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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Vážené kolegyně a kolegové, zahajuji 6. zasedání ZMČ Praha 1. Omluvena je ze 

zdravotních důvodů kolegyně Amálka Počarovská. Není přítomen David Skála a Petr Scholz, 

doufám, že brzy přijdou. Mám teď ústní omluvu Petra Scholze, David Skála snad také dojde.  

 Ověřme minulý zápis z 16. 4. 2019. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Ověřovateli 

byli Karel Grabein Procházka a David Skála. David Skála je již zde.  

 Otevírám rozpravu k ověření zápisu z minulého zasedání. Jelikož není nikdo přihlášen 

do diskuse, přistoupíme k hlasování. Pro 21, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Zápis byl 

ověřen. 

 Za ověřovatele dnešního zápisu navrhuji Tomáše Vícha, náhradníkem by byl David 

Bodeček, druhým ověřovatelem by byl Filip Kračman, náhradníkem Petr Scholz (není 

přítomen), náhradníkem za Filipa Kračmana by byl Vladimír Mařík.  

 Zrekapituluji. Mandátový a volební výbor je tvořen Michalem Cabanem, Jitkou 

Nazarskou a Petrem Scholzem a Návrhový výbor je tvořen předsedou Vladanem Brožem 

Petrem Kučerou a Richardem Burešem. 

 Nyní k programu. Byl rozdán se 13 body, některé jsou pevné. Stahuji bod 13, protože 

neprošel naší Radou. 

 David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Měl bych velkou prostu ke kolegům – zařadit bod č. 12 na pevný čas, a to na 19. 

hodinu. Uvědomuji si, že tam máme dva pevné body – na 19 a 19.30. Byli by kolegové 

ochotni posunout tyto dva body o 20 minut? Důvodem je, že žadatel v souvislosti s tímto 

bodem č. 12 by přišel a mám obavy, že body na pevný čas 19 a 19.30 budou velmi dlouhé. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Upravme body, bod č. 2, který byl zařazen na 19. hodinu, byl by zařazen na 19.20 hod. 

a bod č. 1 by byl zařazen na 19.50 hod. 

 Další připomínky k programu nejsou, prosím o jeho schválení tak, jak byl navržen - s 

jedním stažením a s úpravami pokud jde o časové zařazení. Prosím hlasovat. Pro 23, proti 0, 

zdržel se 0, nehlasoval 1. Program byl schválen. 

 

 Jako první bod budeme projednávat bod č. 4 – Statut Výboru pro kultivaci a oživení 

památkové rezervace. Prosím předkladatele Michala Cabana. 

 

P.  C a b a n : 

 Dámy a pánové, předkládám Statut Výboru pro kultivaci a oživení památkové 

rezervace. Víme, že je to výbor nový, že jsme nemohli vycházet z předchozích variant statutů. 

Na několika setkáních členů tohoto výboru jsme dospěli k návrhu, který dnes předkládáme. 

 Návrh se skládá lze dvou částí. První část splňuje klasické náležitosti, především to, že 

výbor je pracovním orgánem ZMČ Praha 1 a má především plnit úkoly, kterými ho toto 

zastupitelstvo pověří. V druhé části jsme si jako členové výboru sestavili určitá témata, 

kterými bychom se chtěli v rámci Výboru pro kultivaci a oživení památkové rezervace 

zabývat. 

 Předkládám to v tomto návrhu a prosím o jeho schválení. 
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P  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji předkladateli. Otevírám rozpravu. Pokud se nikdo nehlásí, prosím o návrhu 

statutu Výboru pro kultivaci a oživení památkové rezervace hlasovat. Pro 23, proti 0, zdržel 

se 0, nehlasoval 1. Statut výboru byl schválen. 

 

 Nyní projednejme bod č. 5 – Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního 

programu MČ Praha 1 s názvem A- Jednička pro r. 2019 – sociální oblast a B – oblast 

protidrogové problematiky pro r. 2019.  

 Tento dotační program byl realizován komisí pro otevírání obálek a hodnotící komisí. 

V návrhu hodnotící komise i v návrhu rady je navrženo rozdělení částky 1200 tis. na sociální 

oblast a 400 tisíc na oblast protidrogové politiky. 

 Děkuji, že už přišla Ing. Banzetová. 

 Technickou má Jan Votoček. 

 

P.   V o t o č e k : 

 Dobrý den, všechny vás zdravím. K předchozímu bodu. Hlasoval jsem pro a na 

obrazovce bylo vidět, že jsem nehlasoval – jen aby někdo, zvláště kolega Caban neměl pocit, 

že jsem se proti kompetencím jeho výboru nějak vyhrazoval. Nežádám opakování hlasování, 

chci je, aby to bylo pro záznam zafixováno. Děkuji. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Je to výtka technice. Vracíme se k bodu č 5. Prosím paní Ing. Banzetovou o doplnění 

tisku, který jsem stručně uvedl. 

 

P.  B a n z e t o v á : 

 Myslím, že je to podrobně rozepsáno jak v důvodové zprávě, tak i v závěrečné zprávě.  

 Přihlásilo se 27 poskytovatelů na sociální oblast, celkem bylo 30 žádostí, jedna byla 

vyřazena z důvodu, že nesplnili podmínky. 

 V oblasti protidrogové politiky přišlo 10 žádostí, všechny splnily. Rozdělení je v 

tabulce, kde je podrobně napsáno, na jaký projekt jsou peníze určeny.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Dávám slovo Martinovi Špačkovi. 

 

P.  Š p a č e k : 

 Vážené dámy a pánové, přihlásil jsem se do diskuse jako předseda Výboru pro sociální 

a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku.   

 Před zastupitelstvem se tímto tiskem výbor zabýval. Hlasovali jsme ohledně 

doporučení zastupitelstvu a shodli jsme se na tom, že doporučujeme přidělení finančních 

prostředků dle předloh v tomto znění. Dovolím si přečíst usnesení, protože ještě není 

vyhotoven zápis. 

 Za prvé jsme kopírovali formát, který je v tomto tisku. 

 Bere na vědomí záměr komise pro otevírání obálek ze dne 22. 3., bere na vědomí 

závěr hodnotící komise ze dne 10. 4. 2019 a rady MČ Praha 1 ze dne 30. 4. 2019 o přidělení 

finančních prostředků v rámci dotačního programu s názvem A Jednička pro r. 2019, sociální 

oblast a B Oblast protidrogové problematiky pro r. 2019. 
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 Doporučuje ZMČ Prahy 1 schválit rozdělené finanční prostředky v rámci dotačního 

programu MČ Prahy 1 s názvem A Jednička pro r. 2019, sociální oblast, ve výši 1200 tis. Kč 

a B oblast protidrogové politiky pro r. 2019 ve výši 400 tis. Kč dle příloh předložených ZMČ 

Praha 1.  

 Doplním – všichni členové hlasovali pro takto navržené usnesení. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Richard Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Prosím pana předsedu výboru, zda by mohl tam, kde jsou nuly a kde v minulých letech 

částky byly přidělovány, trochu přiblížit důvody, proč tam byly přiděleny nuly. Pokud jde o 

občany Prahy 1, někde je uvedeno, že jsou, a přesto je tam nula. Jsou tam rozdíly proti 

předchozím letům.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Martin Špaček. 

 

P.  Š p a č e k : 

 Budu rád za konkrétní specifikaci. Pokusím se zodpovědět otázky zejména ke 

kritériím. Kritéria, podle kterých jsme v dotační komisi posuzovali, se řídila dle pravidel 

schválených radou. Je to usnesení rady 19.68 ze dne 5. 2. 2019. Bud citovat – že dotační 

komise posoudí došlé žádosti o dotaci s přihlédnutím na obsahový souhlas s tématem, 

orientaci na potřeby občanů s trvalým bydlištěm na MČ Praha 1, na počet uživatelů s 

registrovaným bydlištěm na MČ Praha 1, reálnost uskutečnění projektu z hlediska časového, 

organizačního a ekonomického a snahu poskytovatele zajistit vícezdrojové financování 

projektu a připraví doporučení na přidělení či nepřidělení dotací na plnění žadatelů.  

 Tolik k formálním kritériím. Zabývali jsme se tím, jestli jsou projekty realizovatelné a 

zejména zda jsou přínosem pro občany MČ Praha 1. Posuzovali jsme to na základě anotací, 

které nám byly zaslány. Přečetl jsem všechny žádosti, které mám s sebou. Vracet se k 

důvodům shledávám poněkud obtížné vzhledem k tomu, že komise zasedala před nějakou 

dobou. Budu rád za konkrétní dotazy. Zároveň jsme při hodnocení postupovali dle vyjádření 

sociálního odboru, poměry jsme se snažili zachovávat. Bylo nám řečeno, že nastavené poměry 

byly nastaveny v předchozích letech, brali jsme je v potaz. Při hodnocené reflektují význam 

toho, jací poskytovatelé sociálních služeb jsou pro nás přínosní, a zároveň jsme si vyslechli, 

jak se jejich vliv a význam pro městskou část zvýšil. Částky, které tam mohou být, odpovídají 

tomu, jaký mají význam pro městskou část nyní.  

 

P.  Č i ž i n s k ý :  

 Děkuji. Petr Scholz. 

 

P.  S c h o l z : 

 Zeptám se na konkrétní subjekt, je to č. 3 v dotačním programu Oblast protidrogové 

politiky pro r. 2019, Centrum metadonové substituce u Dropinu. Abych tomu porozuměl, proč 

jednou Dropin získal, jednou nezískal a pak ještě jednou nezískal.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Martin Špaček. 
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P.  Š p a č e k : 

 Rád bych uvedl, že jsme se orientovali dle doporučení jednotlivých zaměstnanců 

sociálního odboru. V tomto konkrétním bodu kapitoly B byl pro nás klíčový protidrogový 

koordinátor za městskou část pan Ladislav Varga. Dokázal by to odůvodnit lépe. Rád bych 

předal slovo paní Banzetové, mezitím se podívám do dokumentů. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím, paní inženýrko. 

 

P.  B a n z e t o v á : 

 V letošním roce na projekty v oblasti protidrogové prevence přišlo daleko více 

projektů a stejně se to týká dvou organizací, hlavně Dropinu a Sananimu, které rozdělily své 

žádosti na více možností, ale v loňském roce Dropin získal od městské části 120 tisíc,  

v letošním roce se navrhuje 150 tisíc, ale jen na jeden program. Hodnotící komise na základě 

doporučení protidrogového koordinátora se znalostí věci doporučila na jedno středisko, aby se 

netříštily prostředky na jednotlivé projekty. Je to jedné organizaci, není to o tom, že bychom 

jednu organizaci ošidili, ale je to určeno na jeden projekt. Jde o prostředky ve vyšší částce, 

než byly v loňském roce.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Martin Kotas. 

 

P.  K o t a s : 

 K tomu, že jsem v komisi seděl. Doplnil bych paní Banzetovou, že jsme se snažili 

částky dávat tak, aby jeden konkrétní projekt dostal částku, která tomu pomůže. Zároveň jsme 

přihlíželi i vícezdrojování ostatních projektů. Znamená to, jestliže třeba adiktologie nebo 

podobné věci jsou výrazně podporovány z Ministerstva zdravotnictví nebo z Magistrátu, tam 

jsme naši podporu dali na nulu. Ve věcech, které potřebujeme na území Prahy 1 hodně posílit, 

což jsou street workeři nebo další věci přímo v ulici, jsme naopak přidali. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Richard Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Děkuji paní Banzetové, která nám dala srozumitelnou odpověď. Chápu, že dříve žádali 

pod jedním řádkem. Jestliže to teď rozdělili asi podle požadavků ministerstev a dalších 

orgánů, jestliže to teď použijí rozděleně a vezmou z toho část třeba z těch 150 tisíc, nebude to 

Praha 1 považovat za špatné zaúčtování a použití dotace? Vždycky dostali penze a vnitřně to 

dělili na 2 – 3 projekty. Třeba nízkoprahové středisko a metadonová substituce byly 

historicky v jednom. Jde o to, abychom jim neudělali problém, že dostali 150 tisíc, dostali víc, 

účetně to vypadá, že je spotřebují, protože to stojí opravdu 7 milionů, ale abychom jim to 

neznepříjemnili tím, že jsme jim to spojili do jedné řádky. Bylo by třeba lepší tady dát 130 a 

20 jinam. Mluvili jste s nimi o tom? Jde mi o to, abychom je při hodnocení netrestali, kdyby 

náhodou z těch 150 použili 10 na řádek 2 

 Děkuji za srozumitelnou odpověď, dává mi to význam.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Paní Ing. Banzetová. 
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P.  B a n z e t o v á : 

 Myslím, že problém jim neuděláme, vědí, jak má vypadat vyúčtování, že to má být na 

projekt, na který žádali a na který dostanou finanční prostředky. Vzhledem k tomu, že mají 

vícezdrojové financování, není problém, aby naše vyúčtování provedli v jednom projektu. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Ještě Martin Špaček. 

 

P.  Š p a č e k : 

 Omlouvám se, že nedokáži přesně odpovědět. Při hodnocení jsme postupovali v těch 

intencích, jak bylo zvykem. Zároveň vypsání hodnotícího programu následovalo krátce po 

volbách. Dosavadním zvykem bylo, že nebyla přílohou důvodová zpráva, takže nedokáži 

přesně rekonstruovat, jak argumentoval klíčový pracovník, který se v tom nejvíce orientuje a 

který komunikuje s organizacemi. 

 Zároveň bych chtěl zmínit zdůvodnění, že MČ Praha 1 není zřizovatelem konkrétních 

organizací. Zároveň jsou často financovány za služby od Magistrátu nebo od konkrétních 

ministerstev. Tím, že je částka na protidrogovou politiku pouze ve výši 400 tis. Kč, byly 

podpořeny ty částky, které ze strany občanů Prahy 1 mají největší smysl a největší přínos.  

 Tolik ke kritériím. Je to ponaučení pro příště, aby důvody byly uvedeny i v tisku 

zastupitelstvu.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nyní mohu rozpravu ukončit, můžeme přistoupit k hlasování. Budeme hlasovat o 

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

schváleno. 

 

 Přistoupíme k bodu 6 – přidělení finančních prostředků v rámci vyhlášeného 

dotačního programu Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 

pro r. 2019. 

 Prosím předkladatele Pavla Nazarského.  

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Dámy a pánové, předkládám tisk přidělení finančních prostředků v rámci programu 

Podpora využití volného času dětí a mládeže na zemí Prahy 1 pro r. 2019.  

 Hodnotící komise rozdělila finanční prostředky 1200 tis. mezi 60 projektů. Původně 

bylo přihlášeno 77, 17 projektů nebylo podpořeno. Důvody jsou uvedené v příloze usnesení 

rady. Doporučuji zastupitelstvu, aby takto navržené dotační tituly schválilo. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Do rozpravy se hlásí Eva Špačková. 

 

P.  Š p a č k o v á : 

 V důvodové zprávě k tomuto programu se praví, že u každého projektu byl zvažován 

přínos pro děti a mládež v naší městské části. Současně je uvedeno masivní snížení na dva 

projekty spolku, který se celoročně stará o sportovní vyžití dětí předškolních a školních. Mají 

celoročně hokej, bruslení, fotbal, košíkovou, plavání. Celkem je jich asi 200.  

 Zajímalo by mě, z jakého důvodu rada k tomuto kroku přistoupila? Nepamatuji se, že 

by v minulých volebních obdobích nějaká rada takto razantně pozměnila návrh hodnotící 

komise.  
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P.  N a z a r s k ý : 

 Odpovím rád. Jestli myslíte finanční prostředky přidělené spolku Sport4Active, tak 

tam jsem udělal analýzu prostředků, které byly přiděleny v jiných dotačních programech,  

zejména v kultuře a ve sportu. Došli jsme k závěru, že hodnotící komise při volnočasovém 

hodnocení neměla podklady, nějak to zaniklo. Je to ponaučení pro příště, že budeme muset 

evidovat, kolik z kterých dotačních prostředků konkrétní organizace čerpají. Tam došlo ke 

snížení, protože už bylo čerpáno 250 tisíc ve sportu a v kultuře. Proto jsme se nakonec 

rozhodli, že snížíme částky na polovinu. Zbytek jsme naopak rozdělili mezi kroužky při 

školách a na letní tábory, které byly díky spolku Sport4Activ byly trochu ponížené. Žadatelé 

tam nedostali třeba ani polovinu toho, o co žádali. Toto nám umožnilo navýšit zejména na 

letní tábory. Je to pakatel, ale po dvou tisících to vyšlo na potřebnější projekty.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Jan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Rovněž se budu ptát na podivnou společnost Sport4Active. Vzpomenete si, když jsme 

v minulém zastupitelstvu přidělovali peníze na sport, přišly nám atypicky poprvé za mnoho 

let, co se granty dělají, žádosti různých malých dětí – žádostí přišlo asi 10, které chválily 

spolek Sport4Active jako tu nejúžasnější společnost. Je mi jasné, že to byla organizovaná 

akce, že to nevzniklo z těch malých dětí. 

 Když jsem si prohlížel jednotlivé projekty, zarazilo mě to, že Sport4Active si řekne, o 

co chce, dostane, co chce, v plné částce. Uráží mě, že skautům a těm, kteří se skutečně 

dlouhodobě o děti starají, příspěvky jsou kráceny někdy velmi drasticky.  

 Vím, že o Sport4Active stojí pan Valenta, který je teď před soudem pro korupci, že 

tato společnost má sídlo v jeho bytě, v bytě jeho obce v Jakubské 3, ve kterém tato společnost 

nesídlí, protože tento byt je užíván pro Airbnb. Považuji toto za nehorázné. Ze všech projektů 

dostala tato společnost zatím 300 tisíc. Myslím si, že je to nemorální a nereálné proti tomu, co 

skutečně dělají. Když si přečtete jejich zdůvodnění – plat trenéra, propagace, diplomy, 

medaile.  

 Můj pozměňovací návrh je, aby v položkách číslo 17 a 18 byla částka nula, a u 

položek 38 a 39, 45 – 53 zbylá částka 100 tisíc byla rozdělena přes tyto mládežnické 

organizace. Necítím se schopen na to, abych určoval, která má kolik dostat, to ponechám na 

návrhový výbor nebo ať to dodatečně rozdělí komise, která hodnotila tyto granty. Děkuji. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Nejedná se o 100 tisíc, ale o 50 tisíc. Loni tam bylo dvakrát padesát a my jsme 

přidělili dvakrát dvacet pět, takže nám zbývá jen 50 tisíc na případné přerozdělení. Pokud to 

vezmeme Sport4Activu, rozdělujeme jen 50 tisíc. Prvních 50 tisíc jsme již rozdělili na letní 

tábory a kroužky škol. Jestli považujete za účelné dát to letním táborům – pane doktore, 

jmenoval jste přímo letní tábory? 

 

P.  V o t o č e k : 

 Navrhoval jsem Junák, Skaut, Kondor. Jak to rozdělíte, je mi jedno. Navrhuji, aby to 

bylo řešeno z tohoto zdroje.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 David Bodeček. 
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P.  B o d e č e k : 

 Měl jsem v plánu, že budu reagovat na zastupitelku Evu Špačkovou. Když jsem si 

připravoval materiály týkající se Pařížské, pro srovnání mám připraven spolek Sport4Active. 

U tohoto spolku bych uvedl to, že požádal o nebytové prostory v Příčné 1, 3 v lednu 2018. 

Uvedl požadavek na velmi nízké nájemné, je tam asi za 320 m2 46 Kč/m2/měsíc. Jako důvod 

pro tak nízký nájem uvedl, že nájemní vztah by byl na dobu neurčitou a že bude finančně 

podporovat trenéry. Prostory byly tomuto spolku předány až v září loňského roku, poté, co 

městská část investovala do rekonstrukce cca 3 mil. Kč. Prostory byly předány 27. září a 14 

dní poté přišla na městskou část žádost s požadavkem na změnu nájemní smlouvy na dobu 

určitou. Znamená to, že nebylo splněno to, s čím spolek do toho šel. Právě proto, že spolek 

má nízký nájem – částka je zohledněna v souvislosti s tím, že jsou dotováni trenéři, tak grant 

je požadován na odbornost trenérů. Byl bych také pro snížení této částky.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Richard Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Je zajímavé, že u bodů, které by měly být prioritně o tom, jestli se něco dělá pro děti, s 

prominutím to teď neřeknu slušně, věcí, který měl každý plnou hubu, tak najednou se 

rozebírají nějaké osobní a politické vztahy.  

 Přečetl jsem si i důvod na dobu určitou. Bylo to proto, že se na ministerstvu žádalo o 

granty. Nemá to smysl tady rozebírat, v žádosti to bylo uvedené. Podstata je, co spolek dělá. 

Víme, že kdybychom chtěli zaplatit úplně všechno, tak to nezaplatíme, protože se u 

Magistrátu opakovaně nehájíme o své peníze bez ohledu na politickou reprezentaci. Přestože 

Magistrát mnoho let porušuje zákon, tak to nikoho nezajímá. Má důvěra v to, že se něco 

změní po změně politické situace, je opět v troskách, protože se to nezmění ani nyní. Je to na 

zcela jiné téma, jednou to někdo odnese a kompetenční soud rozhodne o tom, že nám dlužící 

stamiliony Magistrát vrátí a budeme mít co rozdělovat. Magistrát nás okrádá už asi 8 let.  

 Chápu, že se někdo diví, že se někde opakuje Sport4Active několikrát, ale když někdo 

dělá tolik činností a jedno je nebytový prostor, kde tato věc probíhá a děti tam chodí – bylo by 

dobré, kdyby se tam šli lidé podívat. Chápu, že se bod projednával třeba třikrát a že pan 

místostarosta s tím nebyl seznámen, nevěděl, o co jde a stále se to odkládalo. To všechno 

chápu, to se musí člověk naučit a jít se tam podívat.  

 Přestaňme do toho tahat nějaké osobní postoje a vážně se zabývejme tím, kdo co dělá. 

Jestliže někdo dělá jak tělocvičnu, tak plavání, fotbal, bruslení a další věci, tak jde o stovky 

dětí, které tam chodí. Pochopme, že žádá o víc a že to má tzv. na více řádcích. Když dáme 

třeba s panem Bodečkem dohromady spolek a začneme dělat něco hezkého, budeme třeba na 

šesti řádkách, protože budeme mít tisíc nápadů co udělat.  

 Bod je skutečně jen o tom, co dělá která organizace pro děti, zda tam děti z městské 

části chodí, zda jsou tam spokojeny a zda to není jen akce pro to, aby si někdo řekl o peníze – 

a že jich takových je, kde děti na sebe jen koukají a nemají to vyžití. Jsem rád, že někdo na 

bruslení najme hokejisty, kteří si nechají za to zaplatit – nedělají to z lásky k městské části, 

děti mají zážitek, že tam viděli vysněnou hvězdu. Žijí fotbalu, mají tam bývalého fotbalového 

hráče, který je něco učí. To je přece to, co si děti zaslouží a netahejme do toho osobní postoje.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Petr Kučera. 
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P.  K u č e r a : 

 Děkuji, že diskuse tady probíhá. V minulých letech jsem vždy na tento subjekt 

upozorňoval. Myslím si, že to patří na půdu zastupitelstva. 

 Co se týká rozhodování rady, měli jsme na jedné straně názor komise, která se klonila, 

že je třeba aktivity s dětmi podporovat, jak o tom mluvila paní Mgr. Špačková nebo pan kol. 

Bureš. Na druhou stranu si rada byla vědoma i výtek, které zmiňoval pan dr. Votoček, a 

přistoupila k mírnému snížení podpory právě v tomto programu. Stojí za to ještě dodat, že tato 

organizace dostávala v minulých letech podstatně víc, částka tam přesahovala milion za rok.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Opět David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Vím, že se jedná o chvályhodnou záležitost. Zmínil jsem tady odborné trenéry a nájem 

– myslím, že nájem se zohledňoval u předchozích grantů, a tady jsou odborní trenéři. Z toho 

důvodu jsem také podpořil snížení této částky. To jen na vysvětlenou, není to nic osobního.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Martin Kotas, připraví se Michal Valenta. 

 

P.  K o t a s : 

 Dámy a pánové, zareagoval bych, že nerozumím moc argumentům pana Bureše, když 

v předešlé kauze mu nebylo jasné, proč Sananim z 10 žádostí dostane ve dvou víc, než v 

jiných dostal nulu, a teď opěvujete, že to někdo rozepíše do více řádků. Tak to udělal 

Sananim, divil jste se tomu, a teď se ve stejné věci divíte z druhé strany. Myslím, že tato 

organizace dostala někdy méně, a je to stejný princip. Děkuji.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Poprosím Michala Valentu, potom bude Richard Bureš. 

 

P.  V a l e n t a : 

 Prosím Vlaďku Valíčkovou, aby promítla krátkou prezentaci. Během několika minut 

bych se snažil představit náš spolek, abyste i vy noví viděli, co děláme. 

 Vážený pane starosto, vážení zastupitelé, dovolte, abych zde vystoupil jako občan 

Prahy 1 a jako jeden ze zakladatelů spolku Sport4Active. V úvodu bych poděkoval všem 

zastupitelům, kteří v zastupitelstvu podpořili naše projekty. Spolek Sport4Active byl založen 

v r. 2014 a jeho zakladateli jsou lidé, kteří mají děti a kteří chtěli vybudovat organizaci, která 

bude dávat šanci dětem sportovat za minimální náklady. Ne každý si může dovolit členství ve 

sportovních organizacích a trenéry, kteří mají nejvyšší trenérské třídy. Proto jsme se rozhodli 

založit spolek, který umožní všem dětem účastnit se našich kurzů za roční členství 100 Kč.  

 Navíc toto členství jsme zavedli proto, abychom měli možnost dosáhnout na granty, 

které vypisuje Ministerstvo školství. Nejsem tady za Michala Valentu, ani za další členy 

spolku, kteří jsou úspěšnými sportovci nebo kteří pomáhají našim nejlepším sportovcům. Jako 

příklad uvedu Davida Vydru, kondičního trenéra Petry Kvitové. 

 Nerad bych zde vyjmenoval všechny osoby, díky kterým by tento spolek nikdy 

nemohl fungovat a které mu obětují svůj volný čas. Na plátně máte možnost vidět fotografie  

z našich akcí, které vás doufám přesvědčí o účelnosti vynaložených finančních prostředků. Co 

vidíte, jsou jednotlivé kurzy, které postupně rozšiřujeme podle zájmu dětí a rodičů, kteří se na 

nás obracejí.  
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 Závěrem bych zmínil ještě dva body. V případě, že bych měl být problémem pro 

přidělení finančních prostředků já nebo předseda spolku Milan Baier, oznamte nám to, a já 

osobně jsem s ohledem na fungování spolku připraven na své členství rezignovat. Určitě bych 

nechtěl být překážkou pro přidělení grantu tomuto spolku. 

 V případě předsedy Milana Baiera, který byl často zmiňován, který podniká v 

loterijním průmyslu, bych vás rád informoval, že prostředky, které spolek získá, nepokryjí 

veškeré náklady, které spolek má. Je škoda, že nikdo nehovoří o jeho dalších aktivitách, 

kterými jsou jeho aktivity ve zdravotnictví, v zařízeních, jako jsou pasmateritická (?) centra 

nebo další projekty, kde se snaží zachránit kulturní památky. To pro pana Kučeru.  

 Nerad bych se vyjadřoval k ostatním organizacím, které získávají granty a jejichž 

jednatelé podnikají v dalších odvětvích, která mohou být sporná. Každý projekt, který má 

smysl a který dává dětem možnost sportovat nebo se jinak realizovat, je dobrým projektem, 

který si finanční příspěvek zaslouží. 

 Na dokreslení máte výtažek fotografií za necelých pět let naší činnosti. 

 Tady vidíte, kdy se snažíme oslovovat naše přední sportovce, kteří motivují děti k 

tomu, aby opravdu sportovaly a nebyly doma a třeba hrály u počítače. 

 Děkuji za vaši pozornost. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Také děkuji Michalu Valentovi. Slovo má Richard Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Viděli jsme prezentaci, kterou většina sedící okolo stolu viděla poprvé. Na akcích jsem 

viděl pana Burgra, vím, že tam chodí, protože to přísluší do jeho kompetence. Je dobře, že 

nejsou bojkotovány. Vracím se k tomu, že není nic špatného, když někdo dobrovolně něco 

dělá. Když lidé vidí vysněné hvězdy, má to u dětí větší motivaci.  

