchto vad od 

smlouvy o výstavbě neodstoupí. Vycházíme z toho, že mohou být nějaké vady, které mohou 

zakládat právo stavebníka, aby od smlouvy odstoupil. My řekneme, že chceme vázat 

prodloužení lhůty na to, že se zaváže, že právo, které mu vzniklo, nevyužije.  

 David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Zejména za vady. Poznámka – jestli tam nechcete dát, že za podmínky, že nebude 

provozovat sdílené ubytování.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Toto bych výjimečně opomenul. 

 Může se předkladatel ztotožnit? Ztotožňuje se. 

 Ještě je požadavek na právní oddělení, aby se vyjádřilo. Prosím pana dr. Dětského. 

 

P.  D ě t s k ý : 

 Pokud si schválíte jakoukoli podmínku a protistrana s ní nebude souhlasit, jste znovu 

na startovací čáře.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Richard Bureš – technická. 

 

P.  B u r e š : 

 Prosím o dvě minuty na klub. 

(Jednání klubů) 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Předkladatel za pomoci návrhového výboru zformuloval pozměňovací návrh, o kterém 

si myslím, že dává logiku. Pokud stavebník chce prodloužit lhůtu k dostavění, signalizuje to, 

že nechce od smlouvy odstoupit. Pokud s tím nebude souhlasit, k žádnému prodloužení 

nedojde, pravděpodobně dojde ke konfliktu. 

 Dám slovo Richardu Burešovi, jestli se chce vyjádřit za klub. 

 

P.  B u r e š : 

 Chtěli jsme se s tím seznámit. Co říkal pan Dětský, považujeme za důležité. Pokud s 

tím nebude souhlasit, lhůta se neprodlužuje, dostane se to zpátky a pravděpodobně se urychlí 

to, co si podprahově všichni myslíme. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Ztotožňuje se předkladatel? Ztotožňuje. 

 Můžeme hlasovat. 

 

 



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 55 
 

 

P.  B r o ž : 

 Přečetl bych, s čím se předkladatel ztotožňuje. 

 Usnesení, bod 2 – doplňuje se na konec bodu 2: za podmínky, že žadatel nebude po 

MČ Praha 1 požadovat žádné nároky, zejména za vady krovu a projektu, které jsou doloženy 

výše jmenovanými posudky, a že z titulu těchto vad od smlouvy o výstavbě neodstoupí. 

 Bod 3. Ukládá informovat žadatele a uzavřít s ním dodatek ve smyslu bodu 2 tohoto 

usnesení. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Prosím hlasovat o takto upraveném usnesení. Pro 20, proti 1, zdržel se 1, 

nehlasoval 0. Usnesení bylo přijato. 

 Děkuji všem za hlasování a za trpělivost. Tím jsme vyčerpali veškerý program.  

 Máme informaci kontrolního výboru o vyhodnocení aktuální situace ohledně  

Dlouhé 14, což není k jednání. 

 

 

Tím končím jednání dnešního 5. zastupitelstva. Děkuji všem a uvidíme se v 

květnu. 