 Pro pana Kotase. Proto jsem se hlásil, poslouchejme se. Přesně tam jsem říkal, že jsem 

pochopil, že došlo k rozdělení, což mi paní vedoucí vysvětlila. Je to nacpané do jedné částky a 

nemají pokryté všechno. Nepoužívejme něco jiného vyřčeného, že jsem se tam rozčiloval, že 

je to rozděleno. Ne, ptal jsem se, proč je tam v jednom částka a v druhém je nula. Dostal jsem 

na to odpověď. Zeptal jsem se, jestli jim to nebude dělat problém. Chápu, že každá věc je 

jedna samostatná akce, naprosto oddělená od nebytového prostoru, který žije svým vlastním 

životem, kde děti mají to jedno zázemí, a toto jsou jednotlivé akce, které se vztahují vždycky 

k jedné události – plavání, tenis, fotbal, hokej, krasobruslení a další věci. 

 Dopředu jsem spíše reagoval právě na to, jak jsou snahy spojovat tyto věci s nějakými 

osobními postoji, s politikou a s nějakým „jedna paní povídala“. Prosím, netahejme to do 

věcí, které se vztahují k dětem a k podpoře činností, kterou děti dělají.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Michal Caban. 

 

P.  C a b a n : 

 Musím se přidat do diskuse z toho důvodu, že jsem byl předsedou komise, která 

navrhovala částky k rozdělení. Byl jsem členem této komise po třetí nebo po čtvrté, takže 

nějakou zkušenost s posuzováním projektů mám. 

 Naprosto rozumím kol. Votočkovi, i já jsem v posledních minutách trochu znervózněl, 

ale vrátím se na začátek. Při rozdělovacích procesech pracujeme s tím, že máme určité 

informace. Někteří z nás chodí na jednotlivé aktivity a zkoumají to. Paní Mgr. Vencová tady 

dnes není, aby mi to potvrdila. Rozdělení opravdu vychází z toho, že máme nějaké zkušenosti. 
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Beru to naprosto objektivně ze všech stran. Jak to naše komise navrhla, mělo to nějakou hlavu 

a patu na základě nějaké práce. Respektuji to, že rada to nějakým způsobem pozmění, má k 

tomu nějaké důvody – to je zcela v pořádku, ale dnes tady zazněly věci, které se mi nelíbí v 

tom smyslu, že jsme k tomu přistupovali naprosto zodpovědně s tím, že o věcech něco víme. 

Absolutně respektuji to, že všichni nemůžeme vědět o všem, proto jsou komise a práci si 

rozdělujeme. V rámci komise se snažíme tomu věnovat.  

 Aby tady zaznělo to, že rozdělení mělo nějakou logiku. V tu chvíli jsme nemysleli na 

jména, byť mně osobně některá jména trápí a vadí, ale snažili jsme se dívat na to, jak aktivity 

fungují. Děkuji. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Diskuse tady zazněla. Na jedné straně jsou dobré aktivity pro děti, a současně jsou 

tady vazby i právní vztahy MČ k subjektům, které už tak dobré nejsou. Myslím, že rada 

přijala nějaký kompromis, který smysl dává. Přimlouval bych se u tohoto kompromisu zůstat.  

 Diskuse ještě nekončí. Prosím Tomáše Herese. 

 

P.  H e r e s : 

 Dámy a pánové, když naváži na pana Cabana, tak si myslím, že hodnotící komise 

odvedla svou práci dobře a nerad bych svazoval naše hlasování osobními antipatiemi k 

představitelům spolku Sport4Active apod. Proto předkládám protinávrh, aby finanční 

rozdělení bylo takové, jak stanovila hodnotící komise. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 David Skála. 

 

P.  S k á l a : 

 Chtěl jsem se zeptat asi pana Valenty, o jaké granty se jednalo, na které bylo potřeba 

zajištění nájmu v prostorech a jestli jste je získali.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Technická má Jan Votoček. 

 

P. V o t o č e k : 

 Protestuji proti protinávrhu pana Herese, který je verzí původního návrhu. Procesně to 

není vůbec možné. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Byl pozměňovací návrh Tomáše Herese formulován projednatelně, zda odkazovat na 

nějaký materiál, který tady není předložen. 

 Pan Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Pane doktore, na vysvětlení. Ve dvou položkách 17 a 18 a návrhovou komisí bylo 

navrženo dvakrát 50 tisíc. Protože na radě zazněl i ten argument, který máte vy, hodně dlouze 

jsme to diskutovali, zvažovali všechna pro a proti. Nakonec jsme došli ke kompromisu, že 

částku snížíme na polovinu. Z původních dvakrát padesát vzniklo dvakrát dvacet pět. Tím se 

ušetřila padesátka, která se rozdělila na tábory. Pan Heres má na mysli, že bychom se měli 

vrátit k návrhu hodnotící komise a dát tam místo dvakrát dvacet pět dvakrát padesát. Tím 

bychom ale museli ubrat jinde.  
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pan Heres. 

 

P.  H e r e s :  

 Doplnil bych, že i v materiálu je uvedeno, že hodnotící komise hodnotila návrhy, její 

návrh byl upraven a upravený byl v návrhu předložen. Rozepsala mezi ostatní body dva tisíce, 

které byly ubrány spolku Sport4Active. Byl bych rád, aby můj návrh byl v tom smyslu, že 

budeme rozdělovat peníze tak, jaký byl výstup z hodnotící komise. Znamená to, že 

přerozdělení navržené radou nebude akceptováno.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pokud považuje návrhový výbor tento návrh za hlasovatelný, tak o něm hlasujme. 

 Přihlášen je Petr Burgr. 

 

P.  B u r g r : 

 Dámy a pánové, když jsme se potkávali v kuloárech, jsem přesvědčen, že nikoho 

nenapadlo, že o tomto bodu budeme diskutovat 3/4 hodiny. To je kouzlo zastupitelské 

demokracie. 

 Když kolega Heres navrhoval přidat tomuto subjektu 50 tisíc navíc, tak by měl také 

říct, kde to ubere. Předpokládám, že byla rozdělená celá částka 

 Osobně si práce komise vážím, vážím si také kompetence rady, která udělala nějaké 

zhodnocení. Jedná se o celkovou částku 50 tisíc, o které tady diskutujeme 3/4 hodiny.  

 

P.  Ć i ž i n s k ý : 

 Michal Caban technická.  

 

P.  C a b a n : 

 Pan Heres řekl pouze návrh – vrátit se k tomu, co předložila komise do rady a rada to 

změnila. Padesát tisíc se skládá z částek dvou tisíc, které se po dvou tisících daly různým 

projektům. Návrh pana Herese je vrátit se k tomu – jinými slovy respektovat práci komise. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Karel Procházka. 

 

P.  P r o c h á z k a : 

 Připadá mi to, jako kdybychom se bavili o tom, že jim dáváme milion. Nechci to 

přehánět, ale dovedu si představit, že práce s dětmi je krásná, je náročná na čas a vyžaduje to 

nějaké finanční prostředky. Nemyslím si, že komise má jednoduchou práci, když má mezi 

několik desítek projektů rozdělit ne moc velké peníze.  

 Bez ohledu na to, že historii neznám tak dobře jako mnozí jiní, tak mohu za nás říct, že 

podpoříme původní návrh. Přál bych si, aby to fungovalo ve prospěch dětí.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Komise nemohla vědět, že tomuto spolku bude udělen grant z jiných oblastí. Od toho 

je podle mne rada. Rada si sčítá tyto záležitosti a porovnává to. Tady se v některých 

záležitostech opakovala stejná věc.  
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P.   Č i ž i n s k ý : 

 Pokud není nikdo přihlášen, rozpravu končím. Prosím návrhový výbor. 

 

P.  B r o ž : 

 Pokusil jsem se zformulovat druhý pozměňovací návrh kol. Herese. Návrh zní: 

 Přidělení finančních prostředků 

 1. Zastupitelstvo schvaluje přidělení finančních prostředků v rámci vyhlášení 

dotačního programu Podpora využití volného času  dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro 

r. 2019  v takové výši, jak stanovila hodnotící komise podle důvodové zprávy v tisku. 

 Usnesení zůstává stejné, musíme hlasovat o tom, zda schvalujeme rozdělení podle 

barevné tabulky, která je přílohou, nebo podle tabulky černobílé, která byla podkladem pro 

jednání rady. To je jediný rozdíl, jinak usnesení zůstává stejné. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Rozumím tomu, ale nevím, je-li to hlasovatelně zformulováno. Rozumím, co Tomáš 

Heres chce a myslím, že o tom můžeme hlasovat. 

 Technická Jan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Jsem zmaten, mám-li hlasovat pro tabulku barevnou nebo černobílou, když jsem 

dostal obě černobílé.  

 

P.   Č i ž i n s k ý : 

 Návrh zní, že se hlasuje o tabulce tak, jak byla od hodnotící komise předložena radě. 

Myslím, že víme, o čem hlasujeme. Prosím o tomto pozměňovacím návrhu hlasovat. Pro 5, 

proti 9, zdrželo se 10, nehlasoval 0. Pozměňovací návrh nebyl schválen.  

 Prosím pana Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Návrh pana zastupitele Votočka. 

 V bodu 1 ZMČ schvaluje přidělení finančních prostředků v rámci vyhlášeného 

dotačního programu Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro r. 

2019 s tím, že v položce 17 a 18 je částka nula a prostředky z položek 17 a 18 ve výši 50 tis. 

Kč budou rovnoměrně rozděleny mezi položky 38, 39, 45 – 53. 

 2. Ukládá podepsat a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace žadateli podle přílohy č. 1 

tohoto usnesení s tím, že v položkách 17 a 18 je částka nula a prostředky z položek 17 a 18 ve 

výši 50 tisíc Kč budou rovnoměrně rozděleny mezi položky 38, 39, 45 - 53.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Hlasujme o tomto pozměňovacím návrhu. Pro 1, proti 9, zdrželo se 14, nehlasoval 0. 

Návrh nebyl přijat. 

 Nyní hlasujme o původním návrhu usnesení.  

  

P.  B r o ž : 

 V původním návrhu chybělo, že to schvalujeme podle přílohy. Původní usnesení 

obsahovalo procedurální chybu. Do bodu 1 se doplňuje „podle přílohy 1“. 
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Můžeme hlasovat. Pro 22, proti 1, zdržel se 0, nehlasoval 1. Usnesení bylo 

schváleno.  

 

P. B r o ž : 

 Pro zápis. V bodu 1 bude doplněno za uvozovky: podle přílohy číslo 1 tohoto 

usnesení a přílohy 2 tohoto usnesení.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nyní přistoupíme k bodu číslo 3 - Členství MČ Praha 1 v Národní síti Zdravých 

měst České republiky. Prosím předkladatele Pavla Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Dámy a pánové, předkládám vám návrh, aby se naše městská část stala součástí 

Národní sítě Zdravých měst. Prosím k mikrofonu ředitele Národní sítě pana ředitele Petra 

Švece, kterého tady srdečně vítám. Poví vám něco víc o síti jako takové. Nedělá prezentaci 

poprvé, měst v Národní síti Zdravých měst je spousta. 

 O Národní síť Zdravých měst se zajímám intenzívně, co jsem se stal radním zejména 

pro otevřenou radnici a participaci. To, co Národní síť nejen dělá, ale také nabízí svým 

členům, mě zaujalo. Nechtěl jsem se ukvapit, sledoval jsem to bedlivě, zúčastňoval jsem se 

konferencí, zúčastnil jsem se i jarní školy Národní sítě Zdravých měst a přesvědčilo mě to, že 

nám to nejen pomůže v konkrétních akcích a projektech, ale i z hlediska strategického 

plánování a vedení agendy MA21 a v ostatních věcech. 

 Když dovolíte, předal bych slovo panu Ing. Švecovi, potom společně odpovíme vaše 

dotazy. Materiály máte v důvodové zprávě a v přílohách. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím pana Ing. Švece, aby se ujal slova. 

 

P.  Š v e c : 

 Děkuji za pozvání. Vážený pane starosto, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, 

dámy a pánové, budu velice stručný, protože myslím, že základní informace máte před sebou. 

 Připomenu, že Zdravá města je program OSN, Světové zdravotní organizace. Má 

centrálu v Kodani a po celé Evropě fungují Zdravá města jako platforma pro určité 

zlepšování, a to ve zmíněné komunikaci s veřejností participací, dále ve strategickém řízení a 

měřitelnosti kvality života lidí v prostředí, ve kterém žijí.  

 Samozřejmě, každé město v České republice i v Evropě má jinou situaci. V České 

republice to máme ještě trochu „složitější“, protože mezi členy Národní sítě Zdravých měst, 

kterých je v současné době 130, jsou nejen města a městské části různé velikosti, ale také 

mikroregiony, místní akční skupiny i malé obce. V tomto okamžiku je to velice pestré 

uskupení, které umožňuje sbírat dobrou praxi a inspiraci z mnoha míst v České republice. 

Každý se může inspirovat od každého, ale jsou tam skupinky těch, kteří mají podobnou 

situaci ať už z hlediska problémů, které řeší, což bývá to nejčastější, ale také podle velikosti, 

podle regionů atd.  

 Velice často se scházíme a vyměňujeme si zkušenosti, protože od toho tato platforma 

funguje. Máme velice čilý informační systém, webové stránky, portály s dobrou praxí. 

Myslím, že toto všechno jste viděli, pokud jste se podívali na zdrojové informace.  
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 V tomto okamžiku nám jde o to, abychom mezi 13 městských částí Prahy, které už 

jsou zapojeny do naší Asociace, mohli přivítat dalšího významného člena a aby se spolupráce 

v rámci hl. m. Prahy ještě více zintenzivnila, a abychom se mohli zaměřit na problematiku 

MČ Praha 1, která je rozdílná od dalších městských částí. To víte nejlépe vy, je tady co řešit. 

Máme tu výhodu, že se můžeme dívat nejen po Praze, po středu města Brna a po podobných 

větších metropolích, ale také nahlédnout do situace evropských měst. Máme všude kontakty a 

je to fungující spolupráce pod hlavičkou OSN a Světové zdravotnické organizace.  

 Jsem tady spíše proto, abych vám zodpověděl v diskusi dotazy, takže nechci zdržovat 

dalšími informacemi. Všechno bylo napsáno do materiálu a teď je na vás, co bych měl 

dovysvětlit. Děkuji. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkujeme za úvod. Prosím Petra Scholze.  

 

P.  S c h o l z : 

 Chtěl bych se zeptat na několik věcí. Mohlo by být vyčísleno, kolik bude Prahu 1 stát 

toto členství? 

 Dále bych se chtěl zeptat, jestli už nějaká města nebo městské části z vaší organizace 

vystoupily. Pokud ano, tak z jakého důvodu? 

 Dále se chci zeptat, zda byly osloveny další pražské městské části? Pokud byly 

osloveny, tak z jakého důvodu zatím k vám nevstoupily? 

 

P.  Š v e c : 

 Tady jde o to, že fungujeme 25 let a pozorujeme Českou republiku jako určitý prostor, 

ve kterém se všechno vyvíjí včetně politiky, místní situace, kvality veřejné správy atd. Za ty 

roky je jasné, že některá města přišla a některá odešla. Neříkám, že toto je běžné zejména po 

volbách, ale jakmile se vymění vedení, většinou to bývá tak, že to, co bylo předtím, není 

uznáváno a je hledáno něco nového. Pokud např. minulý starosta byl spojen se Zdravým 

městem a byl úspěšný, může se stát, že po volbách tento prostý fakt může znamenat konec 

Zdravého města, protože se úspěch neodpouští.  

 Tyto záležitosti jsou velice pestré a je to natolik zajímavé, že např. Liberec, který byl v 

90. letech členem, pak odešel, po dalších letech zase vstoupil a teď je členem nadále. Tyto 

věci se vyvíjejí.  

 K členskému příspěvku. O jeho výši rozhodují sami členové. V současné době činí 1,9 

Kč na obyvatele, přičemž první rok je tzv. na zkoušku, a tam je maximálně 5 tisíc Kč. Během 

prvního roku člen zjistí, zda to k něčemu je, zda se mu to líbí a zda se mu vyplatí v dalších 

letech tímto způsobem dále spolupracovat. To k ekonomické stránce věci.  

 Přiznám se, že jsem zapomněl první otázku. 

 

P.  S c h o l z : 

 Ptal jsem se, zda byly osloveny jiné městské části a pokud byly, proč nevstoupily. 

 

P.  Š v e c : 

 Vyjednáváme teď např. s Prahou 11. Určitě je to běh na delší trať, protože po volbách 

se situace stabilizuje nějakou dobu. V každém případě pořádáme tradičně mnoho let společně 

s Magistrátem setkání městských částí Prahy, které bylo nedávno. Myslím si, že informace, 

které tam zaznívají, jednoznačně ukazují, že zdravé městské části mají co ukázat a že spolu 

komunikují podle toho, co potřebují. Nikoho nepřesvědčujeme, je to platforma určité kvalitní 

spolupráce s nějakým mezinárodním zakotvením a záleží na každém, jak se rozhodne.  
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Tomáš Heres. 

 

P.  H e r e s : 

 Chtěl bych se zeptat, co konkrétně členství městské části Praha 1 přinese a k čemu se 

Praha 1 v rámci členství v této Asociaci bude konkrétně zavazovat, případně k čemu se může 

do budoucna zavázat, aby to neovlivnilo naše svobodné rozhodování v ostatních věcech? 

 

P,  Š v e c : 

 Myslím si, že závazky v naší Asociaci nejsou pevné, je to spíše platforma pro 

spolupráci. Nechceme po vás nic jiného, než abyste otevřeně sdělili své zkušenosti a 

informace s dalšími městskými částmi a s dalšími městy. Takto je to u nás nastavené, ať 

přichází z jakékoli politické strany a z jakékoli zkušenosti, tak se říká, co se povedlo a co se 

nepovedlo, proč se to povedlo a proč se to možná nepovedlo. Všechny tyto zkušenosti 

soustřeďujeme a vytváříme z nich určité návody např. na participativní rozpočty, na veřejná 

setkání, na kulaté stoly když se budu zabývat částí participace, ale také samozřejmě na 

měřitelnost všech oblastí ve městě či ve městské části počínaje životním prostředím, 

dopravou, sociální oblastí, kulturou, školstvím atd. Všechno je možné nějakým způsobem 

změřit, expertně se na to podívat. Na jedné straně znáte pohled obyvatel, na druhé straně znáte 

doporučení expertů. Potom je už politickém rozhodnutí, které projekty dostanou zelenou a 

které se budou vázat ke slabším stránkám ať už očima veřejnosti, nebo očima expertů. 

 Je to spíše podklad pro to, aby zastupitelstvo nebo rada měly dostatek informací a 

zkušeností z dalších míst pro své rozhodování, aby tam dobrých nápadů, rad a zkušeností bylo 

co nejvíc. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Jan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Chtěl bych se zeptat, o co jde. Očekával jsem konkrétní informace. Říkáte tady 

všeobjímající názor OSN. Všechno, co říkáte, je úžasné, je to báječná filozofie, ale mne 

zajímají konkrétní věci. Řekněte mi jednu konkrétní věc, která bude výhodná pro Prahu 1. 

Viděl jsem tady mnoho otištěných slajdů, všechny mluví o všem a o ničem. Jediné, v co jsem 

doufal, že se poučím z důvodové zprávy, kterou by měl každý materiál začínat. Jsou tam ale 

obecné floskule. Jediné, co je tam napsáno, že to bude dělat pan místostarosta Nazarský, což 

mě trochu zaráží. Podle toho, jaké mám představy, pan místostarosta Nazarský se má plně 

věnovat problému pro Airbnb a sdíleného ubytování, jak to toto zastupitelstvo schválilo v 

lednu a jak ho do této pozice jmenovala rada. Prosím, řekněte mi, co to konkrétně pro nás 

bude znamenat a ne že nám poradíte, jak máme zorganizovat kulatý stůl. Na to stačíme sami. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Budete reagovat hned? 

 

P.  Š v e c :  

 Budu reagovat. Říká se, že komu není rady, tomu není pomoci. Mám pocit, že Česká 

republika je velice atomizovaná, že se neví, co se děje v Brně, v Ostravě, v Plzni, na jaké 

problémy tam narazili a co nevyřešili, protože to řešili špatně. Možná i negativní zkušenost 

může být zajímavá, ať v oblasti bydlení nebo v jiných oblastech, které máte k řešení.  
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 Jeden z konkrétních příkladů, který viděli zástupci vaší městské části, je setkání 

desítek ne-li stovek lidí, kteří se nepohádají a dokáží dělat to, že vám dají jako zastupitelstvu 

náměty velice mírumilovně a poklidně – tak je to vedeno, abyste věděli, co si lidé myslí. 

Ověříte si to anketou a máte velice dobrý podklad od voličů o tom, jak oni vidí Prahu 1 v 

tomto roce a v tomto dni. Postup se opakuje třeba každým rokem, má to nějaký charakter 

trendu a už je to záležitost, která má vypovídací schopnost. Z hlediska participace to může být 

např. toto. Je to věc, kterou děláme ve stovkách aplikací už dlouhá léta po celé republice i ve 

velkých městech. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Slovo má Karel Ulm. 

 

P.  U l m : 

 Chtěl jsem rozvést otázku pana kolegy Votočka. Předtím mi dovolte citovat stanovy, 

předmět činnosti 1, b) zastupování zájmů členů asociace při jednáních s institucemi a 

odbornými organizacemi v souladu s posláním asociace; účast v relevantních pracovních 

orgánech na regionální, národní i mezinárodní úrovni.  

 Rozhodnu se podle toho, kdybyste mi dal aspoň dva konkrétní příklady, které se 

odrazí od toho, co jsem právě přečetl, že budete zastupovat Prahu 1 v relevantních pracovních 

orgánech na regionální, národní i mezinárodní úrovni. Vyveďte mne z omylu, jestli tomu 

rozumím, že třeba zastupujete takové město, jako je Praha 1 počtem obyvatel Písek, Trutnov 

30 tisíc a jestli zastupujete ty a ty nebo více, a všechny zastupujete najednou na regionální, 

národní a mezinárodní úrovni. Jak se to odlišuje? Nerozumím tomu.  

 

P.  Š v e c : 

 Stručně to vysvětlím, jestli mohu, pane starosto. Jde o to, že jsme obyčejná asociace, 

jako je Svaz měst a obcí nebo Sdružení místních samospráv nebo Sdružení historických sídel. 

Scházíme se, máme jednací řád, máme postupy, máme radu z 9 starostů, kteří jsou vždycky 

voleni na dva roky. Nedávno vznikla nová rada. Ti shromažďují podněty od členů a to, co je 

potřeba, přenášíme buď na ministerstva, případně na mezinárodní úroveň. Jsme zastoupeni ve 

všech možných ministerských meziresortních komisích a máme možnost tam nějakým 

způsobem přenášet náměty členů. Máme zapojení do mezinárodních institucí a velkých 

evropských asociací a máme možnost přes našeho zastřešovatele Světovou zdravotnickou 

organizaci vstupovat i do celoevropských záležitostí na nejvyšší úrovni. To je tím myšleno, 

aby se záležitosti propojily od České republiky i na mezinárodní úrovni, pokud je nějaká 

poptávka a pokud je to potřeba.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Petr Scholz. 

 

P.  S c h o l z : 

 Omlouvám se, že se „šťourám“, ale říkal jste kolegovi Heresovi, že je to nezávazný 

spolek, kde se městská část bude setkávat a budeme diskutovat u kulatého stolu a že pro nás z 

toho nic nevyplývá. Když se tím řídit nebudeme, tak nebudeme, prodiskutujeme to – tak jsem 

to pochopil, že z toho pro nás nevyplývají žádné povinnosti.  

 Díval jsem se na vaši deklaraci a v článku III je, že při vědomí důležitosti výše 

uvedených záměrů atd. budou zajištěny nezbytné institucionální a organizační podmínky pro 

realizaci programu Zdravé město dle doporučení vaší Metodiky.  
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 V dalším budou zajištěny nezbytné institucionální a organizační podmínky dle Kritérií 

v rámci metody MA21. 

 Kolik toho budeme na radnici tvořit? Kolik práce úředníkům přibude? Nebo jim 

nepřibude žádná? Myslím, že naši lidé už teď jsou vytíženi. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím, pane inženýre. 

 

P.  Š v e c : 

 Děkuji za dotaz. Pokud máte nějakou záležitost, která má přinášet zlepšování a 

informace, tak je potřeba, aby se o to někdo snažil. Prostor informací, které jsou vně Prahy 1, 

obsloužíme a uděláme tak pěkně strukturovaný a přístupný, aby ten, kdo to má na starosti, s 

tím mohl pracovat. Ovšem někdo uvnitř vašeho prostoru Prahy 1 s tím pracovat musí. Má to 

na starosti jeden zástupce z politického vedení, který je ustanoven zastupitelstvem, ale ten 

samozřejmě nemá čas se tomu věnovat každodenně a pravidelně. Je tam potřeba někdo, komu 

říkáme koordinátor, který má toto na starosti. Není to výmysl České republiky, takové 

základní organizační nastavení funguje po celé Evropě v každém Zdravém městě v každém 

státě.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Petr Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Děkuji opozici, že se takto ptá, protože je to pro ni něco nového. Strategické plánování 

se, pokud vím, na této městské části nikdy nedělalo, participace občanů se systematickým 

způsobem tady také nedělala. Je to něco, s čím tady sedíme v rámci transparence, chceme 

zapojovat občany, aby spolurozhodovali o našich důležitých rozhodnutích  zároveň abychom 

dokázali stanovit nějaké strategie do budoucna, byli předvídatelní, dokázali si nastavit 

priority. Znamená to velkou výhodu pro vás jako opozici, protože nás pak můžete kritizovat, 

můžete společně s občany participovat a ovlivňovat výsledky. Pan inženýr tady sedí jako 

zástupce organizace, která má know how zejména Agendy 21 a návazných postupů a 

kuchařek, jak strategicky plánovat a jak zároveň do toho participovat občany. Vstupujeme do 

národní sítě Zdravých měst proto, abychom se toto naučili. Když se to naučíme za dva roky, 

můžeme si říct, že už v síti nechceme být, ale teď jsme na začátku a myslím si, že je to dobrý 

krok.  

 Všechny prosím, abyste tento tisk podpořili.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Karel Ulm. 

 

P.  U l m : 

 Pane inženýre, nahrál jste mi, že děláte podobné aktivity jako Svaz měst a obcí nebo 

Sdružení místních samospráv. Jsem informován o akcích těchto dvou organizací. Řekněte mi 

jednu nebo dvě věci, které děláte jinak nebo co by to přineslo nad Svaz měst a obcí, jehož je 

Praha 1 členem.  

 

P.  Š v e c : 

 Jak už jsem říkal, jeden z prvků je, že jsme oficiálně certifikování ze strany OSN, je to 

mezinárodní platforma. Svaz měst a obcí má také mezinárodní spolupracovníky, ale ne takto 



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 19 
 

 

ustanovené pravidelně a síťově s tím, že máme v každé zemi, dokonce v každém městě větší 

velikosti nějakého styčného důstojníka. Když Praha 1 potřebuje informaci, jsme schopni 

rychle zjistit, jak rychle to funguje v jiné metropoli. To je jedna výhoda. 

 Druhá záležitost je, že jsme zaměřeni na odborné věci. Se Svazem měst a obcí máme 

velice dobré vztahy, stejně tak s dalšími asociacemi, ale je to záležitost, která spíše zastřešuje 

zájmy obcí vůči státu a působí nějakým způsobem v oblasti daní atd., což je velice správné. 

My máme spíše odbornou agendu tak, abychom byli schopni zaměřit se velice systémově na 

celkový rozvoj města a na zapojení veřejnosti. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Jan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Chtěl bych se vás zeptat na to, co znamená v názvu zdraví, jak se to projevuje? 

Protože – jak jste sám říkal -  jsem hůře chápavý, zeptal bych se vás na stanovisko z vašeho 

svazu k tomu, jestli mají být dělány transplantace jater notorickým alkoholikům, kteří se do 

této situace přivedli sami a budou v tom evidentně pokračovat? 

 Druhá otázka. Jak se staví svaz pro Zdravá města k zákazům naftových motorů, který 

se už v nějaké fázi projevuje v Německu? 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Budete reagovat, pane inženýre? 

 

P.  Š v e c : 

 Samozřejmě, děkuji. Zdraví v českém pojetí je o nemocnicích, o lékárnách atd. Zdraví 

je trochu jiná kategorie. Zdravotnictví nám hodně pomáhá v České republice. Máme 

srovnávací statistiky s dalšími zeměmi a víme, že naděje na dožití ve zdraví v České republice 

stoupá, stoupá např. i ve Švédsku. Máme sice ještě 20 let zpoždění, oni na rozdíl od nás se ve 

zdraví dožívají vysokého věku. U nás se v určitém okamžiku zastavíme, jsme nemocní a pak 

už nás léčí. V tomto smyslu díky za dobré zdravotnictví, protože jinak bychom takových 

statistických výsledků dosáhnout nemohli. Je to ale zdvižený ukazovák, protože právě na 

městech a na jejich vytváření podmínek, ať je to ovzduší, životní prostředí vůbec, ale také 

hluk a další věci, které mají vliv i na psychiku, ale také zdravotní styl, možnosti pro pohyby, 

pro stravování ve školách atd., tak tyto věci mají na zdraví mnohem větší vliv než třeba to, jak 

je zrovna dostupná záchranka. Ta má být nějakým způsobem standardizovaná a o tom 

rozhodují ti, kteří systém platí. Ale o tom, jak se bude město rozvíjet, rozhoduje zdejší 

zastupitelstvo. Vy jste těmi, kdo o zdraví rozhodují z hlediska těchto širokých faktorů co 

nejvíce a tam bychom chtěli být nápomocni k tomu, abychom si rozuměli, co je pro obyvatele 

Prahy 1 nejdůležitější z hlediska podpory zdraví. 

 

P  Č i ž i n s k ý : 

 Pavel Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Děkuji Ing. Švecovi, chtěl jsem v tomto smyslu promluvit. Jen doplním – alfa a omega 

je udržitelný rozvoj. Máme tady určité věci zděděné z minulosti, přicházejí nové fenomény a 

je potřeba je vyhodnotit, zda je to v rámci udržitelného rozvoje možné, zda to podporovat 

nebo se naopak snažit některé jevy potírat. Jsou to přesně ty věci, které tady zazněly: hluk, 

přemíra turismu, znečištěné ovzduší, zeleň – je toho moc. Pokud se dobereme systematicky ke 
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zhodnocení situace, vytyčíme si priority a vytvoříme nějaký strategický plán, aby rozvoj 

města byl udržitelný. Pokud budeme pokračovat třeba v tom, co se tady začalo třeba s 

krátkodobými podnájmy, městská část bude třeba vybírat na poplatcích ohromné peníze, ale 

nebude tady jediný člověk, který by poplatků dokázal využít, protože tady lidé nebudou, 

místo nich tady budou turisté. V tom je třeba Praha 1 naprosto typická, ale některé problémy 

jsou jako přes kopírák  ve všech civilizovaných městech, co se týká životního prostředí, je to 

jasné.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Tomáš Vích. 

 

P.  V í c h : 

 Pavel Nazarský mi trochu vzal myšlenky, které jsem chtěl také říct. Řeknu k tomu 

něco z hlediska územního rozvoje, jehož základ a princip je udržitelný rozvoj, který stojí na 

třech pilířích – na lidech, na životním prostředí a na prosperující ekonomice. V Praze 1 se 

nám tyto tři fenomény docela hodně tlučou. Lidé nám odcházejí, byť jsou tady zdánlivě 

nejdražší nemovitosti a vypadalo by to, že tady máme to nejlepší bydlení v celé republice, ale 

lidé přesto utíkají. Děje se to i v jiných městech a je dobré si informace vzájemně sdílet.  

 Na konferencích, na kterých jsem byl od Zdravých měst, nejjasnější na tom je, že 

vstoupíte jako člen do nějakého spolku a tím, že tam vložíte své informace a názory a 

dostáváte zpátky cizí, máte možnost se ozrcadlit v názoru ostatních a zjistit, do jaké míry naše 

zkušenosti má někdo jiný a jestli jeho řešení je pro nás použitelné, nebo není. Je to pro nás 

obrovská škola zkušeností. V tom bych viděl zisk věci. Když bych to měl srozumitelně k 

něčemu přirovnat, tak je to tak, jako když máte doma míč, tak si fotbal moc nezahrajete, ale 

když jdete na hřiště a máte tam partu lidí, kteří si fotbal chtějí zahrát, tak najednou to začíná 

být zajímavé. Proto bych doporučoval vstoupit do Zdravých měst a určitě budu pro to 

hlasovat. Je tam minimálně vstupní poplatek na zkoušku, takže si to můžeme během roku 

odzkoušet a vyhodnotit situaci, kolik nám to přináší inspirace a kolik ne. 

 Otevřené dveře bych přijal, vstoupil do nich a uvidíme, co se bude dít. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Tomáš Heres. 

 

P.  H e r e s : 

 Mám dotaz na pana Mgr. Nazarského. Zaznělo tady, že za Prahu 1 bude tyto činnosti v 

souvislosti s Agendou 21 a s touto participací mít na starosti určitý koordinátor. Chci se 

zeptat, zda tento koordinátor bude z řad současných úředníků či zaměstnanců Prahy 1, nebo 

zda to bude externí pracovník, nebo zda na tuto pozici bude vyhlášeno výběrové řízení na 

nového pracovníka? 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Petr Burgr. 

 

P.  B u r g r : 

 Pro diváky to vypadá, jako když jsme na nějakém poli neoraném a vstupujeme do 

něčeho, co neznáme. Situaci známe, jsme roky v historických sídlech a měst, kdy jsme v 

tomto společenství jednotlivých ostatních samospráv. Odkázal bych na § V, článek 8 stanov, 

kde se začíná psát: Členství zaniká vystoupením člena z asociace. 
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 Dámy a pánové, uložme radě, ať sem za rok předá zprávu, jak to v členství vypadá a 

pak se rozhodneme. Třeba vystoupíme, nebo řekneme, že to byl dobrý nápad. Co dnes 

odhlasujeme, není nic nezvratného.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pavel Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Zareagoval bych na dotaz ohledně personálního zajištění. Národní sítí je vyškolena na 

koordinátorku moje asistentka Jana Kabelová. Současně ale žádáme o grant na zřízení 

nějakého oddělení participace při úřadu. Dostaneme na to dotační titul na podporu 

zaměstnanosti. Zadání je takové, že pokud vznikne místo vedoucího pro oddělení participace 

na úřadu, určitě musíme vybrat někoho ze stávajících zaměstnanců MČ Praha 1, protože jeho 

pozice je klíčová. To zde nezaznělo – nejde tam pouze o spolupráci měst jako takových mezi 

sebou, ale také o spolupráci nás jako politického vedení zastupitelstva, radních a úřadu jako 

celku.  

 V rámci otevřené radnice, kterou mám ve své gesci, si myslím, že tato funkce nejblíže 

spadá pode mne. Netrvám na tom, ale dává mi to logiku. Potom práce je o tom na základě 

strategického plánu vytyčit nějaké konkrétní cíle pro jednotlivá oddělení a odbory. Jistě, že to 

bude ze začátku přinášet něco nového jak panu tajemníkovi, tak vedoucím odborů, pokud se 

toho v odborech ujme někdo ze zaměstnanců, koho bude těšit dělat víc, ale to jsou technikálie. 

Když jsem byl na konferencích a bavil jsem se s lidmi z měst, kde to funguje, např. v Liberci 

nebo v Litoměřicích, tam je nádherná spolupráce úřadu se zastupitelstvem. Když je nějaká 

politická vize a k jejímu uskutečnění je potřeba udělat ty a ty konkrétní kroky, je tam jistota, 

že se toho úřad aktivně chopí a přes koordinátora participace nebo Zdravých měst se to 

společně s úřadem zrealizuje. Připadá mi to kouzelné a myslím, že je to velmi potřebná věc.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Richard Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Slyšíme mnoho kouzelných moderních slovíček, mnoho PR vystoupení – to je dnes 

takový trend. Chybí mi manažerské shrnutí na PR informace, co to bude znamenat, co to 

přinese víc za práci, kolik to doopravdy přesně bude stát. Spočítejte si to podle vzorečku – 

městská část bude platit tolik a tolik, bude muset přibrat tolik a tolik lidí nebo někoho tím 

pověřit, máme v plánu podílet se na tom a na tom. Dnes je taková doba.  

 Historicky jsme také dělali memoranda s námi blízkými městskými částmi, které jsou 

v okolí. Informace jsme chtěli sdílet a měli jsme i toto téma. Žádnou z centrálních městských 

částí tam nevidím, protože jsme nenašli žádnou výhodu. Možná jsme se špatně dívali, ale my 

ji nenalezli. Centrum města je trochu jiné, náročnější, v mnoha agendách dělá za týden to, co 

jiné městské části dělají za rok. V porovnání výkonu MČ Praha 1 je za měsíc to, co mají 

ostatní dohromady, ať jde o práci úředníků, o různá správní řízení atd. Nenašli jsme v tom 

něco, co by nám mohlo pomoct, protože toho máme o hodně víc a snažili jsme se to dělat na 

odborné úrovni, dotahovat různé agendy atd.  

 Chápu, že je to módní, zdravé, otevřené atd., ale chybí mi nějaké manažerské shrnutí, 

které by příslušelo zastupitelstvu. Nejen základní informace, které jsou pro veřejnost, měli 

bychom dostat něco odbornějšího, detailnějšího, ale bohužel to nenacházím.  

 

 



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 22 
 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Petr Scholz. 

 

P.  S ch o l z : 

 Chybí mi aspoň finanční analýza, kolik nás členství bude stát. Není to o pěti tisících 

korunách, které zaplatíme, ale myslím si, že by stálo zato nechat to na jindy, aby předkladatel 

zvážil po předložení skutečné finanční analýzy, kolik členství bude stát – i s novým výborem 

pro participaci, s úředníky atd.  

 

P  Č i ž i n s k ý : 

 Jan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Trochu mi to připomíná 90. léta, když jsme se otevřeli světu a vtrhly k nám smečky 

amerických sester v domnění, že ještě žereme banány a jsme na palmách a že nás budou učit, 

jak se máme chovat k pacientům. Tato doba je dvacet let za námi a jako její residuum zbylo, 

že na každé chodbě v každé nemocnici jsou vyvěšena práva pacientů. 

 Chápu to, je to moderní, otázky, které kladli kolegové, jsou celkem jasné. Na nástěnce 

si můžete přečíst, že se přijalo 38 asistentů, tajemníků, poradců, kteří jsou placeni jednou tak 

dobře než naši původní úředníci, a musí se pro ně najít nějaká práce. Táži se, zda číslo 38 je 

konečné, nebo zda se v důsledku této agendy přijme dalších 15 lidí. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pan Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Zareaguji. Mohu vás uklidnit, neplánujeme žádné rozsáhlé oddělení. Myslím si, že si 

vystačíme s jedním schopným člověkem. Práce, která tam je, je ta, kterou už úřad dělá a jde 

jen o to, aby to dělal efektivněji a aby tam byly nějaké jasné strategie a nějaké cíle. Nechci 

znevažovat naše politické schopnosti, všichni víme, co chceme podporovat, co chceme 

zakazovat, ale dokud to nedostane jasný rámec, nějaký cíl s tahem na branku, že pokud toho 

chceme dosáhnout, tak se musí v tomto roce uskutečnit toto a v následujícím další věci, tak 

dokud to někdo nezpracuje a nepomohou nám to zpracovat třeba naše jednotlivá oddělení a 

odbory, tak si tady jako zastupitelé můžeme strategicky plánovat, jak chceme, a věc se 

nepodaří. Vidím velkou pomocnou ruku z Národní sítě zdraví, že nám právě pomohou s tím, 

aby se věci uskutečnily bez toho, aniž bychom platili drahé služby nějakých odborných 

analytiků a poradců zvenku, že to jsou postupy Národní sítě zdraví. Rád bych předal slovo 

pan Ing. Švecovi, kdy nám i sama síť nabízí konzultace a poradenství na poměrně velmi 

kvalifikované úrovni, pravidelně a podle našich potřeb.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Richard Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Začínám zjišťovat, že se do politiky vůbec nehodím. Vždycky jsem zastával názor, že 

ten, kdo jde na radnici, má přinést vysokou odbornost a má fungovat spíše jako projektový 

manažer, rozumět dané věci a dělat ji i za úředníky, něco přinášet a nebýt pro to, aby 

naslouchal jiným. Samozřejmě, že jde o výměnu zkušeností. Proto jsem byl velmi rád a 

komunikoval jsem se Svazem měst a obcí, který považuji za správnou platformu, a proto jsem 
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byl rád, že jsme nejen nabírali informace v rámci e-governmentu, ale že jsme také za to, co 

jsme udělali, byli ohodnoceni a stali jsme se vzorem pro zbytek republiky. Některé věci, které 

jsme vymysleli na Praze 1, se dnes začínají používat plošně i v ostatních městech. To je ale o 

práci, tady je to o tom, že se budeme držet nějakých hesel. Doufám, že nám to něco přinese. 

 Pro hlasování mi chybí nějaká podstatnější informace, která by měla přijít na naši 

úroveň. Letáky nám nic neříkají, to jsou jen hesla a teze. Konkrétno jsme, bohužel, neviděli.   

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Petr Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Podotýkám, že tento návrh schválila komise pro participaci, kde má opozice své členy. 

Divím se, že jste se neinformovali u svých kolegů, případně že jste je nezaúkolovali, aby se 

ptali nad rámec, pokud považujete předložené materiály za nedostatečné.  

 Trochu se divím, co se tady dovídám od pana dr. Votočka – absolutně zvláštní 

informace, že máme nějaké dvakrát lépe placené asistenty. Mám dva placené asistenty, 

jednoho v platové skupině 9, druhého v 10. Tady mi to vytýká pan dr. Votoček, který měl 

nejlépe placenou asistentku v platové skupině 11. Přijde mi to dost absurdní. To na okraj. 

 Vraťme se ke strategickému plánování a k participaci.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pavel Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Tušil jsem, že se mi to vrátí zrovna od pana Bureše. Bývá to, že je člověk odborně 

zdatný jen ve své oblasti, ale mně jde o to, aby to fungovalo jako celek. Nestačí, že jednotlivé 

drobky dělají něco nějakým směrem a myslí si, že to dělají výborně a někam jedou, tam jde o 

to, aby se celkově vyvíjelo město harmonicky vcelku. Neumím to vysvětlit, je to filozofická 

otázka, každý to můžeme cítit jinak. Myslím si, že politik nemusí být vrcholový manažer. Je 

to můj názor. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Není nikdo přihlášený, můžeme přistoupit k hlasování.  

 Vladan Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Zaznamenal jsem jeden pozměňovací návrh od kolegy Burgra. Trvá na něm? 

 

P.  B u r g r : 

 Nechci zatěžovat svého kolegu dalším úkolem, měl bych to dát písemně. Nechci tady 

dělat revoluci, tak to stahuji. Předpokládám, že bude slušnost předložit zprávu do roka. 

Myslím si, že to můžeme panu kolegovi uložit na radě.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Můžeme nyní hlasovat o návrhu usnesení o členství v Národní síti Zdravých měst 

České republiky tak, jak bylo předloženo. Pro 16, proti 1, zdrželi se 4, nehlasovali 3. 

Usnesení bylo přijato. 

 Děkuji panu Ing. Švecovi. 
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 Vrátíme se k bodu č. 7 – uzavření dohody o splátkách na dlužnou částku za nájem 

nebytového prostoru v 1. nadzemním a 1. podzemním podlaží domu č. p. 1035, k. ú. 

Staré Město, Karolíny Světlé 17, Praha 1. 

 Prosím předkladatele Vladana Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Dámy a pánové, dovoluji si předložit tisk č. 7, jehož podstatou je uzavření dohody o 

splátkách na dlužnou částku za nájem nebytového prostor v 1. nadzemním a 1. podzemním 

podlaží domu Karolíny Světlé 17.  

 Jedná se o nebytový prostor známý také jako hostinec U Rotundy. Dům je ve 

spoluvlastnictví, vlastníme poloviční podíl. Dlužník – společnost DOMMAR servis s. r. o. - 

se do dluhu dostal také mimo jiné tím, že koupil společnost, která byla zadlužená. V příloze 

máte rozpis platební morálky této společnosti na nájemném. V tisku je uvedeno, že splátkový 

kalendář, který by byl sepsán formou notářského zápisu, byl by v případě sporu vykonatelný a 

zněl na 540570,70 Kč plus příslušenství, které by se určilo ke dni podpisu tohoto splátkového 

kalendáře. 

 Tento materiál prošel radou. Vzhledem k tomu, že společnost neplatila nájemné v 

posledních několika měsících, do dnešního dne jsme čekali, zda se tento stav napraví a 

společnost platit začne. Do dnešního dne bylo splaceno na úřad 70 tisíc Kč, tudíž určitá 

podmínka pro to, abych doporučil tento tisk zastupitelům ke schválení, byla splněna. Proto 

vás žádám o jeho podporu. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu. Jan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Mám s tímto splátkovým kalendářem dost velký problém. Zaujalo mě totiž  

v materiálu, který šel do rady, že dluh přesahuje milion korun, a spoluvlastník nám napsal, že 

si to vyřídí sám, že nechce, aby dluh vůči němu byl se společností řešen splátkovým 

kalendářem.  

 Toto je velmi neobvyklá situace a ve mně to vzbudilo podezření, že může jít o situaci, 

že nájemce, jehož stoprocentní vlastník této společnosti bydlí v tomto domě rovněž, platí 

spoluvlastníkovi a jenom nám zůstává dlužný. Začal jsem se o to zajímat, díval jsem se trochu 

do historie a zjistil jsem, že hospodu U Rotundy provozovala jakási paní Kompitová od r. 

1993. V r. 2002-2003 tam byl dluh 447300 Kč a k tomu sankční pokuta 448 tisíc. Dluh jako 

takový zaplatila, bylo jí odpuštěno dvakrát příslušenství. V r. 2000 prostor od ní převzala 

jakási paní Vacková, která odmítla podepsat nájemní smlouvu, protože v ní bylo napsáno, že 

v hospodě nebude provozovat hrací automaty. Byla to doktrína městské části, která platí 

dosud jako boj proti hazardu.  

 Překvapivé je, že nás v tomto okamžiku spoluvlastník zažaloval u soudu, že trvá na 

tom, aby tam hrací automaty byly, že tam byly předtím a že na tom trvá. Soud prohrál, 

odvolal se a nakonec to skončilo u Nejvyššího soudu a bylo přikázáno, že Praha 1 nemá 

povinnost podepsat smlouvu, ve které proti její vůli bude souhlas s provozem hracích 

automatů. Posléze byl předán na návrh spoluvlastníka nebytový prostor jakémusi panu 

Dominiku Mahlerovi. Po celou dobu pěti let, co tam fungovala paní Vacková, peníze platila 

spoluvlastníkovi a nám ani korunu. Celé to nakonec bylo vymáháno soudně jako bezdůvodné 

obohacení. Nakonec tam nastoupil pan Dominik Mahler, který hospodu provozoval asi rok. 

My jako spoluvlastník jsme dali souhlas s převodem na společnost DOMMAR. Převedlo se to 

i s dluhy. Pan Mahler z toho během půl roku vystoupil, celá společnost byla přeprodaná.  



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 25 
 

 

Opět se tam opakovaly dluhy. Společnost měla dluh, měla splátkový kalendář, který neplnila, 

zase tam měla dluh, opět se uzavřel nový splátkový kalendář. Městská část dala výpověď, 

spoluvlastník odmítl výpověď podepsat. Toto se opakovalo dvakrát, třikrát. Dluh je milion a 

máme uzavřenou smlouvu o spoluvlastnictví se spoluvlastníkem, ze které vyplývá, že 

nájemné se platí na účet městské části a městská část následně peníze poukazuje 

spoluvlastníkovi. Najednou nám za této situace, že dluh je milion, spoluvlastník pošle mail – 

do „splátkáče“ si dejte jen svou polovinu, já si to s ním vyřídím sám. 

 Mám zásadní pochybnosti o tom, jestli toto je korektní spoluvlastník a jestli to je 

korektní nájemce. Měl několik „splátkáčů“, které nesplácel, takže se na něho musela zahájit 

exekuce a teprve v průběhu exekučního řízení dluh doplatil. Nyní jsme ve stejné situaci. Mám 

pochybnosti a nedoporučuji zastupitelstvu, aby splátkový kalendář uzavřelo a aby se rovnou 

soudil nájemce do exekuce. Nevím, jaký má být postup vůči spoluvlastníkovi, který se k nám 

evidentně nechová korektně. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji Janu Votočkovi za jeho analýzu. Prosím Richarda Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Tady je potřeba místní znalost, o jaký podnik opravdu jde. Problémů, které uváděl dr. 

Votoček, je hodně, je to různé přeprodávání apod. Beru to jednoduše – je to obyčejná 

hospoda, kam chodí několik místních a okolní Airbnb na pivo a na guláš. Není to žádný velký 

klub. Chápu, že současný vlastník doplatil dluhy. Splátkové kalendáře jsou naše záchrana, 

zvláště když jsou vykonatelné, máme zafixováno, že peníze dostaneme. Čekalo se na to, až 

bude mít nějakou platební morálku. Je tam ale uvedeno, že za 3 1/2 měsíce zaplatil jen půl 

měsíc. Čekal jsem, že se to objeví, až budeme mít minimálně druhý měsíc splacen, to 

znamená, že budeme mít jistotu, že funguje, že je schopen něco platit. Potom má splátkový 

kalendář význam, protože se k něčemu zaváže, je tam přímá vykonavatelnost atd. 

 Na jednu stranu podpora, je to klasická věc s notářským zápisem, na druhou stranu 

nevím, zda zaplacený únor je pro nás nějakou jistotou. Máme polovinu, je jasné, co říkal pan 

dr. Votoček, že se spolu domluvili, že zaplatí nejprve jemu, protože ho považuje za majitele a 

nás považuje za městskou část. Tak to bohužel je, jinak by sto procent mělo jít k nám a my 

bychom to měli předávat nájemci.  

 Mám vnitřní rozpory, na jednu stranu má pravdu i pan Votoček, a na druhou stranu 

kdo ví, co to je za putyku. Je to na hraně toho, co nám je schopen zaplatit. Jde o to, zda 

zaplacený půl měsíc nám dává nějakou jistotu, že to bude pokračovat. To je to jediné, co na 

tom vidím nejistého, zda vykonatelnost nám k něčemu bude.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pan Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Zareaguji na své předřečníky. Ano, pane Votočku, je to problém se spoluvlastnictvím, 

ale to neřešíme, je to problém s případným spoluvlastnictvím, ale to tady nevyřešíme. Je to 

problém s nájemníkem, který neplatí. V případě, že přijmeme usnesení ve variantě A, 

získáváme vykonatelný právní titul na to, abychom peníze případně někdy získali.  

 V případě, že to nepřijmeme, můžeme dát výpověď nájemci, ale ztratíme přímou 

možnost získat peníze někdy zpátky. Dnes jsem mluvil se spoluvlastníkem i s nájemcem, 

situace je složitější a asi budeme dále vyjednávat, abychom nějaké peníze získali. Tímto 
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tiskem nenapravíme nic kromě toho, že možná peníze uvidíme pravděpodobněji, než 

kdybychom tisk nepřijali.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Ještě jednou Jan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Nemám informace o tom, na čem jste se dohodli, o čem se vás snažili ubezpečit, že 

bude všechno v pořádku, ale zkušenost je taková, že přestože všechny splátkové kalendáře 

byly rovněž podepsány notářským způsobem, tak je firma nehradila. V okamžiku, kdy nebude 

platit a protože mu výpověď nedáme, protože s ní nebude spoluvlastník souhlasit, navrhoval 

bych zažalovat spoluvlastníka o to, aby nám dával peníze, o které přicházíme.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pan Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Netýká se to tisku, ale dalšího postupu. Upřesnil bych – nejedná se o půl měsíc, ale 

nezaplatil 70 tisíc, což je pro každého téměř dva měsíce. Není to dostatečné, ale je to důkaz 

nějaké platební snahy.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Přihlásil jsem se já. Tímto tiskem možná nic nezískáme, ale rozhodně tím nic 

neztratíme. Myslím, že i za tu šanci, že se dlužník trochu tzv. rozplatí, smysl to dává.  

 Nikdo další přihlášen není, diskusi končím. Prosím předkladatele o návrh k hlasování. 

 

P. B r o ž : 

 Budeme hlasovat o variantě A. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Hlasujeme o variantě A. Pro 24, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Usnesení bylo 

přijato. 

 

 Vzhledem k tomu, že je 18 hodin, začínají interpelace veřejnosti. Jako první prosím 

paní Mgr. Karolínu Peake, připraví se pan Štěpán Kuchta. 

 

P.  P e a k e : 

 Vážené zastupitelstvo, vážená rado, pane starosto, dámy a pánové, jmenuji se Karolína 

Peake, toto je můj bratr Jakub Kvaček. Prosím dámu z oddělení volených orgánů, předali jsme 

flešku s fotografiemi a prosíme o jejich promítnutí.  

 Oba bydlíme s dalšími sousedy na xxxxxxxxxxxxxxxxxxx., konkrétně ve 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Tímto si dovolím poděkovat zastupitelstvu i radě městské části za 

dotaci a dar na opravu mlýnského kola, což jsme úspěšně dokončili i za použití našich 

prostředků i prostředků hl. m. Prahy a které dále udržujeme v provozu. Tady je pro ilustraci 

fotografie z rekonstrukce.  

 Dnes jsme tady kvůli problematice tzv. zdi Johna Lennona a jejímu vlivu na 

Velkopřevorské nám. a jeho okolí. Tento kus Malé Strany býval klidným romantickým 

koutem s barokními paláci, s palácovými zahradami s kostelem a mlýnem. Takto vypadalo 
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Velkopřevorské nám. dříve, když tam ještě rostly staré lípy a T. G. Masaryk tam chodil za 

svojí milenkou.  

 Dnes se náměstí a jeho okolí stalo pololegálním místem pro busking, pouliční žebrotu, 

hluk ve dne i v noci, zakázané rozdávání letáků na akce všeho druhu, věšení zámků na 

zábradlí, ale hlavně pro graffiti, všude, kam je možné se podívat. To vše kvůli Lennonově zdi, 

na níž se dlouhá léta grafity tolerovalo a jako pozůstatek po dřívějším protestním místě 

věnovaném Lennonovi. To už dnes ale neplatí. Zeď se stala terčem obscénních maleb, 

centrem hluku, ohniskem graffiti a jakousi normou pro chování turistů v jejím okolí. Je také 

pravidelnou zastávkou nechvalně známých tahů Prahou – Pub Prague Crawls, Riverside 

Parties. Výsledkem je, že toto nádherné náměstí, mostek přes Čertovku, stromy v jejich okolí, 

soukromé domy a mobiliář – lampy, vodní kolo a další, vše je pokryto graffiti a turisté se zde 

podle toho i chovají. Připadá jim totiž, že se zde zřejmě může všechno. 

 Chápeme, že po mnoha letech existence Lennovy zdi nelze očekávat rychlé a efektivní 

řešení této problematiky čistě ze strany radnice. Proto jsme se rozhodli zapojit se do řešení 

aktivně sami. Sem na zastupitelstvo jsme přišli proto, abychom vás o naší aktivitě předem 

informovali a požádali vás jen o tolik, aby nám MČ Praha 1 snahu o řešení nekomplikovala a 

aby nám naopak pomohla tam, kde bude zásah samosprávy třeba. V naší snaze jsme se spojili 

s Řádem maltézských rytířů, s dalšími vlastníky nemovitostí na Velkopřevorském náměstí, 

prostřednictvím velvyslance Maltézského řádu jsme byli informováni o podpoře francouzské 

ambasády.  

 Zakládáme spolek místních občanů a vlastníků nemovitostí. Začali jsme tím, že jsme 

zábradlí na mostcích přes Čertovku očistili od visacích zámků a zábradlí u Velkopřevorského 

mlýna denně udržujeme a zámky odstraňujeme každý den tak, aby bylo viditelné kolo, 

Čertovka a vše, co viditelné být má. 

 Domluvili jsme se s vlastníkem zdi, suverénním Řádem Maltézských rytířů, že nově 

vzniklému spolku tzv. Lennonovu zeď pronajme, a to za účelem provedení opatření, která 

povedou k úpravě zdi a ochraně proti graffiti. Počítáme s opravou povrchu zdi, její opatření 

speciálním nátěrem a plakátovací plochou – v souladu s vydaným povolením. Ve spolupráci s 

Policií ČR a doufáme i s Městskou policií, bychom rádi na ochranu tohoto veřejného 

prostranství požádali o umístění bezpečnostní kamery. Ve věci již spolupracujeme s odborem 

památkové péče MHMP, který jsme o problematice informovali.  

 Od Úřadu MČ Praha 1 uctivě žádáme tuto spolupráci: 

 Součinnost při komunikaci s Policií ČR ve věci umístění bezpečnostních kamer, 

případně součinnost Městské policie,  

 odbor životního prostředí o očištění nebo ochranu stromů na Velkopřevorském nám. 

od barev, 

 starostu MČ Praha 1 o nařízení častějších pochůzek strážníků Městské policie a 

kontrolu a sankcionování nelegálních činností jako je rozdávání letáků, graffiti a rušení 

nočního klidu. 

 Účelem této interpelace bylo včas o našich krocích informovat radnici a požádat o 

pomoc ve zmíněných třech bodech. Pokud má někdo nějaký nápad, jak situaci řešit, budeme s 

ním rádi o tom jednat a naše plány uzpůsobíme nebo se na nich domluvíme. Dosud situaci ale 

nikdo neřešil a my se domníváme, že je naprosto neudržitelná a řešení vyžaduje. Děkuji vám. 

 

P.  Č i ž i n s k ý: 

 Také děkujeme a zareagujeme podle jednacího řádu písemně. 

 Prosím Štěpána Kuchtu. 
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P.  K u c h t a : 

 Prosím o spojení dvou interpelací do jedné. Děkuji. 

 Vzhledem k situaci a k poněkud horšímu a horšímu vývoji jsem slevil ze svého 

mluvení spatra a připravil jsem si 9 bodů, které má kolegyně. Zároveň jsem dal nové věci, 

nevím, jestli to čtete. Je to 25 svazečků. Kdo to nechce, tak prosím o vrácení, abych měl ještě 

pro někoho.  

 Ke všem bodům se nebudu vyjadřovat. Jsou tam žádosti a otázky. Tentokrát prosím, 

aby bylo odpovězeno písemně. Nevím, koho žádat, asi toho, kdo bude ochotný se tím zabývat 

a mít čas. 

 K prvnímu. Teď se mnou mluvil pan Bureš z ODS a jsem mu za to vděčný, psychicky 

mě poslední dobou uklidňuje, protože přichází s konstruktivními věcmi, ať to byly sloupky, a 

teď mi pan Bureš pomáhá s možností protihlukových oken. Bránil jsem se proti tomu, 

připadalo mi to takové pseudořešení, ale nyní jsem úplně slevil a jsou lidé, kteří mi okna 

zaplatí. Chtěl bych, aby vznikl jako výraz vaší pomoci rezidentům oficiální materiál Praha 1, 

kde radí a informuje, jak lidé, kteří si na to někde seženou peníze, i když si myslím, že by 

bylo dobré, kdyby toto platil Magistrát, ale to je asi hudba budoucnosti, potřebuji materiál, 

který by lidem jasně říkal, jak mají postupovat, co mají dělat. 

 Dále chci, aby se jasně řeklo, co se stalo s projektem sloupků, které měly nějakým 

způsobem regulovat provoz v centrální Praze. Snad nic nepokazím, když řeknu, že pan Bureš 

říká, že viděl, že se na tom roky pracuje, už to bylo připravené, ale informace je, že to někdo z 

nového vedení stopnul a o projekt nemá zájem. Chci, abyste se vyjádřili. 

 Jestliže lidé ze Soha jsou schopni se mnou sedět a třeba pět hodin komunikovat 

racionálně, bez emocí – někdo i s emocemi, ale k tématu, jestliže jsem s nimi zažil už mnoho 

hodinových telefonátů, jestliže mě mohou zvát na jejich akce a nemají mě za blázna, ale za 

racionálního k věci uvažujícího člověka, tak se ptám, kdo z vás by byl ochoten se se mnou 

sejít a o situaci se mnou aspoň hodinu hovořit? Jsem ochoten se sejít s kýmkoli. 

 Všichni tady vytváříme příběh, který si příští generace budou pamatovat, jsem si tím 

jistý. Co se děje, je nějakým způsobem legendární, sama sebe považuji za součást legendy 

jako dalších příběhů Prahy 1. Jakoukoli z mého pohledu botu uděláte, stane se to součástí 

příběhu. Myslím si, že byste si všichni mohli odpustit neustále mě upozorňovat na to, jak jsou 

mé texty dlouhé. David Bodeček dal na facebook fotografii, kde byly rozloženy materiály k 

jednomu malému jednání. Pořád je to desetkrát víc. Piráti před čtyřmi lety mi ukazovali 

fotografii stoh materiálů, které potřebují prostudovat k jednomu magistrátnímu zastupitelstvu. 

Dnes jsem všechno vytiskl. Toto je všechno, co jsem k tématu Prahy 1 napsal a vytiskl za 

posledních pět let. Toto není pro lidi, jako jste vy, průšvih číst. Říkám, že já a lidi ze Soho 

přinášíme konstruktivní myšlenky. Jestliže to dokáží ocenit inteligentní lidi ze Soho – jsou to 

inteligentní a bohatí lidé, kteří mají své zájmy – dokáží nad věcmi přemýšlet, tak si myslím, 

že by neměl být problém – možná by to mohlo být otázkou slušnosti, kdybyste dbali mých za 

léta nastřádaných připomínek k vývoji na Praze 1 a k tomu, co se dá dělat. Koncepty tady 

jsou.  

 Další věc. Můžete mi říct, komu došel můj e-mail z pátku na adresu Prahy 1? Vím, že 

někomu nedošel, třeba Tomáši Víchovi. Někomu došel. Pátek jsem se složil, dorazila mě 

vozítka. Důvodem, proč jsem se složil, bylo to, že jsem se podíval z okna a došlo mi, co dělají 

na křížení Dlouhé a Dušní. Žádám všechny, kteří by měli pocit, že na tom něco je – na křížení 

Dlouhé a Dušní se děje to, že bude miniparčík s lavičkami. Miluji lavičky, u laviček na 

Petříně pláči, když jsou rozbité, ale tady připravovatel laviček nedomyslel, co je Dlouhá zač. 

Pavel Nazarský dokonce říká, že je tam válečný stav. Když jsem lavičku viděl, dostal jsem 

záchvat. Asi 10 let dostávám záchvaty z hluku, hluk je spouštěč mých stavů. Jsou to křeče v 

těle, plazení po zemi, řvaní i do telefonu – to proběhlo, takže na mne zavolal Vítek  
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záchranku. Připadá mi to směšné, protože při sto záchvatech, které proběhly za posledních 

deset let, se nikdo nestaral. Pořád bych řekl, že se nikdo moc nestará. Příběh začíná být o tom, 

že na jedné straně váhy jsem já jako ten nejslabší rezidentský článek, a na druhé straně jsou 

pivní vozítka. Příběh je o tom, že vozítka vedou, že tady nikdo neudělá událost – Štěpán 

nezvládá vozítka. Vozítka nás všechny budou tady ničit, bůh ví jak dlouho.  

 Prosím, jestli by byl někdo ochoten se zamyslet, podívat se na projekt a požádat, aby 

tam lavičky nebyly. Lavičky před naším domem znamenají další stanoviště pro černochy, pro 

opilce, předzahrádka celou noc. Ve stavu, kdy nefunguje Městská policie, v takovém klimatu 

je to zabijácké.  

 Zjistil jsem, že primátorovi psala i naše sousedka nezávisle na mně. 

 Další věc. Myslím si, že dobrou známkou každého vladaře je, že se rád obklopuje 

lidmi, kteří znají věci, které on nezná. Domnívám se, že v mých textech něco je, protože to 

prožívám. Z mého pohledu to, co je obsažené tady, potřebujete k tomu, abyste s tím mohli 

něco udělat. Vy to ale nepoužíváte. Je důležité, jaké má člověk ideje a jestli je začne 

formulovat do slov, do textů, a to neděláte. V ideové rovině nemáte ucelený fungující plán, 

nedáváte ho do slov a nejednáte. Tak to nemůže fungovat. To je můj názor, který tady 

vyjadřuji. Jestliže jsem si dal práci s tím, že jsem nějaký aspekt toho, co je třeba, ideově 

formuloval a jestliže se k tomu přidávají lidé ze Soha, byť to nejsou zastupitelé a může vás 

urážet, že jejich ideje nepřišly od vás, tak si myslím, že je dobré těmto skupinám věnovat 

pozornost a komunikovat s nimi o tom, s čím přicházejí.  

 V textech jsou věci, které jsou z mého pohledu potřeba a které mi mohou pomoct. Já 

potřebuji pomoc, v bytě se asi deset let hroutím. Zároveň tam žiji s matkou. Matka vzkazuje, 

že tam chce dožít, že nechce přistupovat na nabídky čehokoli jiného, a já denně slyším: Tak 

se odstěhuj, Štěpáne. Ne, principiálně mi to připadá zvrácené, na matku, která tam žije 60 let a 

na mne není dobré vyvíjet tlak, abychom se odstěhovali, ale vyvíjet tlak na sebe a na policii, a 

to jinak, než zatím děláte, abyste vyčistili prostor, aby se lidé nemuseli barikádovat ve svých 

bytech. Hluky ale i tak pronikají.  

 Mám asi čtyři roky záznam svého záchvatu. Kdyby se po tom vrhla média, použiji to, 

žádnou kariéru si nebuduji, možná na onom světě.  

 Děkuji za vyslechnutí. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Pavel Nazarský chce stručně reagovat. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Když je spolek Soho tak vstřícný Štěpánovým potřebám, zajímalo by mě, proč se to v 

té ulici dávno neprojevilo?  

 

P.  K u c h t a : 

 Pavle, mám tě rád jako člověka, ale až příliš je z tebe cítit osobní zanícení. Otázka mi 

připadá hloupá, nevědomá a trochu mimo. Můžeme si o tom hodiny povídat. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji za reakci. Skončili jsme všechna vystoupení veřejnosti, můžeme přistoupit 

k interpelacím zastupitelů. Prosím o přihlášky. Vladimír Mařík bude mít interpelaci. 

 

P.  M a ř í k : 

 Měl bych interpelaci na pana Bodečka.  
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 Dovolte, abych se na vás obrátil s interpelací týkající se čachrů s nebytovými prostory. 

Byl jsem překvapen, když jsem zjistil, že za nového vedení se nebytové prostory nabízejí 

pokoutně na realitním serveru kromě webu městské části. Překvapilo mě, že jsem našel 

nabídku nebytového prostoru v Benediktské ulici za předem určený nájem bez řádné soutěže 

za 41904 Kč. Navíc tyto nabídky obsahují proti městské části i fotodokumentaci. Údajně se 

nejedná o ojedinělý případ, a proto bych rád věděl, jak je toto možné a co s tím radnice udělá.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pan Bodeček bude reagovat. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Také vím o této informaci, protože jste ji pověsil na facebook. Byl jsem také 

překvapen. Včera jsem nelenil a zavolal jsem na uvedené číslo. Zástupce realitní kanceláře mi 

vysvětlil, jaký zvolil postup. Poté, co jsme zveřejnili nabídky, přivlastnil si je s tím, že 

uchazečům by zajistil celý servis. Také jsem se ho dotazoval na cenu. Bylo mi vysvětleno, že 

je minimální v rámci toho podání. Celý proces mi byl vysvětlen přesně tak, jak to probíhá na 

naší městské části. Svým způsobem nám tento dotyčný pomáhá, protože nám shání 

potenciální zájemce.  

 Tato záležitost mě také překvapila, nesouhlasím s tím. Díky vám jsem dnes zjistil 

jinou záležitost, a to na Navrátilové 1, kde máme také nebytový prostor. Tento nebytový 

prostor pronajímáme za 21 tisíc Kč a nájemkyně na realitách dala požadavek na zájemce s 

měsíčním nájemným 85 tisíc Kč. Také tuto záležitost řeším. Tady vidím problém.  

U předcházejícího případu, na který jste upozornil, je také problém, ale s tím asi nic 

neuděláme.  

 Na druhou stranu když jsme se v rámci komise obecního majetku bavili, usoudili jsme, 

že kromě magistrátního realitního portálu, kde budeme zveřejňovat naši nabídku, 

zveřejňujeme ji také na s-realitách Prahy 1, takže v budoucnu budeme naše nabídky 

zveřejňovat i na těchto serverech. Svým způsobem nám tato realitní kancelář prokázala 

službu.  

 Proč to tam teď nezveřejňujeme? Je to z toho důvodu, že čekáme, jakmile budou 

změněny podmínky pro výběrové řízení na nebytové prostory. Na komisi obecního majetku 

jsme se dohodli, že první a druhé kolo výběrového řízení na nebytové prostory zrealizujeme 

ještě podle starých podmínek, a následující třetí kolo bude podle podmínek nových. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Jan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Není to interpelace, pochopil jsem, že se nikdo nehlásí, tak bych položil otázku panu 

Bodečkovi, zda to znamená, že je tam ještě provize pro realitní kancelář? 

 

P.  B o d e č e k : 

 Ano, je tam provize pro realitní kancelář. Při jednání jsem nevystupoval jako zástupce 

městské části, ale jako zájemce. Ptal jsem se, zda odměnu realitní kancelář bude požadovat po 

městské části. Zástupkyně realitní kanceláře mi řekla, že ne, že po mně. Když jsem se zeptal, 

jestli mi řekne podmínky, oznámila, že mi je napíše do e-mailu. Od včerejška čekám. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Petr Scholz. 
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P.  S c h o l z : 

 Měl bych dotaz. Šly by odpovědi na interpelace posílat také elektronicky? Jako 

zastupitelům se nám dávají jen do schránek. Přiznám se, že když jsem dostával odpověď od 

pana Bodečka, spíše se orientuji v elektronické. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Myslím, že je to legitimní a za sebe mohu říct, že se vynasnažím, abychom to také 

tímto způsobem posílali.  

 Další přihlášky do interpelací nejsou, můžeme přistoupit k bodu 8 – odnětí pozemku 

parc. č. 127 na Novém Městě v Jindřišské ulici. Prosím předkladatele Davida Bodečka.  

 

P.  B o d e č e k : 

 Prosím, zda by k mikrofonu mohla jít paní Mgr. Dubská, která mě doplní, případně 

opraví.  

 Vážení kolegové, předložil jsem vám tisk, který byl projednán v polovině dubna 

letošního roku na radě, která doporučila na základě jednomyslného doporučení z komise 

obecního majetku z poloviny března letošního roku schválit odnětí pozemku parc. č. 127, k. ú. 

Nové Město, ze svěřené správy městské části Prahy 1 do vlastnictví hl. města Prahy.  

 Jedná se o pozemek, který se nachází před vstupem do budovy Jindřišská 36, jedná se 

o budovu Gymnázia prof. Jana Patočky. Vzhledem k tomu, že v sousedství se nenachází 

žádná nemovitost svěřená do správy MČ Praha 1, ale naopak s pozemky ve vlastnictví a 

správě hl. města Prahy sousedí, není důvod, aby tento jediný pozemek byl ve svěřené správě 

MČ Praha 1 

 Součástí tisku máte jednak pasport pozemku zpracovaný ze začátku letošního roku 

včetně výpisu z listu vlastnictví a fotografiemi s popisem. Vlastníky sousedních pozemků jsou 

jednak hl. m. Praha, Pražské arcibiskupství a Ministerstvo vnitra. Jak jsem zmínil, pozemek 

nemá s žádným objektem či jiným pozemkem ve správě MČ Praha 1 funkční souvislost a ani 

další logické využití.  

 Máte k dispozici jednak souhlasné stanovisko k předložené žádosti z hlediska 

dopravní problematiky od vedoucího odboru dopravy pana Czitala, a to ze září loňského roku. 

Také máte v tisku z hlediska zájmu ochrany přírody uvedeno, že nejsou námitky ani od 

odboru životního prostředí, které potvrdila v září minulého roku paní vedoucí Váňová.  

 To celé vzešlo z oddělení investičního – prvotní žádost ze srpna loňského roku s 

odkazem na dopis ředitelky Gymnázia prof. Jana Patočky. 

 Dovolil bych si navrhnout usnesení, jehož součástí v návrhu by bylo, že bereme na 

vědomí veškeré dokumenty, které jsem před chvílí zmínil, stejně tak usnesení rady z 15. 

dubna letošního roku.  

 S odkazem na uvedené navrhuji schválit odnětí pozemku parc. č. 127 v k. ú. Nové 

Město, Praha 1, ze svěřené správy městské části Praha 1 a převést do výlučného vlastnictví hl. 

m. Prahy. 

 Zároveň uložit starostovi předložit hl. m. Praze žádost o odnětí. 

 Bude-li vás zajímat cokoli k historii pozemku, poprosil bych o odpověď paní  

Mgr. Dubskou.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Otevírám rozpravu. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Prosím hlasovat o 

návrhu usnesení. Pro 23, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato. 
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Další v pořadí je bod č. 9 – zpráva Kontrolního výboru o dělení zakázek. 

 Prosím předkladatele pana Grabein Procházku. 

 

P.  P r o c h á z k a : 

 Pod bodem č. 9 máte zprávu Kontrolního výboru, která se týkala situace na adrese 

Školská 28 na Novém Městě. Ve zprávě je podrobně popsán celý vývoj kauzy, která tam 

probíhala. Kontrolní výbor se ve finále zabýval tím, že v rámci této kauzy byly 

proinvestovány peníze, které mohly být posuzovány tak, že šlo o částky, které byly pod 

hranicí 200 tisíc Kč, tudíž na hranici, kdy nemuselo být výběrové řízení a mohlo zde docházet 

k tzv. dělení zakázek. Zpráva Kontrolního výboru doporučuje, aby si Rada MČ Prahy 1 na 

takové případy dala pozor, aby k těmto záležitostem nedocházelo.  

 Zprávu zpracoval člen Kontrolního výboru pan dr. Votoček. Pokud by se k tomu chtěl 

vyjádřit, prosím ho o komentář.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pokud se pan Votoček přihlásí, slovo dostane. Do rozpravy je teď přihlášen Petr 

Burgr, potom David Bodeček. 

 

P.  B u r g r : 

 Abych citoval, několikrát tady bylo uvedeno „já jsem trochu zmaten“. Ze zprávy jsem 

zmaten. Potřeboval bych vědět, zda za období od 19. listopadu do dneška, kdy je ustanovena 

současná rada, Kontrolní výbor na této adrese našel nějakou dělenou zakázku. To je jeden 

dotaz. 

 Druhý dotaz. Kdo za toto období - poslední datum je tady uvedeno 17. 1. 2018, 

tabulka je z r. 2017 – měl  této době odpovědnost za finance, za OTMS a kdo to měl v gesci? 

 Třetí věc – co mi tady chybí a proč považuji materiál za nedostatečný. Chybí mi 

vyjádření kontrolovaných osob. Jak to, že tady není vyjádření pana Bodečka, který to má dnes 

v gesci, že tady není vyjádření OTMS, jehož se to týká? Každá kontrolovaná instituce nebo 

osoba má právo se ke kontrole vyjádřit. To mi tady chybí. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Dělení zakázek – jsem téhož názoru, že toto zde probíhalo a upozorňoval jsem na to i 

před volbami. Nejedná se jen o tuto záležitost, ale i záležitost s nábytkem. Dobře víte, že jsem 

upozorňoval na dělení zakázek v souvislosti s reprezentačním plesem. Zdůrazňuji, že se 

nebavíme o chybném postupu tohoto volebního období. 

 Jak tomu předejít? Předešli tomu voliči. Rozhodli, že mezi námi nesedí ti, u kterých 

jsem přesvědčen o tom, co jsem tady před chvílí uvedl. Předejdeme tomu tak, že my, zvolená 

politická garnitura, nebudeme úředníky k nestandardním krokům nutit, naopak úředníci nás 

budou upozorňovat na to, kam se můžeme v rámci veřejných zakázek dostat. Jako gesční 

radní spoléhám na úředníky, nemám vůbec tušení, jaký je postup pro zadávání veřejných 

zakázek. To je obdoba toho, jak jsem odpovídal na interpelaci na minulém zasedání 

zastupitelstva panu kolegovi Scholzovi, když mě interpeloval v souvislosti s výběrovým 

řízením na znalce. Jako volený zástupce dávám zadání úřadu a spoléhám se, že úřad práci 

odvede maximálně dobře. 
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Jan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 K této záležitosti bych dodal hlavně to, že jsme se k tomu dostali sporem mezi 

spoluvlastníky, který se řešil teď, když paní xxxxxxxx jako jedna ze spoluvlastnic, která vedla 

společný účet, z kterého se realizovaly opravy v tomto domě, najednou namítala, že kromě 

tohoto společného účtu se objevily platby za 1,3 mil. Kč a úřad od ní chce, aby z toho 

zaplatila zpětně 40 %, ač to byla záležitost, o které nevěděla, bylo to bez jejího souhlasu. 

Namítala, že po dobu pěti let se tam mělo řešit a bylo slibováno, že budou řešeny jiné 

podstatně důležitější opravy. Až na základě tohoto vznikla tato tabulka. I ten, který byl v 

minulosti odpovědný za finance, se na částky do 200 tisíc nedostal, protože ty neprocházely 

schvalováním radou. 

 Protože tady evidentně došlo k porušení směrnice, která platí od r. 2014, vznikla 

kontrolní zpráva podle toho, co má podle zákona Kontrolní výbor řešit. 

 Pokud jde o podpis pana Bodečka, toho se to tak moc netýkalo, podpis paní 

Tomíčkové by těžko získal. S panem Hudečkem jsem jednal, vysvětlil to. Jeho vysvětlení 

považuji za natolik dostatečné, že mi připadalo zbytečné vytvořit další papír, kde by napsal, 

že to tak bylo, že toto udělal pod nátlakem.  

 Problém, na který chceme upozornit a který Kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu 

je, že toto není ojedinělý případ, na který se přišlo náhodně, ale že tímto způsobem tady 

systémově spousta věcí probíhalo bez ohledu na to, jak to mělo probíhat, že částky za  

199990 Kč nebyly vůbec výjimečné. Právě proto se snaží Kontrolní výbor zastupitelstva na to 

upozornit, aby se uložilo radě tomuto problému se věnovat.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Vladan Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Chci poděkovat panu dr. Votočkovi za jeho práci v Kontrolním výboru, a to bez 

známky ironie. Je dobře, že v Kontrolním výboru sedí člen bývalé koalice a může nám 

napovědět, kam všude se máme podívat za předchozí volební období. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Petr Hejma. 

 

P.  H e j m a : 

 Měl bych technickou připomínku, zda by mohlo být v první části usnesení zdůrazněno, 

za jaké období byla kontrola provedena. Děkuji. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Také chci poděkovat Janu Votočkovi, že toto téma takto otevírá. 

 Jsem také trochu zmaten. Je zde nějaká zpráva, která se týká jednoho domu, ale přitom 

je zde zpracovatelem řečeno, že to byla asi praxe běžná. Považoval bych za vhodnější, aby 

byla zpracovaná komplexní zpráva, jak tato praxe tohoto nezákonného postupu byla rozšířena 

a čeho všeho se to týkalo, včetně toho, jaké jsou možnosti nápravy.  

 Pokud by zastupitelstvo teď nechtělo doplnění, tak navrhnu, aby bylo do bodu 1 

doplněno oddělení zakázek během volebního období 2014-2018. 
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 K bodu 2. Vzhledem k tomu, že jde o problémy minulé radniční koalice, považoval 

bych za logické uložit radě, aby prověřila hospodaření před svým nástupem. Výzva nám, že 

máme dodržovat předpisy, mi připadá v této fázi trochu nadbytečná. 

 David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Jsem rád za spolupráci s panem dr. Votočkem, zejména i v této záležitosti. Je velmi 

aktivní a moc si vážím toho, jak moc se v této záležitosti angažuje.  

 Celý tento objekt je spoluvlastnický dům, máme tam 60 %, máme tam další dva 

spoluvlastníky, jeden spoluvlastník – paní xxxxxxxx – má 20 %, 20 % má paní xxxxxxxxx. 

Na Praze 1 máme celkem 19 spoluvlastnických domů, v 11 jsme ve většině, ve 3 případech je 

to 50 na 50 a v 5 případech jsme v menšině. Rozhodli jsme se, že začneme napravovat ne 

zrovna dokonalý systém, který tady dříve byl. Znamená to, že teď se vytváří dohoda o 

nakládání se společným majetkem. 

 S tím, co je uvedeno ve zprávě Kontrolního výboru, se ztotožňuji s ohledem na paní 

xxxxxxxxx, menšinovou spoluvlastnici. Celá záležitost se týká nebytového prostoru Galerie 

Leica. Paní xxxxxxxx odkazuje na to, že odmítá platit část výdajů na rekonstrukci tohoto 

prostoru z toho důvodu, že platba odešla z účtu, ze kterého neměla odejít a zároveň že o 

detailech této záležitosti nevěděla.  

 Přestože mí kolegové hlavně z finančního oddělení - vidím, jak se na mne kouká pan 

Ing. Kovářík – mě nebudou mít rádi za to, co teď říkám, ale lidsky souhlasím s tím, co tvrdí 

paní xxxxxxxx. 

 

P.  Č i ž i n s k ý: 

 Grabein Procházka. 

 

P.  P r o c h á z k a : 

 Připomněl bych, a už to tady bylo řečeno, že kontrolní zpráva vychází z toho, že se 

původně týkala Školské 28, jiné problematiky a ne problematiky dělení zakázek. Dělení 

zakázek byl vedlejší efekt, na který jsme chtěli upozornit v rámci toho, že tam byla kontrola 

situace, kterou popisoval pan radní Bodeček.  

 S navrhovaným doplněním a s obdobím nemám problém. Materiál nebyl kritika 

současné rady, ale byl to případ, který jsme dostali na stůl a který jsme museli nějakým 

způsobem vyhodnotit a považovali jsme za vhodné předložit zastupitelstvu. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Ještě jednou David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Krátká poznámka. Svým způsobem se to týká odboru technické a majetkové správy.  

V této záležitosti po našem nástupu tomuto odboru maximálně věřím, a to i s ohledem na to, 

že někteří zaznamenali, že od 1. května t. r. odbor vede pan Mgr. Petr Vaněk, který sedí v 

první řadě. Myslím si, že jsme v rámci výběrové komise vybrali velmi dobrého 

profesionálního člověka, který nás ochrání od toho, aby se tady tyto záležitosti opakovaly. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Jelikož nejsou další příspěvky, prosím Vladana Brože o shrnutí pozměňovacích 

návrhů.  
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P.  B r o ž : 

 Zaznamenal jsem jeden pozměňovací návrh, podle kterého návrh usnesení zní 

následovně: 

 Zpráva Kontrolního výboru o dělení zakázek 

 1. bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru ZMČ Praha 1 o dělení zakázek v letech 

2014-2018, 

 2. ukládá prověřit dodržování Pravidel pro zadávání veřejných zakázek MČ Praha 1  

v období do 19. 11. 2018. 

 Termín do 31. 12. 2019. Odpovídá Rada MČ Praha 1. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Jan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Mám problém s tím, že v usnesení navrhujete kontrolu oddělení zakázek 2014-2018, 

protože je to zpráva o jedné zakázce. Právě proto, že mám povědomost o tom, že toto riziko 

tady je, ale zpráva o tom rozhodně není.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Zpráva je tak nazvaná, ne o Školské 28, je obecnější, a hlavně zde v diskusi z úst Jana 

Votočka zaznělo, že to byla větší praxe, že to nebyl ojedinělý případ.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Proto neprotestuji proti ukládací části, ta je v pořádku, ale protestuji proti bodu 1, že je 

to zpráva za toto období.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Upravme to. Zpráva Kontrolního výboru, dělení zakázek ohledně objektu Školská 28  

v r. 2017. 

 

P.  B r o ž : 

 V druhé části si dovolím navrhnout: prověřit dodržování Pravidel pro zadávání 

veřejných zakázek městskou částí Praha 1 v letech 2014-2018. Ztotožňuje se předkladatel? 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pokud se předkladatel ztotožnil, hlasujme o návrhu tak, jak byl teď upraven. Pro 24, 

proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Usnesení bylo přijato. 

  

Přistoupíme k bodu č. 10 – informace Kontrolního výboru o vyhodnocení aktuální 

situace  pronájmu nebytového prostoru v 1. NP a 1. PP domu č. p. 618, k. ú. Staré 

Město, Dlouhá 14.  

 Prosím Grabeina Procházku. 

 

P.  P r o c h á z k a : 

 Předkládám další materiál pod poř. č. 10. Jedná se o materiál, který jsme zde měli již 

na minulém zastupitelstvu. Na minulém zastupitelstvu byl pouze k informaci. Na žádost 

kolegů z Kontrolního výboru jsem ho dnes předložil jako materiál k projednání. Je to 

informace Kontrolního výboru o vyhodnocení aktuální situace pronájmu nebytového prostoru 

na adrese Dlouhá 14, Staré Město. 
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 Máte zde podrobně popsanou celou situaci, jak se jí zabýval Kontrolní výbor. Chtěl 

bych zde poděkovat nepřítomné paní dr. Chlupáčové, která celou zprávu za Kontrolní výbor 

připravila a je součástí tohoto tisku. Tolik na úvod. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu. Pokud se nikdo nehlásí, přihlásím se já. 

 V bodu 2 nevím, komu je určeno řídit se doporučeními – zejména asi radě. Nejsem si 

jist, že je to teď vykonatelné. V bodu 14 zprávy paní dr. Chlupáčové třeba je, že máme 

ukončit nájemní vztah se společností Morgenstern bez výpovědní lhůty, což je těžké, 

výpověď jsme dali, skončí v květnu nebo v červnu. Dávat teď ještě jednu výpověď bez 

výpovědní lhůty mi připadá minimálně právně rizikové a také ne úplně strategické. Tento bod 

bych doporučoval buď škrtnout, nebo vzít v potaz doporučení nebo něco podobného. 

 Technická pan Grabein Procházka. 

 

P.  P r o c h á z k a : 

 Jen jednu větu. Zpráva byla ze 14. února. Rozumím tomu, že rada potom dál konala v 

této záležitosti a je samozřejmé, že některé věci tam už nejsou úplně aktuální.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Jan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Také jsem chtěl říct, že zpráva odkladem trochu zastarala. Obracím se ale na pana 

Burgra, abych se ho zeptal, koho jsme v tuto chvíli měli požádat o vyjádření k této kontrolní 

zprávě? Jestli společnost Morgenstern, která opakovaně radě píše dopisy, přestože má 

výpověď, na kterou nereaguje, že pan xxxxx, předseda SVJ, poškozuje její dobré jméno. 

Protože tento nájemní vztah je tak velký problém, i jeho rozřešení bude velmi problematické, 

jako Kontrolní výbor jsme požadovali, aby tento materiál byl předložen nikoli jen pro 

informaci, kdy ho nikdo nevezme na vědomí, ale k projednání, aby se ti, kterých se to týká, 

mohli řídit názory ostatních členů zastupitelstva.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Zde se jedná o mnohaletý spor mezi MČ Praha 1, nájemníkem a SVJ. Je to vzájemně 

provázané. Zapamatujme si to, až budeme řešit Pařížskou 14 – nájemníka ve vztahu k SVJ. 

 Nyní bych řekl několik bodů k této zprávě Kontrolního výboru, a to ke vztahu mezi 

městskou částí a nájemníkem.  

 Na základě místního šetření jsme přesvědčeni, že v prostorách probíhaly nelegální 

stavební úpravy. To za prvé. 

 Za druhé. Není tam dodržován noční klid. 

 Co je pro mne nejhorší, dochází k přepronájmu těchto nebytových prostor. Zatímco 

nám nájemník platí měsíční nájemné ve výši 175 tis. Kč, přepronajímá tyto prostory za částku 

přesahující 1 milion Kč. 

 Dále co se týká důležitých věcí, které by tady měly zaznít. Nájemník tam sám 

nepodniká, prostory přepronajímá a za tyto prostory nám neplatí nájem, když na radě 

schvalujeme v rámci podnájmu zvýšení o 30 %. Pro mne je to forma posvěceného rentiérství. 

Děkuji Kontrolnímu výboru, že se touto záležitostí zabýval, se zprávou se ztotožňuji. 
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 Co se týká úkolů, jak naznačil pan starosta, je to úkol č. 14. Myslím si, že v případě 

odpovědí a reakcí by mohly nad realizací úkolů spolupracovat jak odbor technické a 

majetkové správy, tak právní oddělení. Myslím, že i pod písmenem h) by se mohlo angažovat 

oddělení interního auditu.  

 Nerozumím poslední straně, kdy je tady návrh, že je žádost radě, aby poskytovala 

čtvrtletně Kontrolnímu výboru průběžné informace o přijetí nápravných opatření – zda se to 

týká této záležitosti, nebo obecně. Nevím, co bych měl čtvrtletně předávat.  

 Myslím, že jsme zajedno, že tato záležitost je velký průšvih a budeme se snažit, aby 

spory mezi subjekty, které jsem uvedl, zmizely. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Petr Burgr. 

 

P.  B u r g r : 

 Byl jsem dotázán panem dr. Votočkem, koho se měl Kontrolní výbor dotázat v bodu č. 

10. Pane doktore, chtěl bych upozornit, že probíráme bod č. 10 a ne bod č. 9. Ten jsme již 

ukončili. Tam byla moje výzva, že se měl k tomu vyjádřit radní nebo vedoucí majetkové 

správy. Bod 10 neříká nic a navíc si myslím, že když si o toto právo neřekl příslušný radní 

pan Bodeček, tak je to jeho věc. Nebudu mu v tom dělat advokáta.  

 Dávám protinávrh, aby bod č. 2 usnesení byl úplně vyškrtnut.  

 

P  Č i ž i n s k ý : 

 Máme pouze protinávrh Petra Burgra na vyškrtnutí. Hlasujme o tomto protinávrhu, ve 

kterém se celý bod 2 včetně 2.1. vypouští. Pro 11, proti 0, zdrželo se 7, nehlasovalo 6. 

Protinávrh nebyl přijat. 

 Doplnil bych svůj protinávrh, aby se do bodu 2 doplnilo – řídit se přiměřeně 

doporučeními, která obsahuje zpráva Kontrolního výboru.  

 Předkladatel si návrh osvojuje, nemusíme o tom hlasovat. Hlasujme o celém tisku s 

tím, že v bodu 2 bude doplněno slovo „přiměřeně“. Pro 22, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 

1. Usnesení bylo přijato. 

 

 Vyhlašuji pětiminutovou pauzu, potom budeme pokračovat pevně zařazeným bodem 

číslo 12. 

(Přestávka) 

 Budeme pokračovat bodem č. 12 – záměr prodeje části pozemku parc. č. 705/1, k. ú 

Hradčany s novým označením parc. č 705/3 v k. ú. Hradčany. 

 Prosím Davida Bodečka o stručný úvod. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nevím, jestli bude stručný, protože je to složitý tisk. Prosím, zda by k mikrofonu 

mohla jít paní Mgr. Dubská a zároveň pan xxxxxxxxxx, kterého se tato záležitost týká. 

 Vážení kolegové, předkládaným tiskem je návrh prodeje při variantě A usnesení, nebo 

opětovný záměr prodeje ve variantě B. Obě varianty se týkají části pozemku vyčleněného z 

pozemku parc. č. 705/1 v k. ú. Hradčany, který je ve svěřené správě naší městské části. 

Bavíme se o ploše 101 m2 z části pozemku, který je označen číslem 705/3, a to vyčleněný 

geometrickým plánem zhotoveným v r. 2012 Vladimírem Fouskem, který bychom tímto vzali 

na vědomí, a to celé pro žadatele, což je společnost Independent Solutions, za účelem 

vytvoření celku se sousedním domem Pod Bruskou č. p. 137. 
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 Důvodem je to, že žadatel zakoupil v r. 2010 garáž, která částečně stojí právě na 

poptávaném pozemku. Vzhledem k tomu, že záměr prodeje byl již zastupitelstvem MČ 

Praha1 schválen 10. dubna loňského roku, je nyní předkládán variantní návrh materiálu, 

abychom se v novém složení zastupitelstva mohli rozhodnout, zda schválíme či neschválíme 

prodej pozemku, případně zda schválíme či neschválíme záměr prodeje.  

 Co se týká zveřejněného původního záměru z dubna loňského roku, do tohoto záměru 

se přihlásila pouze společnost Independent Solutions, která navrhla kupní cenu ve výši 450 

tis. Kč za tento pozemek. Rada MČ 21. 8. 2018 doporučila zastupitelstvu schválit prodej 

tohoto pozemku, ale termín, který měl být, to znamená září loňského roku, byl pravděpodobně 

zrušen a úkol spadl na nás. 

 Původně byl v r. 2017 vypracován znalecký posudek naší městskou částí, který určil 

cenu obvyklou v daném místě a v čase, a to ve výši 424 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že 

znalecký posudek při potenciálním schválení v loňském roce byl již starý, došlo k inovaci 

znaleckého posudku a v rámci nového znaleckého posudku byla určena cena 434230 Kč, což 

je cena obvyklá. Nicméně ve znaleckém posudku byla určena ještě jedna cena, a to je cena dle 

cenového předpisu. Je ve výši 1307610 Kč.  

 Dle mého pokynu jsem záležitost předložil komisi obecního majetku, ta na svém 

jednání 13. března letošního roku doporučila radě, aby doporučila zastupitelstvu schválit 

prodej za cenu zjištěnou dle cenového předpisu, to znamená za cenu vyšší, za cca  

1307 tis. Kč.   

 Zahájil jsem jednání se zástupcem majitele společnosti, který tuto cenu akceptoval.  

 Než předám slovo paní Mgr. Dubské, která řekne nové informace, které vyplynuly z 

jednání s majitelem z posledního týdne, chci říct, že celá záležitost se tady vleče od r. 2010, 

kdy městská část a zároveň i Magistrát hl. m. Prahy byly požádány žadatelem, aby vyřešily 

akutní bezpečnost situace v dané lokalitě a zajistily odpovídající péči.  

 Když jsme řešili záležitost na radě, přišli jsme s tím, že bychom chtěli mít právní 

jistotu v případě prodeje, že se nám na pozemku nepostaví nějaká stavba, která by hyzdila 

prostor. Žadatel přišel s návrhem, který je velmi pozitivní pro městskou část. Je to součástí 

tisku, který vám byl předložen dnes na stůl. Jednak se bavíme o předkupním právu, dále o 

zřízení věcného břemene spočívajícího v povinnosti zdržet se jakéhokoli jednání 

spočívajícího v komerčním využití nemovitosti či její části a také jakéhokoli jednání, které by 

spočívalo ve zřízení nové stavby. 

 Co se týká zřízení nové stavby, za to se nepovažuje takový zásah do pozemku, který 

by souvisel s úpravou či opravou stavby. 

 Předám slovo paní Mgr. Dubské, která detailněji vysvětlí, o co se jedná.  

 Poprosím paní Valíčkovou o promítnutí mapy. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím o stručnost, na tento bod bylo plánováno 20 minut. 

 

P.  D u b s k á : 

 Krátce bych doplnila pana radního. To, co řekl, jsme realizovali. Proběhla jednání v 

posledním týdnu, poměrně intenzívní korespondence, která vyvrcholila tím, co jsme si dnes 

dovolili předložit na stůl jako doplnění bodu č. j. 2019/0796. 

 Jde o to, že na první stránce máte změnu návrhu usnesení a v dalším máte dvakrát 

návrh smlouvy. První je označen jako finální návrh smlouvy s přijatými revizemi, což jsou 

zásady smlouvy, které byste tady měli dnes schválit. Abyste viděli, kde jsou změny, druhý 

návrh smlouvy máte označený s přijatými technickými revizemi. Znamená to, že jsme 

odstranili pouze překlepy a nelogičnosti textu, ale nechali jsme tam ve formě revizí zejména 
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čl. 7 a všechno, co je zapotřebí, abyste viděli, co navrhla protistrana jako projev svého 

vážného zájmu o koupi pozemku, v podstatě svá omezení: předkupní právo, věcné břemeno. 

 Když se vrátím k prvnímu listu, kde máte návrh změny usnesení, tak s ohledem na to, 

že protistrana se zavazuje být povinným z věcného břemene, je zapotřebí vypořádat se se 

zákonem o hl. m. Praze, kde o věcných právech po novele 2016 rozhoduje rada. Protože tato 

ujednání jsou součástí kupní smlouvy, považovali jsme za správné, aby bylo upraveno 

zejména usnesení v bodu 3, kdy zastupitelstvo rozhodne s odkazem na příslušné ustanovení 

zákona o hl. m. Praze vyhradit si rozhodnutí i o věcném břemenu, abychom se nevraceli 

znovu do rady, pokud dnes schválíte prodej.  

 Usnesení v bodu 3 by pak znělo, že zastupitelstvo rozhodlo vyhradit si a schválit 

zřízení věcných práv zakotvených v zásadách smlouvy. Smlouvu máte před sebou.  

 To je ta nejzásadnější změna tisku, je to spíše technická, ale vyhovíme tím zákonu o 

hl. m. Praze a nebudeme se vracet do rady.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu. Slovo má Jan Votoček, potom Petr Kučera. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Moc tomu nerozumím. Dostal jsem materiál, který jsem pečlivě nastudoval, pak jsem 

včera dostal mailem materiál, který tvrdí, že je to důležitý dokument, ale že je o něčem jiném, 

pak jsem měl jeden materiál obdobného materiálu na stole, když jsem přišel a během jednání 

mně byl rozdán další, který vypadá, že je dvojnásobný, ale pochopil jsem, že jen tím, že je 

tištěný na jedné straně. Revize jsou tam ne příliš zřetelné, rozhodně jsem neměl čas to tady 

prostudovat. Zeptal bych se proto na dvě věci. 

 První je – proč musíme schvalovat záměr, když byl schválen už v r. 2013, podruhé v r. 

2017, byť záměr nebyl naplněn v tom smyslu, že by po něm následovala kupní smlouva, ale 

myslím si, že záměr tady opakovaně ve smyslu toho, aby veřejnost byla s naším záměrem 

prodat seznámena, je dostatečný a mohli bychom postupovat dál.  

 Druhá otázka. Říkali jste, že je vypracován nový znalecký posudek a že pan dr. xxxx 

akceptuje cenu podle cenového předpisu, nikoli podle původního záměru, ale pořád mi není 

jasné, jak je v novém pozemku oceněno těch 8 metrů pod garáží. V původním znaleckém 

posudku pan Ing. Fujáček tuto část pozemku považoval za defektní, za znehodnocený tím, že 

na něm stojí stavba jiného vlastníka, a proto cenu krátil na 30 nebo 40 %. Vzhledem k tomu, 

že tento kus pozemku je znehodnocen stavbou jiného vlastníka, který je totožný s vlastníkem, 

který má zájem toto koupit, tak si myslím, že 60procentní sleva není na místě. Proto bych se 

chtěl zeptat, jestli je stejným způsobem zapracována i do aktualizovaného posudku.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Petr Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Budu se v tom trochu lišit od předkladatele. Zatím se nepovedlo nikomu vyvést mne z 

toho, že se jedná o prodej stavebního pozemku. Vidím i tady v té podmínce, co znamená 

stavba, kterou by se kupující zavazoval nedělat. Za stavbu se rozumí úprava sousedního 

domu, je tam garáž, navazující dům bezprostředně na vedlejší parcele, nějakým způsobem 

stavba. V územním plánu je pozemek jako zeleň, ale i garáž je vedena jako zeleň. V případě 

rekonstrukce garáže, nějaké nástavby atd. předpokládám, že bude postupováno ke změně 

územního plánu atd.. Prodávat stavební pozemek na luxusním místě s unikátním výhledem na 

Pražský Hrad a 16 tis. Kč/m2 je něco, pro co rozhodně nemohu zvednout ruku. Mnohem 
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raději bych viděl dohodnout se o nějaké výpůjčce či dlouhodobém pronájmu a mít proces 

stále pod kontrolou. Umožnit nájemci či vypůjčovateli umístit tam nějaká svá zařízení, která 

potřebuje, ale pozemku se nezbavovat.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Odpovím na otázky pana dr. Votočka. Nejprve – proč záměr? Řekl jsem to v rámci 

svého vystoupení. Právě proto, že se změnilo osazenstvo na zastupitelstvu, ztotožňuji se s tím, 

co říkáte. Nechci předjímat, ale v případě návrhu bych navrhoval prodej, nikoli záměr.  

 Co se týká těch 8 m2, po vašem upozornění jsem zjišťoval, o jakou částku by se 

navýšila cena za těch 8 metrů. V případě ceny obvyklé v daném místě a v čase zhruba o 26 

tisíc. Znamená to, že cena by stoupla ze 435 tisíc o tuto částku.  

 V případě druhé částky tato skutečnost prý nemá na toto žádný vliv. 

 K tomu, co řekl Petr Kučera, se asi vyjádří pan xxxx, co se týká možnosti zastavěnosti 

tohoto pozemku. Paní Valíčková promítne, abyste viděli, o co se jedná.  

 V navrhované smlouvě v bodě 8, čl. 4, v původním námi předloženém návrhu pro 

žadatele bylo uvedeno, že účastníci ujednávají, že pokud kupující poruší jakýkoli ze svých 

závazků vyplývajícího jak z věcného břemene či předkupního práva, zavazuje se uhradit 

prodávajícímu smluvní pokutu ve výši sta procent kupní ceny, to je ve výši 1307610 Kč. To 

byl náš návrh, který jsme potom ještě doplnili, resp. požádali, jestli žadatel bude souhlasit, že 

cenu navýšíme na pokutu na 6060 tis. Kč. Je tam zohledněno to, že kdyby tam náhodou došlo 

k nějaké zástavbě, tak jsme tuto cenu vypočítali z částky 60 tis. Kč/m2.  

 Co se týká zastavěnosti, vyjádří se k tomu ostatní, zejména pan xxxx.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Richard Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Je to věc, která se mezi Prahou 1 a Magistrátem projednává někdy od r. 2010-2011. Ti, 

co vnímají trochu život na Praze 1, museli se s tím setkat, protože to bylo na Magistrátu ve 

všech možných komisích a tady na zastupitelstvu. Shodou okolností jsem část tohoto období v 

komisi na Magistrátu seděl, materiál byl velmi tlustý, a všechno, co tady padá jako ohrožení 

něčeho, tam bylo mnohokrát vysvětlováno, materiál se vracel a zase se vracel doplněný. Co 

tady padá od lidí, kteří o tom slyší poprvé, bylo tolikrát vysvětleno, že se za sebe toho 

nebojím. Vítám, že se tam objevila ještě vyšší cena, než byla loni zvažována. Dohodu 

považuji za finální a také si myslím, že záměr je zbytečné opakovat. Sedm let o tom ví celá 

Praha 1, že se tady něco děje, tak by se přihlásilo tisíc jiných lidí, kdyby měli záměr tam něco 

postavit. Z jedné strany je Kramářova vila, z druhé strany kopec, ze třetí strany barák, ze 

čtvrté strany garáž a ulice – tam nic nejde. Kdo se o Prahu 1 zajímal, zná problém křížem 

krážem. Všechna podezření byla tolikrát vyvrácena, že je zbytečné je tady opakovat. Cena je 

vyšší, než byla loni. Za mne to má zelenou, i na přímý prodej. Záleží to na panu radním, sám 

řekl, že to zvažoval. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Teď mám slovo já. Myslím, že je také reálné teď rozhodovat mezi variantou 

prodej, versus zamítnutí prodeje. Obě varianty dávají smysl. Děkuji Davidu Bodečkovi, že 

vyjednal maximálně dobré podmínky prodeje. 
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 Za sebe se domnívám, že nemovitý majetek by se měl prodávat výjimečně, sto metrů v 

centru Prahy je sto metrů. Domnívám se, že podmínky, aby se k tomu přistoupilo, dány 

nejsou. Přikláněl bych se k přerušení tisku a pověřit radního Bodečka k jednání o 

dlouhodobém pronájmu, aby se situace řešila takto.  

 Přihlášen je pan Brož, což je Vladan Brož, ale i pan xxxxxxxxxx. Dal bych nejprve 

slovo kolegovi.  

 

P. Vladan  B r o ž : 

 Nemám tam střet zájmů, ale hlásím se jen proto, abych upozornil pana kolegu 

Bodečka na moderační právo soudu v případě nepřiměřeně vysoké pokuty, která může být 

snížena zcela výrazně. Znamená to, že v případě několikamilionové pokuty při nedodržení 

smluvních podmínek může být tato pokuta snížena na zlomek částky. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Dovolím si dát slovo panu xxxxxxxxxxxxxx. Prosím, abyste nám zopakoval, co na 

pozemku chcete dělat. 

 

P. xxxxxxxxxxxxxx : 

 Vážení radní, vážení zastupitelé, dobré odpoledně po deseti letech snahy o koupi 

pozemku.  

 Prosím o promítnutí obrazové přílohy, abyste zhruba viděli, jak to vypadá.  

 Jedná se o stometrový fragment vyčleněný podél stěny mého domu, který jsem před 

několika lety koupil a velmi dobře zrekonstruoval. Dříve to byl hotel, dnes to hotel není. V 

domě sídlí moje firma a bydlíme tam jako občané Prahy 1. Manželka je občankou Prahy 1,  

otec také, já z daňových důvodů jsem se nechal napsat do jižních Čech, aby obec dostávala 

podíl z mých příjmů jako fyzické osoby. Jinak jsem ve třetí generaci Pražák také.  

 Tento pozemek nemá žádný výhled, díváte se tam na Chotkovy sady a na krásnou 

komunistickou cestu pro tramvaje. V té době měly být všechny nemovitosti zbourány, neměl 

tam být ani hotel Hoffmeister ani náš dům a ani dům pana Hýzlara(?), což je soused, který 

zachránil celou výstavbu. O pozemek se nikdy nikdo nestaral. Když se stavěla Kramářova 

vila, házel se tam bordel ze stavby, který jsem vyčistil. Byly tam rozbité lahve, střepy, 

injekční stříkačky. Pozemek nikdy nikoho nezajímal a v tom zbytku nezajímá Prahu 1 dodnes. 

Dějí se tam nějaké sadové úpravy, ale to je tak všechno.  

 Pozemek má sklon cca 90 stupňů – to je další slajd. Je to sto metrů takto úzkého 

prudkého svahu, kde v 70. letech byla vybudována tato vodovodní šachta. To je stavba, o 

které hovoříte, to je stavební pozemek, kde může být „zlaté vejce“ nebo nový hotel 

Hoffmeister a podle územního plánu tam může být třeba rozhledna nebo stánek s 

občerstvením. Toto je stavební pozemek, kdy se nikdy nic nepostaví. Vedle končí jeden dům. 

Před padesáti lety byla postavena tato hnusná šachta. K tomu se nikdo nehlásil, nikomu to 

nevadilo. Když na zahradu chodili bezdomovci a turisté většinou v podroušeném stavu, chtěl 

jsem tam postavit plot. Požádal jsem o výstavbu plotu. Jako první vlastník jsem požádal o 

nájem, protože do té doby to nikdo neřešil. Byl tam bordel, bylo to strašné. 

 Vzhledem k tomu, že polovina pozemku je zastavěna už posledních padesát let, řekl 

jsem si, že by bylo poctivé tuto malou nudličku koupit. Mohl jsem to nechat být, jako to 

nechali všichni přede mnou padesát let, mohl jsem ušetřit nájem a spoustu starostí, 

popotahování v tisku, kdy jsem se o nějakém posudku pana znalce Beneše dozvěděl až od 

novináře, kdy mě konfrontoval, že celý pozemek má hodnotu 120 mil. Kč a že tam postavím 

hotel. Vidím, jak tam stavím hotel a odstěhuji se ze svého domu, aby byl do hotelu přístup. To 

jsou nápady, které bych nikdy nevymyslel. 
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 Tento pozemek, ke kterému se nikdo nedostane, protože je frontálně chráněn mým 

stavebním pozemkem, to znamená garáží, a těch 8 metrů zastavěné plochy jsou tyto vnější 

lemy, které mají chránit izolačně moji garáž. Do garáže mi po skále teče, protože dům je 

nalepený na skále a izolace je dost problematická. Pokud tam budu nějaké úpravy dělat, tak 

jen úpravy koryta, aby mi do garáže neteklo. To je záměr. 

 Jsem připraven na všechny sankce, na pokuty, na předkupní právo, na věcná břemena. 

Pokud se bojíte, že je tam nějaké „zlaté vejce“, tak není a když se vám to nebude líbit, nechte 

si to. Stejně jako celé údolí Myší díry, kde se rozpadají cihly, jsou tam náletové dřeviny – 

netrvám na tom. Myslím, že je slušné mezi sousedy, abych toto vlastnil já, staral se o to, ale 

přemlouvat vás mi připadá až dehonestující.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Jan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Doporučuji předkladateli, aby se neztotožnil s návrhem pana starosty a přerušoval 

tento bod. Táhne se to od r. 2010 a byl bych rád, abychom to definitivně vyřešili. Znám postoj 

pana starosty k tomu, aby se městská část nezbavovala svého majetku, ale je to kus skály, 

který nám k ničemu není. Pavle, nezlob se na mne, bude tě jen tetelit, že jsi někomu zkazil 

plán, jak se chovat k tomu, co má v bezprostředním sousedství jako ke svému majetku. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Vladan Brož. 

 

P. Vladan  B r o ž : 

 Uvedl bych, že prodej v tomto případě, ač to trvá tak dlouho a mrzí mě to, že věci 

obecně trvají tak dlouho ve veřejné správě, není jediným způsobem vyřešení této záležitosti, 

že by se to dalo vyřešit dlouhodobým pronájmem. V případě, že budete mít dlouhodobý 

pronájem třeba na padesát let, budete se k tomu moci chovat trochu jiným způsobem než v 

situaci, kdy máte nejistotu, co bude za rok nebo za dva. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Michal Caban. 

 

P.  C a b a n : 

 K panu xxxxxxx. Divil byste se, co jsou lidé schopni si vymyslet. Koupili byty, 

protože po nich toužili a celý život tady bydlí, a vzápětí je okamžitě prodali. To na vaši 

poznámku. 

 Jinak s vámi naprosto souhlasím, že je na Praze 1 spousta míst, o která se nebyla 

Praha1 schopna v minulosti starat. V současnosti se snažíme toto napravit.  

 Jsem spíše pro původní návrh pana Bodečka toto prodat. 

 Mluvil jste o osmi metrech vodní rýhy, ale bavíme se o sto metrech. Možná tomu 

nerozumím, můžete to doplnit? 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím paní magistru. 
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P.  D u b s k á :  

 Osm metrů je přesah garáže na náš pozemek. Podle geometrického plánu je vyčleněný 

další díl pozemku, který má 101 metrů. Pozemek má společnost Independent Solution už delší 

dobu v pronájmu. V pronájmu ho má proto, aby mohla u přilehlé nemovitosti provádět 

údržbu, zajistila bezpečnost, je tam postavený plot právě proto, co zmiňoval pan dr. xxxx, že 

se tam pohybovali bezdomovci, bylo tam bezpečnostní riziko. Možná mě pan doktor ještě 

doplní.  

 

P. xxxxxxxxxxxxxx : 

 Těch 8 metrů není větší garáž, jak si představujete, která stojí na jiném pozemku, je to 

ta vnější izolace, kterou jsem ukazoval na prvním slajdu. Moje garáž stojí na mém stavebním 

pozemku, a aby po skále netekla voda, je protažena betonovou podestou, a to je těch 8 metrů. 

O to není můj dům větší. Zbytek je kolmice vedená asi 1,5 metru od stávající branky, tak, 

abych vstup, pokud bych to získal, mohl zrekonstruovat. Vstup by byl pro zahradníky 

jednodušší, berou si žebřík, otevřou si branku a po prudkých úzkých schodech jdou nahoru. 

Vedle schodů vlevo je prudká skála 90 stupňů, a to zahrnuje těch sto metrů. Kolmici jsem 

vedl zhruba metr od schůdků směrem kolmo nahoru. To byl celý důvod.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Richard Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Děkuji Kateřině Dubské, že řekla ty věci. Chápu, že ne všichni o tom vědí, zvláště ti, 

co se nastěhovali kvůli volbám. Nevědí, o čem se tady bavíme. Vyřešme to nějak, vleče se to 

strašně dlouho. Návrhy na prodej tady dávno byly, pronajaté části byly kvůli rekonstrukcím. 

Vyzkoušely se všechny varianty, ale dosud se vleče to, jestli se to už ukončí. Zbytek je veliký, 

jmenuje se to Myší díra, a k ničemu se to nehodí.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Petr Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Zde přítomnému pánovi řeknu, že neprodáváme pozemky za cenu, kterou řekne 

žadatel, cenu musíme určit objektivně. Nejsem spokojen s vaší odpovědí, kdy říkáte, že nám 

chcete dát 1300 tisíc, abyste rekonstruoval tu šachtu ke garáži, tedy něco, co lze realizovat i v 

současném nájemním vztahu, o kterém se domnívám, že trvá. Pořád mi nedává smysl, proč to 

chcete kupovat, když opatření můžete realizovat s naší spoluprací, kterou vám tu nabízíme už 

nyní. Chápu, že je tady historie osmi let s předchozím vedením, ale my podle mne nabízíme 

férovou spolupráci. Nevyvrátil mne nikdo z toho, že prodáváme stavební pozemek.  

 

P.  Č i ž i n s k ý :  

 Michal Caban, potom Grabein Procházka. 

 

P.  C a b a n : 

 V rychlosti si to zrekapituluji. Pozemek máte už dlouhodobě v pronájmu a chcete 

získat prostor, z kterého můžete svůj majetek ošetřovat a chránit.  
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P.  P r o c h á z k a : 

 Abychom odcházeli s dobrým pocitem, že Praha 1 se nezbavuje majetku, domluvme 

se, že tento případ odsouhlasíme, to znamená, že prodáme, ale zároveň že si necháme 

Nemocnici Na Františku. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Stručně bych reagoval na to, že mám nějakou slast z toho, že bráním někomu něco 

vlastnit. Není tomu tak. Bráním zájem Prahy 1, že majetek je důležitý pro to, abychom mohli 

jako obec fungovat. Čím více ho máme, tím lépe. Klasické vlastnictví podle mého názoru je 

normálnější, kdybych něco vlastnil jako fyzická osoba. Pokud něco vlastním jako právnická 

osoba, je to trochu jiné, možná slabší forma vlastnictví. I v této formě vlastnictví trochu ztrácí 

smysl předkupní právo 

 Přihlášen je Michal Caban. 

 

P.  C a b a n :  

 Prosím o tři minuty na kluby. 

(Přestávka) 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Přestávka na porady skončila, budeme hlasovat. Prosím předkladatele, aby navrhl, o 

čem budeme hlasovat. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Navrhuji to, jak to cítím, čili variantu A, že bereme na vědomí geometrický plán, o 

kterém jsem mluvil, zápis z komise obecního majetku, dopis právního zástupce společnosti 

Independent Solutions. Navrhuji schválit prodej dle tisku, který vám byl dnes předložen na 

stůl.  

 Zároveň navrhuji rozhodnout v souladu s § 94, odst. 3, a souvisejícího zákona č. 

131/2000 Sb. o hl. m. Praze v platném znění vyhradit si a schválit zřízení věcných práv 

zakotvených v zásadách kupní smlouvy společně s ujednáním o zřízení věcných práv k 

nemovitosti, které máme součástí přílohy k tisku č. 3, a zároveň zásady kupní smlouvy 

společně s ujednáním o zřízení věcných práv k nemovitosti uvedené v příloze k tomuto 

usnesení, také č. 3. Zároveň uložit uzavření smlouvy v souladu s odst. 2 a 3, které máte 

předloženy.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Hlasujeme o této poslední variantě, kde jako u předchozích smluv chybí články 8 a 9. 

Prosím hlasovat. Pro 16, proti 0, zdrželo se 8, nehlasoval 0. Prodej byl schválen. 

 

 Nyní bychom měli probrat bod č. 2, Pařížskou 14, ale poprosila mě radní hl. m. Prahy 

Milena Johnová, která je zde přítomna, zda bychom mohli bod 1 předřadit, protože spěchá. 

Přimlouval bych se za to projednat bod č. 1, informace o průběhu jednání s hl. m. Prahou 

o zajištění provozu Nemocnice Na Františku. Je-li souhlas, přistoupíme k bodu 1. Předám 

řízení schůze Petrovi Hejmovi. 

 Na úvod bych poukázal na důvodovou zprávu tisku. Jedná se o snahu vyřešit společně 

s hl. m. Prahou budoucnost Nemocnice Na Františku. Probíhají jednání, která zatím vyústila 

do předběžné dohody, že provoz by převzalo hl. m. Praha. Rámcově byl tento záměr schválen 

radou Prahy 1 a včetně harmonogramů kroků radou hl. m. Prahy. Zítra je tento záměr na 

programu zastupitelstva hl. m. Prahy.  

 Tolik na úvod. Dal bych prostor diskusi. 
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P.  H e j m a : 

 Děkuji předkladateli za úvodní slovo. Otevírám rozpravu. Jako první bych dal 

přednost přihláškám z řad občanů. Přihlásila se paní dr. Jana Příhodová. Uděluji jí slovo. 

 

P.  P ř í h o d o v á : 

 Vážení členové zastupitelstva, materiál mě trochu zklamal, doufala jsem, že se dovím 

trochu víc o záměrech městské části, jak naložit s Nemocnicí Na Františku a že se dozvím i o 

tom, jaký byl rozsah mandátu pro pana starostu, aby jednal o zrušení příspěvkové organizace 

Nemocnice Na Františku, zřízení městské organizace, jakési metropolitní nemocnice. Nejprve 

jsem hledala rozsah tohoto mandátu. Přiznám se, že jsem ho bohužel nikde nenašla. Možná je 

to moje chyba, že jsem se v materiálech dostatečně nezorientovala.  

 Druhý je podklad, který bych chtěla a který by si občané Prahy 1 zasloužili. Měli by se 

dozvědět historii nemocnice. Nevím, kdo z vás zastupitelů o tom něco ví a ví, kdy nemocnice 

a za jakých podmínek přešla na Prahu 1, jaké byly investice do majetku movitého i 

nemovitého. Myslím, že pro úředníky by to nebyl takový problém, aby vytáhli podklady a aby 

občané věděli, jaká částka byla investována do budovy a do vybavení Nemocnice Na 

Františku a jaká částka se investovala postupně v jednotlivých letech do provozu této 

nemocnice. Takovou tabulku by materiál, o kterém byste měli rozhodovat, měl obsahovat. 

 Současně si myslím, že v materiálu by měla být podrobně popsána i současnost, co se 

všechno udělalo pro to, aby Nemocnice Na Františku zůstala Praze 1, aby se příspěvková 

organizace nerušila a aby Praha 1 měla přímý vliv. Vznikne-li městská nemocnice, bude to 52 

městských částí a nikoho nebude moc zajímat, co se děje na jedné městské části. To tak bývá.  

 Myslím si, že v tomto materiálu by měl pan starosta předložit, co se udělalo pro to, 

aby nemocnice zůstala Praze 1 a jaký způsob financování v rámci nemocnice hledal. 

 V každém případě by zastupitelstvo mělo rozhodovat minimálně o několika věcech. 

Jak se zabezpečí majetek, jako jsou budovy a pozemky Nemocnice Na Františku, zůstane MČ 

Praha 1 a nedojde k jejímu odsvěření. Důvod je jednoduchý. Pokud tam začne město 

provozovat svou příspěvkovou organizaci, nevím, jak právně půjde vyřešit to, že město bude 

provozovat ve vypůjčeném objektu nebo v objektu, který bude mít v nájemním vztahu. Kdo 

bude financovat opravy a investice, vybavení nemocnice?  

 Nenašla jsem tady stanovisko městské části, jaké zdravotnické obory chce v nemocnici 

zachovat, co chce, aby hl. město pro potřeby Prahy 1 v nemocnici zachovalo. To je hlavní 

věc, aby si Praha 1 řekla, jaké budou mantinely. Myslím si, že to je mandát, který starosta 

potřebuje mít, zastupitelstvo by se o tom mělo bavit a rozhodnout, jaký mandát a v jakém 

rozsahu by starosta dostal.  

 Nevím, jestli bude smluvně ujednáno, co byste udělali, kdyby se příspěvková 

organizace, kterou zřídí hl. m. Praha, po dvou letech rozhodla, že má vhodnější modernější 

prostory a že budova Nemocnice Na Františku už není tolik potřebná a převede svou 

příspěvkovou organizaci do jiné budovy a Praze 1, pokud jí to město neodsvěří, zůstanou 

prázdné budovy, pro které nebude mít využití.  

 Nevím, jestli si pan starosta uvědomuje, že může nastat, že město převezme 

Nemocnici Na Františku a bude tam provozovat svou příspěvkovou organizaci. Změna z  

Nemocnice Na Františku na metropolitní nemocnici je jedno hlasování na městském 

zastupitelstvu a za tři roky, pokud to nebude nějak ošetřené, se to může stát a Praze 1 zbude 

prázdný barák. Možná to je i cíl.  

 Myslím si, že Nemocnice Na Františku by se ještě neměla stát LDN. Je to věc, o které 

se hodně mluví, četla jsem i někde v programu, že by tam měla být následná léčba. Nemyslím 

si, že Nemocnice Na Františku je zrovna tím místem, které by se mělo stát LDN. Měla by 

fungovat zejména pro potřeby Prahy 1 a Prahy 7. Myslím si, že by bylo vhodné najít způsob 
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financování mezi těmito dvěma městskými částmi a nedělat takovou krkolomnou věc jako je 

pustit tam Magistrát a ztratit jakýkoli vliv a ohrozit majetek, který patří Praze 1.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za vaše slovo. Prosím kolegu Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 V materiálu je přímo uvedeno, že jde o informaci pana starosty městské části Praha 1 

Mgr. Pavla Čižinského o průběhu jednání s hl. m. Prahou o zajištění provozu Nemocnice Na 

Františku.  

 Budu se ptát, kde je tato informace v tisku obsažena v písemné podobě, když v 

úvodním slovu jsme se nedozvěděli vůbec nic? Kde je materiál, který by si takto závažné 

téma zasloužilo? Na jakém základě probíhají jednání, když jednání o nemocnici mělo vždy 

vyhrazeno toto zastupitelstvo bez ohledu na politickou reprezentaci? Myslím si, že nejprve 

zastupitelstvo a potom až starosta může o něčem jednat. Jaké nevratné kroky bez vědomí 

zastupitelstva již nastaly nebo mohou nastat? Kde je zpráva o stavu plnění platného 

memoranda, souvisejícího usnesení zastupitelstva hl. m. Prahy? V loňském roce bylo jasně 

přijato memorandum a podle něho by se mělo postupovat bez ohledu na politickou 

reprezentaci. Až dosud – odmyslím-li si některé politické výkřiky – šlo o to, že se hledalo 

vhodné spolufinancování provozu nemocnice, kterou MČ Praha 1 zachránila před snahou 

Ministerstva zdravotnictví ji při změně zestátnit, pak dostala několik ocenění za to, jak 

nemocnice funguje.  

 Každá politická reprezentace se vždy potýkala zcela logicky s finančním problémem. 

Jako ODS jsme to měli cca do r. 2010. Stálo nás to volby, protože jsme dávali hodně peněz do 

nemocnice a občané si asi v té době mysleli něco jiného. Nyní opět nemocnice ovlivnila volby 

s tím, že to bude nějak zachráněno. 

 Materiál jsem neviděl, to, co jsme dostali na stůl, neodpovídá té závažnosti.  

V úvodním projevu, který jsem očekával aspoň půlhodinový, jsme se nedozvěděli vůbec nic. 

Hlavně – jak mohou probíhat jednání, když historicky nemocnici mělo vyhrazeno 

zastupitelstvo, které se na něčem usneslo, a teprve potom mohl jakýkoli politický reprezentant 

jednat. Kde je zpráva o plnění platného memoranda a usnesení, které jasně stanovilo nějaké 

povinnosti a podmínky a nastavilo spolupráci mezi Prahou 1, hl. m. Prahou a Prahou 7? 

Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Slovo má pan Grabein Procházka. 

 

P.  P r o c h á z k a : 

 Podíval bych se na to z pohledu péče řádného hospodáře. Není to majetek 

bezvýznamné hodnoty nejen finančně, ale i historicky. Vzpomínám si na zde zmíněné 

memorandum, které bylo přijato na hl. m. Praze v loňském roce. Memorandum tehdy bylo 

vytvořeno přes noc. K memorandu neexistovaly žádné analýzy, žádné záměry do budoucna a 

spíše bylo vyvoláno situací na Praze 1, kdy vznikla určitá situace, která navazovala jaksi stav, 

že Nemocnice Na Františku je v ohrožení a v závislosti na tom že měla být vypsána koncese, 

nebo že s nemocnicí nebude řádně nakládáno. Tehdy se Rada hl. m. Prahy rozhodla, že vydá 

toto memorandum s tím, že to mělo být jakési varování pro městskou část Praha 1, že pokud 

se nebude k této nemocnici chovat s péčí řádného hospodáře a dostatečně vážně, mohla by 

nastat situace, že by hl. m. Praha nemocnici převzalo. 
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 Mohu říct, že většina z nás, kteří tehdy u memoranda byli, určitě nechtěli, aby 

nemocnice na hl. m. Prahu přešla. Řeknu několik důvodů. Hl. m. Praha i městské části jsou 

často oprávněně kritizovány, že nedostatečně spravují a hospodaří se svým majetkem, že 

město je poměrně špatný hospodář, ať se jedná o bytové nebo nebytové prostory, o městské 

společnosti apod. Když si vezmete, kolik je dnes majetku na hl. městě Praze, se kterým si hl. 

město neví rady, tak určitě není jeho záměrem, aby tento majetek rozšiřovalo. Když jsme 

zvedali ruku pro to, jestli koupíme stadion Ďolíček, Bohemians, tak si myslím, že se všem 

ruka hodně kroutila, protože jsme věděli, že si bereme majetek v hodnotě 130 mil. Kč s 

nějakou budoucí nutnou investicí dalších třeba 300 mil.  

 Zatěžovat hl. město majetkem, se kterým si městské části neví rady, není správná 

cesta. Takových případů z minulosti je celá řada, což lze jednoznačně doložit. Bohužel se 

často stává i to, že městské části si často vydobyly na hlavním městě svěření některých 

majetků a po čase, když si s tím nevěděly rady nebo nebyly schopny zrealizovat své záměry, 

hlavnímu městu to vrátily zpátky.  

 Situace s Nemocnicí Na Františku mi připomíná i to, že v tuto chvíli nemocnice není 

ve stavu, že by si s ní Praha 1 nedokázala poradit, ale že je to spíše problém, který vznikl a 

který najednou Praha 1 chce vyřešit tím, že to přehodí na hl. město. Hl. město není určitě v 

dobré pozici s Nemocnicí Bulovka. Na hlavním městě neexistuje koncepce metropolitní 

nemocnice, které nemocnice by město mělo vlastnit, které by mělo provozovat atd.  

 Situace, která se rozjíždí, je podle mne velice riskantní. O tom budou určitě mluvit 

další kolegové, kteří to dokáží rozebrat z pohledu lékařského apod. To, o čem mluvím, bych 

doložil i tím, že vznikla sto devadesáti stránková analýza. Myslím si, že analýza, kterou 

zpracovala společnost Nexia – shodou zkušeností mám s touto společnosti velice dobré 

zkušenosti, kdy pro mne v minulosti dělali některé analýzy – se zaměřila na příspěvkovou 

organizaci. Jestli jsem analýze správně porozuměl, tak z hlediska současného stavu 

nemocnice a z hlediska zjištění, které analýza přinesla, není důvod, aby nemocnice byla 

převáděna na hl. m. Prahu. Zjištění v zásadě popisují nedostatky, které v rámci příspěvkové 

organizace Nemocnice Na Františku se objevily, ale které jsou řešitelné a které může řešit 

nejen hl. m. Praha, ale i MČ Praha 1. Hl. město může participovat např. tím, že dá MČ Praha1 

určitou dotaci, že bude mít svého zástupce ve správní radě, aby kontrolovalo finance, které do 

nemocnice dá. Vzhledem k tomu, že většina klientů této nemocnice nepochází z Prahy 1, ale z 

jiných městských částí nebo to jsou turisté apod., tak určitě nějaká participace hl. města by 

tam měla být.  

 Z analýzy jsem vyrozuměl, že není důvod z hlediska zjištěného stavu a z hlediska 

hospodaření ať v lékařské oblasti, v obslužných zařízeních atd., aby se s tím Praha 1 

nedokázala vypořádat. 

 Myslím si, že MČ Praha 1 velice brzy přistupuje na to, že nemocnici chce předat hl. 

městu. Když se podíváte na usnesení rady hl. města Prahy, harmonogram, který tam je, je 

absolutně nereálný. - do 1. 1. aby tam byly vyřešeny všechny věci, z nichž některé jsou i pro 

právníky velký oříšek, jak o tom mluvila paní Příhodová. Je to otázka svěření-odsvěření 

investic, otázka oprav apod. Věcí tam je celá řada. Rizika spojená s tím, že bude nová 

příspěvková organizace současné se starou, nebo jak se k tomu postaví pojišťovny, jak se k 

tomu postaví lékařská konkurence, která této situace využije, a určitě tato situace nebude 

stabilní. Vzniká tady hodně rizik, která do dnešního dne nejsou nějakým způsobem 

predikována, a není tam garantována jistota, že postup, jak je navržen v harmonogramu 

usnesení, které bylo přijato na radě hl. města, bude dodržen. 

 Z tohoto důvodu si myslím, že i kdyby mělo dojít k záměru, že by nemocnice měla být 

převedena na hl. město, měla tomu předcházet kromě procedurálních záležitostí minimálně 
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půlroční až roční příprava ve všech těchto věcech tak, aby v okamžiku, kdy řekneme, že 

Nemocnice Na Františku přechází na hl. m. Prahu, byly všechny tyto otázky zodpovězeny.  

 V tuto chvíli mi to připadá ne jako záchrana nemocnice, ale jako zbavení se 

nemocnice, problému, o kterém si myslím, že je řešitelný. I analýza, která na 190 stránkách je, 

toto potvrzuje.  

 

P.  H e j m a : 

 Další je na řadě pan starosta Čižinský. Prosím, máte slovo. 

 

P.  Č i ž i n s k ý :  

 Chtěl bych reagovat na některé věci, které tady zazněly. Tisk je předložen proto, že 

jsem chtěl, aby se tady diskutovalo, aby se nediskutovalo jen na facebooku, podle mého 

názoru často dost zmateně a někdy i nekvalitně, nebo aby se diskutovalo jen nějakými výkřiky 

v Parlamentních listech apod., abychom diskutovali zde, na hlavním fóru MČ Praha 1, kam to 

sem patří.  

 Tisk je totožný s tím, který byl na minulém zastupitelstvu, neměnil jsem ho, protože 

situace se zásadným způsobem nepohnula, diskusní předmět se neposunul. Je tu nějaká 

politická dohoda. Prošlo to některými orgány, ale hlavní závěr má zhruba tři body. Město by 

mělo převzít provoz, nemovitý majetek by měl zůstat svěřen Praze 1 a současná struktura a 

objem zdravotní péče by měly být základem dalšího rozvoje nemocnice v gesci Magistrátu. 

To je ta základní dohoda. Účelem tohoto bodu bylo, abychom o tom zde jednali.  

 Minule ODS vyjádřila záměr toto stáhnout, že se o tom nechce bavit a že požaduje 

přítomnost paní radní Johnové. Stáhl jsem to. Nyní jsem paní radní Johnovou za město 

pozval, aby se mohla k věci vyjádřit a případně některé věci odpovědět. 

 Následně mi bylo vyčítáno, že jsem to na pokyn ODS stáhl, takže se to zařazuje 

opětovně. To k tomu, proč je bod stále stejný a proč neobsahuje nové věci. 

 Je tam řada technikálií, ale to podstatné, o čem bychom se měli bavit, je základní 

záměr. Má smysl, aby Praha 1 nemocnici nadále provozovala, nebo spíše dává smysl, aby ji 

provozovalo hl. m. Praha? To je pro mne jádro diskuse.  

 K tomu, jaký mám k tomu mandát. Jsem gesčním v radě pro oblast zdravotnictví. 

Opakuji – nejprve se s někým jedná, v tomto případě s hl. městem, a pak se může jít do 

komisí, do rady a může se schvalovat. Nejprve se to musí vyjednat. Představa, že se nejprve 

usnese o čem a jak se má jednat, jednání může ztížit.  

 O detailech se jedná. Často je vyčítáno, že věci jsou nedotažené. Ano, jsou 

nedotažené, protože se o nich jedná. Nepochybně to může vzít ještě další vývoj. 

 Bavme se o tom, je to politické gró. Navázal bych na kolegu Grabeina Procházku, 

který hovořil o analýze Nexie. Rozuměl jsem jí naopak, tak – což jsem si myslel dříve - že 

Nemocnice Na Františku je špatně vedena nebo že se tam krade, to se nevyplnilo. Vyplynuly 

některé problémy, i korupční, které poškodily nemocnici i majetkově, ale v celkovém objemu 

to bylo relativně zanedbatelné. Pro mne jasně vyplynulo, že základním problémem nemocnice 

je, že má příliš málo pacientů. Na to, jak je velká, kolik má lékařů a technicko-

administrativních sil, objem péče je zhruba poloviční nebo třetinový než jaký by měl být k 

tomuto objemu. To mě přesvědčilo o tom, že problém je strukturální a že je třeba něco změnit. 

Lepším vedením lze něco ušetřit, to za vedení ředitele Erharta již je, ale není to řešení celé.  

 Když hlavní město vyjádřilo přání, že by chtělo být aktivnější v oblasti zdravotnictví, 

že by chtělo jako kraj více dělat, dalo mi smysl začlenit nemocnici do tohoto krajského 

sdružení, nebo jak to nazveme, kde dojde ke spojení jednotlivých komunálních zařízení a kde 

tím dojde i k nějaké úspoře. Současně dojde k větší síle ke spolupráci při přeposílání pacientů, 

k větší síle při vyjednávání s pojišťovnami i k větší síle vůči dodavatelům.  
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 Domnívám se, že tady je na stole projekt, šance na východisko, začlenit se do něčeho 

většího, co přinese zásadní úspory. To jsou důvody, které mě přesvědčily. Můžeme zde 

probírat alternativy, které zde jsou. V podstatě je jen jedna, jak prezentuje dr. Janderová: 

ponechme si to, o všem rozhodujme a nějak donuťme hl. město, případně Prahu 7, ať nám 

zaplatí.  

 Tato alternativa má dva základní problémy. První je, že přiznává, že Praha 1 chce 

nemocnici provozovat, ale úplně ji nechce platit, všechny závazky, které jsou s tím spojené, 

nechce sama Praha 1 nést. Očekává, že někdo jiný jí v nějaké míře bude pomáhat. Myslím, že 

to je první základní rozpor těch, co toto prosazují – tlačí pravidla do něčeho, na co se finančně 

úplně necítí. Bylo by asi lepší říci, že Praha 1 nemocnici provozovat chce sama, o všem 

rozhodovat, a je připravena nést všechno, co s tím může být spojeno. To by podle mého bylo 

férovější. 

 Druhá slabina této koncepce podle mne je ta, že není jasné, jak se Magistrát, případně 

Praha 7 k této spoluúčasti donutí. Magistrát se v memorandu zavázal k částce 42 mil. pro r. 

2018, pro r. 2019 se k žádné konkrétní částce nezavázal, bylo to pouze k jednání. Když jsem 

já jednal, byla mi jasně řečena představa, že když to budeme provozovat a oni to budou platit, 

tak to nebude. Pochopil jsem, že tato varianta ze strany Magistrátu reálná není. Myslím, že 

bychom byli schopni vyjednat možná větší příspěvek, než byl v r. 2018, ale jak by to bylo 

stabilní? Přistoupil bych k řešení, které bude třeba na dvacet let nebo na padesát let, nikoli že 

budeme každý rok pomocí nějakých dotací se pokoušet něco vyžebrat. Podle mého soudu toto 

není řešení. Žádné jiné řešení na stole není.  

 K memorandu, o kterém hovořil jak Richard Bureš, tak Karel Grabein Procházka. I 

dokumenty k memorandu obsahují jistý rozpor. Hl. město v usnesení, kterým memorandum 

schválilo, v prvním bodu napsalo, že schvaluje záměr převzít správu, provoz a budoucí 

fungování Nemocnice Na Františku, a dále že chce memorandum. V tom je rozpor. V lednu 

hl. město řeklo, že to chce provozovat, a současně uzavřelo memorandum, kde se hovoří, že 

jde spíše o vícezdrojové financování, o spolupráci, která není příliš dotažená, o nějakém 

diskusním příspěvku hl. města Prahy k rozhodování o nemocnici, o účasti v různých grémiích, 

ale že finální slovo bude mít vždycky Praha 1.  

 Je tady rozpor. Nové politické reprezentace v jednání došly k něčemu jinému, co 

memorandum do určité míry přesahuje, což ale odpovídá původnímu záměru hl. m. Prahy. 

Myslím si, že je to legitimní. Uvádím úvahy, které mě jako radního vedly k tomu, abychom 

na tento požadavek hl. města přistoupili. Chápu i hlavní město, že se rozhodlo, že chce být v 

oblasti zdravotnictví aktivnější.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o technickou poznámku pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Prosím, zda bychom mohli požádat o vystoupení paní radní hl. m. Prahy paní 

Johnovou, abychom mohli navázat na stanovisko hl. m. Prahy. 

 

P.  H e j m a :  

 Počítáme s tím až po diskusi. Paní radní se ale hlásí už teď, není s tím problém 

 Zároveň žádám o procedurální hlasování o prodloužení jednání po 21. hodině. Pro 23, 

proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl schválen, budeme pokračovat v jednání i po 21. 

hodině.  

 Prosím paní radní, aby se ujala slova. 
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P.  J o h n o v á : 

 Děkuji, že jsem mohla přijít na řadu už nyní. K Nemocnici Na Františku bych chtěla 

říct několik základních věcí a potom ráda odpovím na otázky.  

 Na úrovni hl. m. Prahy navazujeme na rozhodnutí minulé koalice. Je to tak, jak 

popisoval starosta Pavel Čižinský. V odůvodnění, které doprovázelo přijetí memoranda na 

radě hl. města Prahy, je vyjádřen záměr převzít Nemocnici Na Františku. To je něco, z čeho 

vychází naše současná koalice. Vycházíme z toho, že analýza, která byla udělána, ukázala, že 

Nemocnice Na Františku je nemocnice celopražského významu, že ji využívají občané celého 

města a tudíž dává smysl, aby nemocnice byla zřizována hl. městem Prahou. 

 Je také pravda, že se snažíme chovat jako kraj, nejen jako město, což je rozdíl proti 

minulosti. Nemocnici Na Františku vnímáme jako základní stavební kámen metropolitní sítě 

zdravotnických služeb, kde počítáme, že Nemocnice Na Františku bude provázána s dalšími 

poskytovateli zdravotnických služeb, zejména se Zdravotnickou záchrannou službou, která 

využívá Nemocnici Na Františku pro předávání pacientů z přednemocniční péče k 

nemocničnímu ošetření. Na druhé straně by nemocnice měla daleko víc spolupracovat s 

městskými poliklinikami. 

 V této době možná už byla uzavřena smlouva o dvoustranné spolupráci s poliklinikou 

na Praze 7, předjednaná je spolupráce s poliklinikou na Praze 1 ve Spálené, kterou zřizuje hl. 

m. Praha. Nemocnici vnímáme jako součást sítě. 

 Dnešní stav v nemocnici považujeme za základ dalšího rozvoje. V žádném případě 

nepočítáme s tím, jak tady říkala paní doktorka, která zahajovala diskusi, že by se nemocnice 

měla stát LDN, to určitě ne. Vnímáme ji jako důležitou součást systému a důležitého partnera 

pro spolupráci se záchrankou, která dnes má problém umisťovat pacienty v nemocnicích. Je to 

problém celopražský. Počítáme i s tím, že se rozšíří počet lůžek, na které může nemocnice 

přijímat od záchranky a v návaznosti na to také rehabilitační lůžka. O tom jednáme s VZP, 

která mimochodem schválila rozšíření lůžek dlouhodobé péče, ale nikoli výměnou za lůžka 

akutní, jak původně avizovala, ale jako lůžka navíc. Počítá se s tím, že se rozšíří i akutní 

lůžka.  

 K jednání se zdravotní pojišťovnou bych chtěla říct, že jsme se minulý týden setkali s 

VZP. Jednali jsme ve složení vedení nemocnice, já a předseda zdravotního výboru. Jednali 

jsme o možnostech rozšíření nemocnice. Domluvili jsme se na tom, že do konce června 

připravíme první verzi koncepce pražského zdravotnictví, která bude předmětem další diskuse 

a kde předestřeme i to, jak by měla fungovat Nemocnice Na Františku ve vazbě na další 

poskytovatele zdravotní péče. Stane se to základem pro další rozhodování o rozšíření 

nemocnice ze strany VZP.  

 Z mého pohledu Praha 1 jedině získá tím, že Nemocnice Na Františku bude součástí 

metropolitní sítě zdravotních služeb, protože v tomto spojenectví má daleko větší vyjednávací 

potenciál se zdravotními pojišťovnami. Bude mít dobrý potenciál na spolupráci s dalšími 

poskytovateli zdravotní péče. Věřím tomu, že občané Prahy 1 se nemusí bát, že by tím ztratili. 

 Na druhou stranu pro hl. m. Prahu, jestliže má financovat nemalé částky – v minulém 

roce to bylo přes 40 mil. – potřebuje mít vliv na to, jak nemocnice funguje. Naše pozice je 

taková, že nemocnici vnímáme jako celopražskou, rádi za ni převezmeme odpovědnost, 

abychom se mohli s odpovědností podílet i na jejím financování.  

 Budete-li mít nějaké otázky, odpovím. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji paní radní. Prosím o dotazy. Pan zastupitel Votoček. 
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P.  V o t o č e k : 

 Na základě schváleného memoranda byla správní rada rozšířena o dva zástupce hl. 

města, jednak o gesčního radního a jednak o ředitele odboru zdravotnictví. Ti se rozhodli a 

nechali vy pracovat analýzu od společnosti Nexia. Na zdravotní komisi nám pan starosta tuto 

analýzu slíbil. Uplynul měsíc, byla druhá zdravotní komise, a pak starosta nám ji zase slíbil. 

 Pak jsem měl s panem starostou jednání v jiné záležitosti, a tam mi opět slíbil, že mi 

pošle tuto analýzu. Pak jsem potkal pana starostu na chodbě a říkal mi: Dnes ti pošlu tu 

analýzu. 

 Když jsem byl na střední škole, pan prof. Trnka nám dával rady do života. Jedna z 

nich zněla: sliby ženiny piš do tekoucí vody. Dnes vím ve svém přestárlém věku, že platí i 

„sliby starosty piš do tekoucí vody“.  

 Jsem rád, že přišla paní radní Johnová a chtěl bych se jí zeptat na to, v jakém stavu je 

jednání, co jste vyjednali. Kdykoli se zeptáme pana starosty, ať na zastupitelstvu nebo jinde, 

jeho odpověď je strohá: jedná se.  

 Vítám vaši přítomnost a věřím, že kromě všeobecného úvodu, který je spíše politickou 

deklarací, nám řeknete něco konkrétního, co se zatím vyjednalo. Jak tady bylo na začátku 

zmíněno, zastupitelstvo MČ Praha 1 si v minulosti vyhradilo rozhodování o všem, co se týká 

nemocnice.  

 

P.  H e j m a : 

 Bude paní radní hned reagovat, nebo si chce vyslechnout další připomínky a bude 

reagovat najednou? 

 

P.  J o h n o v á : 

 Budu reagovat hned. Vyjednali jsme časový rámec, udělali jsme přehled toho, co 

musíme vyjednat, protože je to velmi složitá věc. Vyjednali jsme, že počítáme s tím, že 

Praze1 zůstane svěřený majetek a my vyjednáme způsob, jak to provést ekonomicky a právně. 

Je to složitá věc za tohoto předpokladu. Postup, který doufám, že zítra na zastupitelstvu hl. m. 

Prahy schválíme, obsahuje, že součástí dalšího jednání, jestliže se schválí časový rámec, bude 

uspořádání majetkových vztahů mezi Prahou 1 a hl. m. Prahou, a to včetně toho, jak budou 

uspořádány takové věci, jako jsou opravy a údržba majetku – investice. Počítáme s tím, že v 

rámci tohoto jednání prověříme možnost majetek neodsvěřovat. To je důležitá věc k majetku. 

 Konkrétní věci nejsou dojednány, protože je nejdříve třeba si říct ano, uděláme to, a 

pak se budeme bavit o tom, jak to uděláme. 

 Stejně tak bude třeba vyřešit způsob, jakým budou postoupeny např. dodavatelské 

smlouvy, které má Praha 1 uzavřeny, bude třeba vyřešit movitý majetek, který je ve 

vlastnictví nemocnice a jakým způsobem by byl převeden na hl. m. Prahu. Bude třeba 

zabezpečit přechod pracovně právních vztahů z dnešní nemocnice na nový subjekt, smlouvy 

se zdravotními pojišťovnami – to bude také důležitá součást, kde také není nic vyjednáno, ale 

je třeba počítat s tím, že o tom budeme muset jednat. Začali jsme tím, že jsme navštívili VZP, 

kterou jsme informovali o tomto záměru, který se chystáme schválit. 

 Bude také třeba získat oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Také bude potřeba 

nějakým způsobem se postavit k tomu, kdo bude vést nemocnici. Dnes je pověřen vedením 

pan ředitel Erhart a je potřeba doladit, jak by to fungovalo, jestli jeho smlouva přejde v rámci 

pracovně právních vztahů, nebo zda budeme vypisovat nové výběrové řízení. 

 Toto jsou všechno velmi složité úkoly. Než je začneme vyjednávat, potřebujeme mít 

schválenou aspoň rámcovou domluvu, jak to máme udělat. Bude to obrovský objem práce a 

nelze k tomu přistoupit neodpovědně. Potřebujeme k tomu aspoň základní noty. 
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P.  V o t o č e k : 

 Chápu, že je to hrozně složité, ale vy jste pustila do novin zprávu, že za šest neděl 

nemocnici přebíráte. Bylo to nezodpovědné plácnutí, nebo to mělo nějaký reálný podklad? 

 

P.  J o h n o v á : 

 To jsem určitě nemohla říct, ani nevím, kdy to bylo za šest týdnů. 

 

P:  H e j m a : 

 Pane kolego, není to interview, je to pouze vznesení dotazů. Paní radní, jaký čas nám 

ještě můžete věnovat, abychom předřadili dotazy přímo na vás? 

 

P.  J o h n o v á : 

 Asi 20 minut.  

 

P.  H e j m a : 

 Pokusíme se vyčerpat všechny přihlášené. Prosím pana zastupitele Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Tady krásně od paní radní Johnové zaznělo, že zítra o tom bude jednat zastupitelstvo. 

My jako zastupitelé městské části, která nemocnici roky provozuje a od státu ji dostala, 

nestojíme ani za to, abychom se dozvěděli, o čem se bude jednat. Dovídáme se to zde na 

základě nějakých dotazů.  

 Nestojíme ani za to, abychom měli součástí předloženého materiálu to, co 

projednávala Rada hl. m. Prahy, kde od nás bez nás byl určen harmonogram. Jsou tam 

popsány kroky, kdy každý z kroků by měl mít zcela logicky za sebou tlustý materiál o tom, 

proč k tomu došlo, proč by se měl konat. Byla tam stanovena pracovní skupina včetně 

zástupců městské části Praha 1, aniž by o tom toto zastupitelstvo jednalo a vybralo si ze svého 

středu nějaké lidí, kteří o tom budou jednat. 

 Přečetli jsme si, známe novináře, nevíme, kdo to řekl, komu z vás dvou to vsunuli do 

úst, ale zaznělo tam, že od 1. června bude nemocnice převedena a bude hlavního města.  

 Začínám se bát o naše krajské zdravotnictví, když zjišťuji, že městská koncepce, která 

neexistuje, má být postavena na Nemocnici Na Františku. 

 Jsem rád, že nám tady říkáte nějaké věci, díky za to, jinak bychom se je od pana 

starosty asi nedozvěděli, protože by byly součástí materiálu, o kterém bych čekal, že to bude 

tisk z rady, základní body tisku do zítřejšího zastupitelstva, abychom aspoň věděli, o čem 

budete jednat. Zítra jednáte o nás. 

 Dovoluji si připomenout, abychom se po odchodu paní radní nedostali od tohoto 

tématu, že byly otázky, na které nepadly odpovědi. Ptám se, kdy dostaneme materiál, kdy 

budeme mít vyhodnocení memoranda? Kdybychom to dostali, dozvěděli bychom se, že došlo 

usnesením rady k posunutí termínů v memorandu, ale nedozvěděli jsme se to, protože tisky 

nemáme. Kdo si to chtěl zjistit, tak je získal, ale od pana starosty jsme se nedozvěděli, že v 

bodu j) došlo k posunutí v podepsaném memorandu mezi MČ a hl. m. Prahou atd. 

 Obracím se spíše na paní radní: i do budoucna bychom vás prosili jako zastupitelé – 

vím, že je to nestandardní, že od toho máme radu, abychom se dovídali informace a nemuseli 

chodit na hl. město prosit, abychom se dozvěděli, co se na téma Prahy 1 děje. 
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P.  H e j m a : 

 Děkuji za slovo. Požádal bych na základě přihlášky k diskusi paní dr. Janderovou, 

která jako zastupitelka hl. m. Prahy má právo přednostně vystoupit. Pojďte, prosím, s vaším 

příspěvkem vedle paní radní, pak budeme pokračovat v diskusi podle pořadí přihlášených. 

 Paní doktorko, máte slovo. 

 

P.  J a n d e r o v á : 

 Vážený pane starosto, vážená rado, vážené dámy a pánové, jsem velmi překvapena z 

informací, které jsem se zde dozvěděla. Zítra máme zastupitelstvo hl. m. Prahy, máme tam 

materiál, který máme projednávat a který zní: k návrhu dalšího postupu při řešení budoucího 

fungování Nemocnice Na Františku.  

 Materiál, který tady máme, je informace. Jestli jsem dobře pochopila, je to pouze 

informace o průběhu jednání s hl. m. Prahou o zajištění povozu Nemocnice Na Františku. 

Tato informace předpokládá návrh usnesení, že berete vy, zastupitelky a zastupitelé, na 

vědomí informaci starosty MČ Praha 1 Mgr. Pavla Čižinského o průběhu jednání s hl. m. 

Prahou o zajištění provozu Nemocnice Na Františku. Znamená to, že hl. m. Praha, 65 

zastupitelů – jsem tady za klub ODS a jsem tady proto, abych jim předala informace, protože 

také žádné nemají – bude schvalovat či neschvalovat návrh dalšího postupu při řešení 

budoucího fungování Nemocnice Na Františku.  

 Se zájmem jsem si vyslechla paní radní Johnovou, jsem velmi ráda, že je zde, napsala 

jsem si mnoho poznámek, leccos mě překvapilo. Máte k dispozici takovýto papír. V 

důvodové zprávě je informace, že v souvislosti s ohrožením Nemocnice Na Františku tzv. 

koncesním řízením – jsem ráda, že je tady Grabein Procházka, který to vysvětlil, byla bych 

ráda, kdyby se ještě vrátil k některým věcem, které zřejmě někdo nepochopil – v lednu 2018 

vyslovilo hl. m. Praha záměr – záměr za podmínek, jak řekl bývalý radní Procházka – o 

správě, provozu a budoucím fungování Nemocnice Na Františku, viz usnesení atd., v 

návaznosti na takto projevený zájem. 

 Zájem si vysvětluji jinak, protože tehdy to bylo rychlé řešení něčeho, které bylo 

vyprovokováno. K tomu se vracet nebudu, protože bych tady mluvila dvě hodiny.   

 Bylo uzavřeno memorandum, které bylo řádně projednáno na MČ Praha 1 a 

podepsáno. Praha 1 ocenila, že hl. m. Praha přistoupilo na kooperaci financování. Brali jsme 

to jako alikvotní část pacientů, které Nemocnice Na Františku jako lokální nemocnice 

ošetřuje. Pokud se nemýlím, má asi 150 lůžek. Rovněž ošetřujeme bezdomovce. Bylo to 

ohodnoceno částkou 5 mil. Kč.  

 V rámci těchto jednání zástupci hl. města uvedli, že Praha hodlá provozovat 

podstatněji aktivnější politiku v oblasti zdravotnictví, než tomu bylo dosud, že hodlá mnohem 

úžeji koordinovat činnost těch zdravotnických zařízení, která jsou v Praze provozována 

územními samosprávami a že základním kamenem této krajské zdravotnické politiky má být 

zachování Nemocnice Na Františku.  

 Ptám se: existuje základní kámen této krajské zdravotnické politiky? Existuje krajská 

zdravotnická politika? Tady se „hazarduje“ s miliardovým majetkem, částku by řekli 

ekonomové. Nemocnice Na Františku bude základním kamenem, je to lokální nemocnice. 

Nikdo neuvažuje, že takováto nemocnice, která by měla být metropolitní, by měla splňovat i 

ostatní náležitosti jako třeba dopady na životní prostředí. Je tam parkování? Záchranka tam 

může samozřejmě jezdit. Počítá se s větší činností záchranky, která patří pod hl. m. Prahu? 

Nezlobte se na mne, tady by měla existovat koncepce, rozklad finančních nákladů. Mám 

pocit, že jdeme obráceně. 

 V červnu má být zřízena příspěvková organizace. Upozorňovala jsem už na radě hl. m. 

Prahy, že to nechápu, protože tady se tlačí něco, co v červnu bude zřízeno. Budu citovat z 
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radního tisku, usnesení 882 ze dne ze dne 13. 5. 2019, na základě kterého okamžitě vyběhly 

titulky, že hl. město bude provozovat, nevím, na základě čeho, protože rada dala návrh a 

pokud se nemýlím, o takové závažné záležitosti rozhoduje zastupitelstvo. Pokud jsem 

zaznamenala, zastupitelstvo na Praze 1, která vlastní příspěvkovou organizaci, která 

provozuje Nemocnici Na Františku, dosud nerozhodlo o ničem. Nerozhodli jste o tom, že 

souhlasíte s tím, jak to bude někdy vypadat. Já dosud nevím jak, tady jsou takové věci, kdy se 

říká: jednali jsme, mluvili jsme. Nevím, s kým se jednalo. Paní radní Johnová říká, že bylo 

jednání se zdravotními pojišťovnami, což je chvályhodné. Stále mi ale není jasné. Podmínka 

při postupu zajištění fungování podle radního tisku je vyřešit získání oprávnění k poskytování 

zdravotnických služeb a je v gesci příspěvkové organizace Prahy 1. Kdo to bude zajišťovat? 

Nová příspěvková organizace, která má vzniknout v červnu? Bude to prázdná slupka, protože 

ostatní záležitosti – movitý a nemovitý majetek – jsou zde na MČ Praha 1. Pokud se nemýlím, 

zastupitelstvo by mělo rozhodnout, jestli s tím souhlasí. 

 Připadá mi to jak o nás bez nás. Rozhodne „cár“, že se vezme majetek, ale tady je 25 

zastupitelů, v zastupitelstvu hl. města je 65, tady je radniční tisk, který říká, čí jsou v gesci 

smlouvy se zdravotními pojišťovnami, přechod pracovně právních vztahů, prodej majetku na 

základě ocenění – to znamená majetek movitý – hl. m. Prahy a jeho svěření příspěvkové 

organizaci HMP. Kdo to bude oceňovat? Jak dlouho to bude trvat? Tady je napsáno do 31. 10. 

Lze do této doby ocenit a prodat?  

 Další věc – nemovitý majetek. O tom byla velká diskuse na radě hl. m. Prahy. Je mi 

líto, ale nemovitý majetek příspěvkové organizace spravuje MČ Praha 1. Pokud jsem 

zaznamenala některé připomínky zejména z legislativy, ředitel Havel říká, že to není správné, 

že by se s tím mělo počkat, že tato příspěvková organizace, která je zřízena Prahu, má ve své 

zřizovací listině svěřen nemovitý majetek. Co s nemovitým majetkem?  

 Teď mluvím jako zastupitelka hl. m. Prahy, nikoli jako občanka Prahy 1. Hl. m. Praha 

nechá nemovitý majetek zde na MČ Praha 1, zřídí příspěvkovou organizaci, nevíme, kolik nás 

to bude stát, ale kdo bude investovat? Kdo bude platit? Vezměte si Nemocnici Na Bulovce. 

Provozuje ji stát a neustále se dohaduje, kdo opraví, kdo koupí. Je to hazard. 

 V bodu týkajícího se nemovitého majetku rada – zítra to půjde na zastupitelstvo - 

sdělila: uspořádání majetkových vztahů mezi MČ Praha 1, HMP a příspěvkovou organizací 

HMP – to znamená v červnu pravděpodobně vzniklou – tak, aby byly zajištěny udržování, 

opravy a investice do nemovitého majetku, který bude využívat příspěvková organizace hl. m. 

Prahy za předpokladu prověření funkčnosti projektu bez nutnosti odsvěření. 

 Ptám se: jak dlouho bude trvat předpoklad prověření funkčností projektu, jak se to 

bude dělat? Kde máte nějakou analýzu, ekonomický rozklad? Říkáte, že příspěvková 

organizace hl. m. Prahy bez ohledu na současný stav by měla začít provozovat v lednu 2020. 

Pokud se nemýlím, smlouvy ve zdravotních pojišťovnách končí v prosinci. Podle informací 

tam snad není problém.  

 Stále nechápu, jak může být z této nemocnice metropolitní nemocnice při její kapacitě, 

při jejím umístění, při její dopravní dostupnosti. Je pravda, že Nemocnice Na Františku 

ošetřuje pacienty z celé Prahy, ale to jsou úrazy, nebo ti, kteří to vyhledávají, protože mají 

dobré zkušenosti. Není ale pravda to, co říká pan starosta, že tam Praha 1 nemá výhody proti 

jiným pacientům. Je to sice pravda, ale pokud se nemýlím, Nemocnice Na Františku ošetřuje 

všechny pacienty stejně, to znamená zodpovědně. Občané Prahy 1 jsou ale na tuto nemocnici 

zvyklí, jezdí tam a nepředpokládají, že by majetek, do kterého investovala jejich městská část 

léty, bez pomoci kohokoli, měl přejít jinam. Nedovedu si představit, že by příspěvková 

organizace mohla být provozována bez odsvěření. Máte na to analýzu? Doporučila vám 

Nexia, zda je váš záměr možný? Ptám se vás, zastupitelé: budete dnes něco schvalovat? 

Budete schvalovat, zda souhlasíte nebo nesouhlasíte? Tady je jen informace, ale bez fakt. 
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Tady se jen říká – chce se, bude se, jednali jsme. Není to nic proti ničemu, jen konstatuji, že 

jsem viděla na radě, kdy paní Johnová říkala: měli jsme několik schůzek, pracovních jednání, 

týkalo se to dalšího vývoje situace nemocnice. Kolegové se ptali, s kým byly schůzky. Pan 

starosta říkal: to byly se mnou. My to ale nevíme. Jako zastupitelé hl. m. Prahy musíme být 

řádnými hospodáři. Pokud vím, Praha nemá zkušenosti s provozováním sítě zdravotnických 

zařízení, takže je budeme nabývat a Nemocnice Na Františku bude jako pokusný králík? 

 Musím podotknout ještě jednu věc, ke které jsem se já, i pan ředitel Havel, 

vyjadřovali. Za legislativu říká, že řešení, které je navrhováno, to znamená vznik příspěvkové 

organizace hl. m. Prahy, provozování, majetek nechat na MČ Praha 1, není šťastné. Jako 

právník říká, že konstrukce, že nemovitý majetek je svěřen MČ Praha 1 a zřizovatelem nové 

příspěvkové organizace bylo hl. město Praha, bude v podstatě znamenat, že nebude sceleno 

faktické vlastnictví, protože formálně právně je i ten nemovitý majetek ve vlastnictví hl. m. 

Prahy a městská část ho má svěřený. Jak to bude? Hl. m. Praha bude platit nájem? Jaký 

nájem? Půjde na investice? Bude platit komerční nájem? 

 Ještě se zeptám na jednu věc. Pane starosto a vážená rado, máte spočítáno, kolik to 

bude stát hl. město, kolik to bude stát městskou část, protože tady bude povinnost investic, a 

jestli se to vůbec vyplatí?  

 Podle mých analýz, myslím, že je to závěr i z Nexie, v této situaci by měl zůstat 

stávající stav, s hl. m. Prahou na základě onoho memoranda projednat alikvotní část 

příspěvku. Víme, že ošetřujeme pacienty patřící pod hl. m. Prahu, a také ošetřujeme 

bezdomovce. Aby se z funkční nemocnice stala LDN? Nemocnice v minulém volebním 

období příliš nefungovala, protože to bylo v gesci sociální demokracie a ostatní koaliční 

partneři do gesce nezasahovali. Ptám se: máte analýzy, rozbory, víte, co to bude stát? Dnes 

budete souhlasit, aby se hl. m. Praha zítra rozhodlo, že budeme nemocnici financovat, že 

zřídíme příspěvkovku? Také nevíme, co nás to bude stát. 

 Teď mluvím jak jako zastupitelka hl. m. Prahy, tak jako občanka Prahy 1, která 

nemocnici dlouhodobě využívá. Myslím si, že toto rozhodnutí není moudré. Vy jste se 

rozhodli, že bude, ale my uděláme všechno pro to, abychom se ptali a abyste nám vysvětlili, 

že tato cesta je správná. Za sebe ji správnou nevidím. Děkuji. 

 

P.  H e j m a :  

 Děkuji za vaše slova. Prosím pana Nazarského. Vnímám, že paní Johnová bude muset 

za chvíli opustit jednací sál, tak se ptám, zda máte někdo přímý dotaz na paní radní? 

 Pane místostarosto, máte slovo. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Zaznělo, že hlavním problémem Nemocnice Na Františku je to, že má málo pacientů. 

Bylo by výborné, kdyby se to stalo součástí širší sítě pro financování. Je tady dobrý příklad 

třeba z Jihočeského kraje, kde dodávají pacienty svým okresním nemocnicím a finančně to 

vychází. To by mi smysl dávalo. 

 Poté, co jsem vše vyslechl i z řad opozice – děkuji jí za to, člověk si potřebuje udělat 

ucelený obrázek – začínám to vnímat tak, že by bylo dobré zvážit i variantu, že bychom v 

rámci této sítě dál mohli provozovat i zařízení, která jednotlivé městské části mají. Dávalo by 

to logiku, kdyby koncepce vznikla a pomohla by nám tímto způsobem, že by nemocnice byla 

smysluplně naplněna a dostala by náplň z Magistrátu. Potom bychom ji mohli nadále 

provozovat my. Připadalo by mi to jako hezký krok. Nevím, jak jste daleko v jednáních a 

jestli tato varianta byla zvažována.  
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P.  H e j m a :  

 Prosím o reakci paní radní. 

 

P.  J o h n o v á : 

 Nevím, jestli jsem dobře rozuměla – jestli byla zvažována varianta, že by nemocnice 

zůstala Praze 1? 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Že by nová magistrátní koncepce nějakým způsobem počítala s tím, že bude využívat 

zdravotních zařízení, která jsou na území hl. m. Prahy, nejen těch, která mají, aby fungovalo 

krajské zdravotnictví. Provozovatelům nemocnic by významně pomohlo, kdybychom měli 

podporu z Magistrátu, kdybychom byli začleněni do nějaké koncepční sítě.  

 Také se domnívám, že koncepce hotová není a že její vypracování není otázka dvou 

měsíců.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci.  

 

P.  J o h n o v á : 

 Vnímám to tak a stejně jsme o tom i mluvili, že Nemocnice Na Františku je nemocnice 

celopražského významu, už jen tím, že největší podíl pacientů je např. z Prahy 7 i ze všech 

dalších částí Prahy. Je to dokonce nemocnice, která ošetřuje velký podíl zahraničních turistů, 

kteří sem přijíždějí a také mimopražských lidí, kteří přijíždějí do Prahy. To je jedna věc. 

 Druhá věc, kterou asi všichni víme je, že platby z veřejného pojištění zdaleka nestačí 

pokrýt náklady. U Nemocnice Na Františku to jsou desítky milionů, které ročně chybí. Snad 

se začnou ty desítky snižovat, ale stále je tady obrovský podíl peněz, které je třeba doplatit z 

veřejných rozpočtů. 

 Dává smysl, aby nemocnici takového významu zřizovalo hlavní město, nikoli jedna 

městská část, která využívá malou část kapacity nemocnice. Z toho důvodu jsme došli k tomu, 

aby nemocnice přešla pod hl. m. Prahu. 

 

P.  H e j m a :  

 Děkuji za vaši reakci. Jsou další dotazy na paní radní Johnovou? Pan zastupitel Heres. 

 

P. H e r e s : 

 Rozdělím to na několik dotazů. První. Zda zaznělo při jednáních, že je jednou z 

variant, že by hl. m. Praha přispívalo jako podle memoranda v r. 2018 Praze 1 na provoz 

nemocnice? Všichni vidíme, jak je složité založit novou příspěvkovou organizaci a přelít tam 

Nemocnici Na Františku. 

 

P.  H e j m a : 

 Chcete reagovat přímo, paní radní? 

 

P.  J o h n o v á : 

 Budu hned reagovat. Budu se opakovat. Nemocnice má celopražský význam a z 

tohoto důvodu nám připadá logické, aby to byla nemocnice hl. m. Prahy. Pro hlavní město je 

velmi nekomfortní přispívat na nemocnici, kterou velmi málo může ovlivnit. Toho jsme byli 

svědky. Pro hlavní město je důležité, že pokud se od něho žádají tak velké finanční prostředky 

na provoz nemocnice, tak aby mělo podstatně větší vliv, než ho má dnes. 
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P.  H e r e s : 

 Pokračování otázky. Myslíte si, že budete mít pro tento projekt celopražskou podporu, 

když se to týká dvou centrálních částí Prahy, převážně Prahy 7 a Prahy 1? 

 

P.  J o h n o v á : 

 Jsem přesvědčena, že podporu budeme mít. 

P.  H e r e s :  

 Je připraven nějaký časový harmonogram tohoto postupu? 

 

P.  J o h n o v á: 

 Ano, budeme ho zítra projednávat. Byl projednán i na radě. Časový harmonogram 

vznikl na jednání pracovní skupiny, která se skládá ze zástupců hlavního města Prahy, za 

hlavní město jsem tam byla já a předseda zdravotního výboru, dále tam byli úředníci 

Magistrátu, další skupinou byla vedení nemocnice, politické vedení a úředníci z MČ Praha 1. 

 

P.  H e r e s : 

 Děkuji. Budu pokračovat v dotazu na pana starostu jako předkladatele tohoto 

materiálu. 

 Materiál, který jste nám předkládal na minulém zastupitelstvu a který jste následně 

stáhl, jelikož jsme požadovali, aby zde byl i zástupce hl. města Prahy jako je zde nyní, 

abychom se dozvěděli nějaké skutečnosti, byl materiálem, který se zabýval pouze děním v r. 

2018, kdy tehdejší starosta Lomecký s bývalou radou zachraňoval Nemocnici Na Františku 

tím, že jí zajistil v r. 2018 na základě memoranda financování.  

 Co se od té doby stalo? I na finančním výboru jsem prosil a měli jsme usnesení, aby 

Rada MČ před schvalováním rozpočtu na hl. m. Praze jednala a pokusila se do toho dostat i 

část dotace Nemocnice Na Františku pro tento rok. Nevím, jak dopadne financování této 

nemocnice v tomto roce, a bojím se, že tato dotace tam vůbec není zohledněna a ani se s ní 

neuvažovalo.  

 Chci se zeptat, jak vy vnímáte metropolitní nemocnici, když se zrušil i projekt garáží 

pro tuto nemocnici z Dvořákova nábřeží?   

 Vytkl bych jedinou věc – příprava tohoto materiálu je materiál na polovinu A4. 

Minulý materiál, který se stáhl, byl rozšířen aspoň o usnesení z r. 2018. Vy máte k dispozici 

analýzu Nexie o Nemocnici Na Františku, víte výstupy z rady hl. města a z vašich jednání, a 

předkládáte materiál, pane starosto, na polovinu A4 a tyto informace nám nepřiložíte? Nejsme 

schopni tady vzít na vědomí informaci, která nic neříká, když informace máte a nám, 

zastupitelům, je nepředkládáte. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Paní radní, doufám, že se shodneme na tom, že nemocnice je o lůžkové péči, nikoli o 

ambulantních složkách, ty zajišťuje kdejaká poliklinika. Není pravda to, co tvrdíte, že 

nemocnice má celopražský význam. Podle statistiky Ústavu zdravotních informací a statistiky 

je určitý počet hospitalizací na kraji Praha. Z Nemocnice Na Františku máme čísla z r. 2017, 

rok 2018 ještě není celý spočítaný. Z toho vyplývá, že v r. 2017 tam bylo hospitalizováno 

2591 pacientů, to je 0,71 % všech hospitalizací v Praze. To, že je v tom 35 % lidí z Prahy 7, 

17 % z Prahy 1, 8 % z Prahy 8, 10 % z Prahy 10, nemá vůbec žádnou roli a nevypovídá to nic 

o celopražskosti nemocnice, protože v tomto státě od r. 1990 platí svobodná volba lékaře. To 
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je odpověď panu místostarostovi Nazarskému, že není možné, aby někdo nařídil, že se budou 

pacienti do nemocnice vozit. 

 Problém je v tom, že nemocnice z historických důvodů nemá gynekologii. Nemá ji až 

do r. 2004, kdy byl ukončen restituční spor s řádem Františkánů, a oni nepřipouštěli, aby tam 

gynekologie byla, protože by se tam mohly provádět potraty. Toto jejich stanovisko, ač v té 

době neměli vůbec žádnou váhu a význam, respektovali i bolševici od r. 1952 až do r. 1990.  

 Problém je ten, že díky tomu, že tam není až dosud gynekologie, Nemocnice Na 

Františku je zcela atypická svou strukturou. Má lůžkovou chirurgii, ortopedii, internu a 

léčebnu dlouhodobých nemocných. Díky této struktuře není ani to, co se dříve nazývalo 

nemocnice prvního typu, která byla na každém okrese, kde bylo složení chirurgie, interna, 

pediatrie, gynekologie. Díky této své atypičnosti má Nemocnice Na Františku koeficient 1,15. 

To je koeficient – existuje tlustá knížka, kterou jsem sem nebral, jmenuje se Seznam 

zdravotních výkonů, kde jsou popsány všechny zdravotní výkony, které existují, ne všechny, 

které se provádějí, o ty, které se tam zařadí, se vede každý rok velmi ostrý boj na 

dohadovacím řízení na ministerstvu, ale hodnota bodů jednotlivých výkonů se násobí 

koeficientem 1,15. Fakultní nemocnice mají koeficient 3,5. Za jakýkoli standardní výkon, 

třeba slepé střevo, dostane Motol zaplaceno třikrát víc než František bez jakýchkoli vedlejších 

věcí.  

 Máte představu, že díky vaší úžasné koncepci a jako hlavní město dokážete rozšířit 

poskytovanou péči a pro občany všechno vylepšit, ale toto jsou tvrdá fakta, přes která se 

nedostanete. Nejsou to fakta, která by záležela na politickém rozhodování. To jsou čistě 

zdravotní důvody. Bohužel, týkají se politiky financování zdravotnictví a nikoli toho, co by 

někdo chtěl.   

 Roční obrat nemocnice je 330 mil. Kč, z toho příspěvek zřizovatele se pohybuje mezi 

10 – 15 %, a to od r. 2004, kdy byla tato nemocnice jako příspěvková organizace zřízena 

Prahou 1. Celou dobu tam peníze dáváme kromě spousty peněz na přístrojové vybavení, na 

investice do nemovitého majetku. Toto je základní problém, který dokážeme celou tu dobu 

financovat, někde s větším, někdy s menším skřípěním zubů zaplatíme jako zřizovatel 

provozní ztrátu.  

 Před dvěma roky někoho napadlo, že když se tam objevuje víc pacientů z Prahy 7 než 

z Prahy 1, mohl by se na tom podílet také někdo jiný. To byl kořen toho, z čeho byl vypsán 

koncesní projekt, který si socialisté nešťastným způsobem uzmuli a svým způsobem 

deformovali, protože původní plán byl takový, že městská část souhlasí, že bude mít po určité 

období jakýsi vyrovnávací příspěvek, který bude případnému koncesionáři hradit ztrátu, a ten 

příspěvek měl být maximálně dva roky, a od té doby měla nemocnice pro Prahu 1 vydělávat. 

Že to socani v konečné fázi změnili na to, že tam bude 50milionový příspěvek městské části 

Praha 1, byl ústřel, a také vidíte, jak to se socanama dopadlo.  

 Praha 1 rozhodně není v situaci, že by ji financovat nezvládla. Problémy deficitu jsou 

ovšem zcela jiné. Především je to chabá výkonnost nemocnice. Některá oddělení jedou s 

obložností 50 %, chirurgie 65 %, ale i to je málo. Uvědomte si, že je tam sice málo pacientů, 

ale v každém oddělení musí být plný stav lékařů a sester pro to, aby zajistili 24hodinovou 

směnu, jinak nesplňují podmínky nasmlouvání výkonů se zdravotními pojišťovnami a mohou 

o smlouvu přijít. 

 Další problém je otázka financování nemocnice jako takové. Nemocnice jede dva roky 

na dluh, po dvou letech se doví, jakou má hodnotu bodu a jakou hodnotu měla práci, kterou 

udělala. Aby nemocnice mohla fungovat, dostává zálohovou paušální platbu. Tato platba je 

vyúčtována až po dvou letech. Platba spočítá určité pensum výkonů. Výkony musí být 

provedené, musí být vykázané. Jestliže vám jede nemocnice na půl plynu, výkony vykázané 



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 59 
 

 

nejsou, paušál není naplněný a pojišťovna vyžaduje vratky. V loňském roce vratky 

představovaly 8 mil. 

 Další problém je ve vyžádané péči. Spousta věcí, které nemocnice měla, byla 

předchozím vedením zlikvidována, např. v domnění, že bude velmi výhodné pronajmout 

laboratoř, že se ušetří na mzdách, uzavřela se smlouva s firmou Citylab, která převzala 

zaměstnance, ti pak utekli, celková ztráta tohoto kontraktu ročně je 10 mil. Kč, protože 

veškerá laboratorní vyšetření, a že jich nemocnice produkuje velké množství, musí být 

zaplacena někomu jinému jako vyžádaná péče.  

 Další problém je to, že tam není patologie. Jakékoli histologické vyšetření se musí 

nasmlouvávat jinde. Roční ztráta je 8 mil. 

 Byla tam lůžková neurologie, kde ovšem pan doc. Hovorka dělal superspecializovanou 

spánkovou laboratoř. K tomu potřeboval magnetickou rezonanci, na 24 lůžkách jsme platili za 

vyžádanou péči magnetické rezonance 8 mil.  

 Toto jsou věci, které sebelepší koncepce a sebelepší nápad nedokáže zvrátit. 

 Stejný problém je s internou. Je vedena prof. Špačkem. Dělá to dobře, ale vždycky 

když přijde na nějakého pacienta, který je jen trochu složitější, pošle ho na Vinohrady a s 

pacientem tam posílá i peníze na výkon. 

 Další problém jsou platby pro cizince a pro bezdomovce. Nemocnice Na Františku 

jich poskytuje spoustu, ovšem velký problém je, že většina z nich neplatí, takže pohledávky 

za zahraničními klienty představují 3 mil. Kč. 

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, omlouvám se, že vás přerušuji. Paní radní  urgentně musí odejít. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Paní radní urgentně toto musí slyšet. 

 

P.  H e j m a : 

 Nechal bych to na ní, protože není povinna tady setrvat a přišla nás požádat, že musí 

opravdu odejít. Paní radní, je to tak? 

 

P.  J o h n o v á : 

 Ano, původně jsem byla pozvaná na 16. hodinu, a teď bych opravdu potřebovala 

odejít. Pokud nemáte dotaz, jen bych si to měla vyslechnout, jistě máte nějaký záznam, který 

si moc ráda přečtu. 

 

P.  H e j m a : 

 Ještě vytvoříme další platformu, se všemi zastupiteli, kteří budou mít zájem, znovu 

bychom věci projednali. Dnes nic nerozhodujeme, pouze přijímáme informace. Hlavní město 

k tomu zítra po své linii přijme nějaké usnesení, ale stejně budeme tady společně následně 

rozhodovat.  

 (Připomínka z pléna – technická: Můžeme to projednat na komisi pro zdravotnictví.) 

 Děkuji paní radní Mileně Johnové za účast a přeji hezký zbytek dne.  

 Prosím pana zastupitele Votočka, aby pokračoval ve své řeči. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Celková výše pohledávek za nezaplacenou zdravotní péči představuje 28,5 mil., o 

které se soudí nebo nesoudí s jednotlivými klienty. 
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 Má také spoustu dluhů u svých dodavatelů, kteří představují 43,5 milionu ročně. Toto 

chápu, že by hl. město mohlo nějakým způsobem vyřešit, ale není to jediné. 

 Nasmlouvala se operace „kivabarietries“(?) s anglickou firmou, bylo to úžasné, dělaly 

se podvazy žaludku, jen firma dluží 1,6 mil. a celkové náklady, které s tím měla nemocnice, 

byly 8 mil. Kč. Úžasný kšeft.  

 Další věc je provozování lékárny v Palackého ulici. Tam se provozuje noční 

pohotovostní služba, které využívá jeden až dva lidé během každé noci. Nejsou to všechno 

lidé z Prahy 1. Díky této pohotovostní službě tam musí být plný personál, který dokáže službu 

zabezpečit. Výnos z potřeby šesti lékařů a výnos z pohotovosti je 2,5 mil. Kč, ale platíme za 

ni 3,5 mil. Kč ročně. Ani přes den není lékárna moc využívána, protože v posledních letech se 

do stometrové vzdálenosti od Palackého 5 zřídilo 6 dalších lékáren, které ovšem nejsou 

zatíženy pohotovostní povinností. Navíc je třeba si uvědomit, že lékárna v Palackého sídlí v 

budově, která je ve vlastnictví městské části a má prostory vypůjčeny, čili neplatí nájem, který 

by musela jinde platit.  

 Ať byl minulý ředitel jakýkoli, dokázal aspoň nějakými úspornými opatřeními ušetřit 

zhruba 10 mil. ročně. Problém byl v tom, že tuto ušetřenou částku spolklo zvýšení mezd 

zdravotnického personálu, který Sobotkova vláda před volbami každý rok udělala.  

 Všechny tyto důvody jsou mimo možnosti sebelepší představy o tom, že hlavní město 

to povede lépe a bude to lépe fungovat. Bohužel, toto jsou ztráty, které pocházejí z vlastní 

podstaty této nemocnice a nejsou ovlivnitelné. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana starostu Čižinského, aby reagoval. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Předně dám za pravdu, že materiál Nexie jsem dr. Votočkovi ani jiným členům komise 

pro zdravotnictví neposlal, za to se omlouvám. 

 Pokud se mám vyjádřit šířeji, náš záměr byl kritizován z několika stran. Byl jsem 

konkrétně kritizován za to, že vůbec jednám o něčem a současně za to, že materiálů jsem 

nedodal dost, že je zde málo podrobností. 

 K tomu, že vůbec jednám, jsem se vyjadřoval. Pokud jsou dva subjekty, které mají 

různé zájmy a spolu jednají, jednání nemohou být aspoň v počátku veřejná, nemůžeme v 

zastupitelstvu říct, o čem přesně budeme jednat a jaké jsou mantinely, protože vyjednávání s 

partnerem nebudou tak úspěšná. Trvám na tom, že je třeba jednat a to vyjednané si následně 

nechat schválit kompetentními orgány.  

 Vracím se k tomu, jestli bylo uděláno něco nevratně atd. Nic nebylo uděláno nevratně, 

o všem rozhodne zastupitelstvo. Jednám podle toho, jak mi káže má gesce v radě i 

memorandum. 

 Pokud jde o kritiku, že materiál není dost podrobný, řekl jsem, jak jsem ho chápal. 

Chápal jsem ho jako obecnou diskusi. Pokud tam nejsou některé přílohy, které tam byly 

posledně, tak to se omlouvám, to jsem přehlédl. Pokud by někdo řekl, jak to doplnit, tak to 

doplním. Domnívám se, že k základní diskusi, jestli záměr převést nemocnici je nebo není 

správný, materiál stačí. O tom se ostatně bavíme. Padají od mého předřečníka zajímavé 

skutečnosti, diskuse možná je a děje se.  

 Další rozpor, který tady je, je v tom, že je spor o tom, je-li to nevýhodné pro Prahu 1, 

nebo je-li to nevýhodné pro hlavní město. Tento rozpor přímo ztělesňuje paní dr. Janderová, 

která občas řekne, za koho mluví nebo nemluví a ovládá to napadat z obou stran, což je trochu 

nelogické. Pokud se jedná o nějaký majetkový přesun, mělo by to být logicky pro někoho 

výhodné a pro někoho nevýhodné.  
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 Pokud jde o Prahu 1, je zde nějaký majetek, je spousta investic, ale musíme si říct, o 

co převodem přijdeme. Plánuje tady někdo, že majetek vezme a rozprodá ho? Rozprodáme 

přístroje, bílé pláště, zdravotnické pomůcky? To asi ne. O co přijdeme? Věci jsou určeny k 

tomu, aby sloužily pro všechny pacienty jak z Prahy 1, tak i pro ostatní, a to zůstane 

zachováno. Změní se jen to, že ředitele nebude jmenovat Rada Prahy 1, ale dejme tomu Rada 

hl. města. To je něco, co na využití příliš vliv nemá.  

 Dívat se na nemocnici majetkově, že je tady nějaký movitý majetek, který tím, že ho 

převedeme na příspěvkovou organizaci hl. města, která s tím také bude vázána nějak pracovat 

a ne ho rozprodat, z hlediska účelu nikdo o nic nepřijde.  

 Pokud jde o nevýhodnost pro hl. město, musí si na to odpovědět hlavní město. 

Rozumím Karlu Grabein Procházkovi, byl radním hl. města v té době, že logicky uvažuje z 

obou stran, já tady za hlavní město mluvit nemohu. Stejně si myslím, že pokud hl. město chce 

dělat něco v oblasti zdravotnictví, a to je podle zákona jeden z jeho úkolů, tak to logiku dává. 

Kdyby se teď rozhodlo, že postaví nemocnici na zelené louce, budou to nepochybně mnohem 

větší náklady, než když od nás přijme nějakou funkční nemocnici. Z tohoto pohledu to pro hl. 

město není strašně nevýhodné.  

 Zaznělo zde, jestli to bude zajímat jiné městské části, že se to týká jen centra. 

Samozřejmě, že se to více týká centra, ale vzhledem k tomu, že se např. v Dlouhé ulici občas 

pohybuje leckterý Pražan, a nejen tam, který může potřebovat nějaké nutné ošetření, a že 

některé specializace Nemocnice Na Františku, např. rakovina prsu, mají celorepublikový 

význam, jezdí sem pacientky z celé Prahy, tak si myslím, že to není něco, co by se vnímalo 

jako, že je to věc centra. Nemyslím si, že jeden z názorů, zda je to nevýhodné pro Prahu 1 

nebo to má být nevýhodné pro hl. město, by měl mít pravdu.  

 Identifikuji zde další rozpor. Opozice volá po koncepci, není koncepce, je to špatné, na 

druhou stranu řekl Jan Votoček, že žádná koncepce strukturální problémy nevyřeší. Jsou 

nějaké danosti a s těmi se musí poprat jak Praha 1, tak hlavní město. Mohu se ptát, jaké 

koncepce tady byly v minulosti? Zaregistroval jsem pouze jednu – koncese nebo privatizace. 

Pro Prahu 1 je to už příliš, už na to nemáme a musíme najít nějakého partnera a začlenit do 

nějakého většího systému, který třeba firma Penta nebo Agel a ostatní uchazeči o koncesi 

zajistí. Myšlenka začlenit malou Nemocnici Na Františku do vyššího systému, kde dojde k 

úsporám a ke spolupráci, dobrá byla. V koncesi byly jiné problémy, právem spadla pod stůl a 

doufejme, že už nebude zvednuta. V kritice tohoto projektu jsou zásadní rozpory.  

 Od Jana Votočka zazněl jasný názor, že Praha 1 má dost peněz, aby to financovala a 

že v tom můžeme jet dál. Je to samozřejmě možné, ale ptám se: je tady nějaké světlo na konci 

tunelu? Může dojít k nějakému zlepšení? Projekt celopražského, byť z počátku malého 

konsorcia nebo sdružení lepší strukturu po rozvoj nemocnice dává. Pokud nám to zůstane a 

nemocnici budeme mít sami pro sebe, bude to spíše přežívání než nějaký rozvoj. Spolupráce s 

poliklinikami ve Spálené a na Praze 7 a s dalšími komunálními zdravotnickými zařízeními 

může dát nemocnici další pohyb a další rozvoj. 

 Pokud zde Jan Votoček hovoří o vůli vést to všechno sami, máme na to peníze, tak se 

ptám, proč Praha 1 v rozporu se zákonem nikdy neschválila rozpočet? 

 Myslíte si, že nám a našim nástupcům bude dávat smysl rozvíjet ty obory, které mají 

celopražský nebo celorepublikový význam jako třeba operace karcinomu prsu? Bude dávat 

smysl toto udržovat a do toho investovat?  

 Celé toto politikum vzniklo, že před dvěma nebo třemi roky se naši předchůdci 

dohodli. Nám to smysl nedává, musíme najít nějakého partnera nebo nějaké zdroje 

financování, v tomto pokračovat nechceme. Obávám se, že pokud by zvítězila představa jet 

takto dál, všechno plaťme, máme dost peněz, tak možná u toho vydržíme my, ale do 
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budoucna nemocnice to vkládá zásadní problém, půjde o pouhé přežívání s tím rizikem, že 

nějaký nástupce řekne, že se toho chce zbavit.  

 Ještě několik poznámek. Nikdy jsme neříkali, že to není právně složité. Je to právně 

složité, ale odmítám, že je to tak složité, že bychom se do toho nemohli pustit. V praxi 

dochází ke změnám právní formy atd., není to tak, že by to bylo právně nemožné.  

 Zareaguji ještě na Richarda Bureše. Dotazoval se ohledně nevratných kroků. Žádný 

nevratný krok nemám právo udělat, to může dělat pouze zastupitelstvo.  

 Pokud jde o zprávu o plnění memoranda, nejsem si vědom, že mi to bylo uloženo. 

Pokud to mně nebo radě bylo uloženo, samozřejmě to dáme.  

 Chtěl bych ukončit tím, že pro občany se nezmění nic, do nemocnice přijde pouze 

vhodnější zřizovatel, který jí dá perspektivu nějakého rozvoje a že kapitál ne finanční, ale co 

do obecného zájmu, který tam má, bude využit k dalšímu rozvoji. Žádný jiný projekt, aby k 

tomuto rozvoji došlo, zde na stole není. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Prosím pana zastupitele Ulma. Máte slovo. 

 

P.  U l m : 

 Chtěl bych reagovat na pana Nazarského, co tady říkal o síti jihočeských nemocnic. 

Dnes si může pacient rozhodnout, kam chce, ale Nemocnice Na Františku je sama o sobě 

příspěvková organizace, může si sama rozhodnout. Kdyby chtěla síť dělat, nepotřebuje k 

tomu hlavní město a díky tomuto tématu nepotřebuje ani převod na hlavní město.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Scholze. 

 

P.  S c h o l z : 

 Zdá se mi zvláštní u pana starosty, u bodů, kdy jsme prodávali pozemek, říkal, že 

chceme shromažďovat majetek, a nyní že ne všechen majetek chceme shromažďovat, že 

vlastně nechceme shromažďovat.  

 Mrzí mě, že paní radní Johnová musela odejít. Chtěl jsem, zda by nám mohla nastínit 

konkrétní krajskou koncepci, jak bude vypadat, které nemocnice tam budou. 

 Chtěl jsem se ještě zeptat k lokálnosti nebo k celopražské gesci. Myslím, že 

nemocnice má méně než 140 lůžek. Nezdá se mi, že by to byla nemocnice, která by měla 

potenciál obsloužit celou Prahu. To nemluvím o dopravě. Poslední dobu tam často jezdím za 

dědečkem a zaparkovat někdo v okolí nemocnice je téměř nadlidský úkol. Jak to bude, když 

to začne obsluhovat mnohem více pacientů? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Pan starosta poprvé promluvil déle a pro mnoho z nás trochu srozumitelně, ale s 

postesknutím jsme měli začít po volbách, než se rozběhla jakákoli jednání atd.  

 Trochu se mi vyjasnilo a možná jsem se trochu lekl při řeči pana Nazarského s chválou 

na jižní Čechy a spojil jsem si to s fámou, která všude běhá, že když to Agilu a panu Frenkovi 

nevyšlo na Praze 1, tak se to posune o patro výš a tam to vyjde, protože jste zmínil jedinou 

existující síť pana Frenka v jižních Čechách, která funguje. Trochu jsem se zamyslel a možná 

jste nám prozradil něco, co netušíme.  
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 Shrnu to. Pojďme zapomenout na veškerou předvolební nepravdivou rétoriku – naproti 

vás mnoho nezůstalo, nevím, jestli ke koalici mohu mluvit – jsme přece zastupitelé městské 

části Praha 1, jsme tady proto, abychom hájili zájmy Prahy 1. K tomu, jestli to bude někoho 

stát víc, logicky musíme říct, že to Prahu bude stát víc, ne Prahu 1. Jsme tady od toho, 

abychom chránili majetek a investice Prahy 1 a že jich bylo hodně. Kdybychom historicky 

nemocnici nezachraňovali, mohli jsme za to postavit, bůh ví co, bude to přes 1,5 mld., co 

nemocnice spolkla. Je to stříbro Prahy 1, které bylo zachováno. 

 Pan starosta zmínil dopad na majetek, ale to je to, co jsem čekal, že tady budeme mít  

pravdu. Stáhl jsem si různé materiály, jak obdobné věci probíhaly na Moravě – Přerov, Zlín. 

Rušily se tam příspěvkové organizace a převáděly se třeba na kraj atd. První materiál, když 

byl jako záměr, měl třeba 60 stran, při druhém jednání, kdy to rada schválila, harmonogram 

měl už 200 stran. V případě Moravy se k tomu vyjadřovaly odborné skupiny a následně 

zastupitelstva města či kraje.  

 Otázka: máme vyčísleno, kolik by nás jako Prahu 1 účetně stála likvidace příspěvkové 

organizace? Není to o tom, co se v médiích povídá, že to někam převedeme a že to nikoho 

nebude nic stát. Likvidace příspěvkové organizace přece znamená, že veškeré investice 

ukončím, vzdám se všech ztrát z předchozích období, které tam jsou nakumulovány, i to 

bychom si zasloužili mít dřív, než se začne jednat o té či oné variantě. Vím, že to není tak, že 

někdo sáhne do kapsy a bude muset platit, to je účetní operace. Znamená to poměrně značnou 

částku a i účetní peníze jsou peníze. Při ukončení činnosti to nemůžeme převést. 

 Zaznělo tady mnoho odborných názorů bohužel ze strany opozice. Pan Votoček nás v 

tomto předbíhá o mnoho délek. Měly by se zpracovávat plány, historicky už to tady bylo, co 

by bylo dobré v nemocnici více udělat. To by ale měla řešit odborná skupina. Trochu mě 

mrazí, když slyším, že zdravotní komise materiály nedostala. Myslel jsem, že jen my jako 

zastupitelé jsme to nedostali, ale že to nedostali ti, kteří mají radě radit před rozhodnutím, je 

do nebe volající.  

 Má-li se zítra s našimi závěry seznamovat zastupitelstvo hl. m. Prahy, tak nevím, s čím 

se bude seznamovat, protože my jsme se dnes poprvé něco dozvěděli. Moc jim to nezávidím, 

že mají zítra o něčem rozhodnout. Logicky by chtěli znát nějaký náš postoj, pro co jsme se 

rozhodli, kterou variantu preferujeme atd., což se nedozvědí. 

 Trochu přibrzděme a začněme se o tom konečně bavit bez předvolebního étosu. 

Oceňuji, že to tady pan starosta řekl, že když si to konečně přečetl, tak zjistil, že ne všechno, 

co předtím bylo říkáno, byla pravda, že se tam některé věci neděly atd. Líbila se mi věta, že 

hledání provozovatele kromě chyb nebylo tak špatné, a o větu později řekl, že je rád, že je to 

ze stolu. 

 Vraťme se k nemocnici jako takové, k tomu, jakou to má hodnotu, vraťme se k tomu, 

že to Praha 1 roky drží pro občany Prahy 1, že hledala financování vzhledem k tomu, jak se 

měnil poměr lidí. Nedovedu si představit, že krajská koncepce zdravotnictví pro kraj Praha 

bude postavena na této malé nemocnici se 136-140 lůžky. Chápu, že sanitky mají pohodlné, 

když to vozí do centra, ale když do Nemocnice Na Františku přijedou dvě sanitky, ucpou 

celou silnici. Historicky se říkalo, že se to v rámci revitalizace udělá trochu jinak, že se 

nastaví i semafory, aby zablokovaly dopravu, aby sanitka mohla projet. Jde o malé množství, 

které tam teď jezdí s lidmi z Prahy 1 a 7. Jestli má být Nemocnice Na Františku základem 

krajské nemocnice, tak je na Magistrátu něco špatně. Nemůže to nikdo myslet vážně, zvláště 

když jsme před měsícem slyšeli, že celá strategie by měla být postavena na vybudování nové 

nemocnice v Letňanech u budoucí vládní čtvrti. To jsem ještě chápal, že toto je to jádro, ale 

ne Nemocnice Na Františku. Je to nemocnice lokálního významu, která si vždy zasloužila 

podporu Prahy 1, ale logicky hledáme, kdo se s námi na tom bude podílet. Je to jasné, protože 

peníze jednou mohou dojít. 
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 Spíše přemýšlím, jak se vrátit k reálnému jednání, protože nyní se trochu „za bukem“ 

dozvídáme, co se dělo na radě, kdo tam všechno mluvil, co se tam říkalo. Byly to velmi 

zajímavé názory. Čekal jsem, že nás pan starosta seznámí s průběhem, co se tam dělo, jak se 

tam o tom diskutovalo, abyste ponechání majetku neudělali, jak mluvil váš bratr, jak jste 

mluvil vy – to jsme se tady vůbec nedozvěděli. Myslel jsem, že informace bude o tom, že už 

se jednalo na těchto fórech, už existuje toto usnesení, které nastínilo tento proces. Jednala o 

tom poměrně velmi dlouho Rada hl. m. Prahy, bod byl z městského pohledu závažnější, ale 

zase jsme se nedozvěděli, o čem se tam hovořilo, jaká byla opakovaná diskuse o tom, jaká 

slovíčka doplnit ke vzdání se nemocnice, k převodu nebo nepřevodu majetku. Čekal jsem, že 

nám to řeknete, protože to je to důležité, co potřebujeme vědět. Rada se k tomu už vyjádřila 

prostřednictvím svých vrcholných reprezentantů za hlavní město, kdy každý řekl svůj názor. 

My se dovídáme odjinud než od našeho nejvyššího reprezentanta, který tam byl přítomen. To 

považuji za problém.  

 Na otázky, které jsme pokládali, to znamená, zda uvidíme nějakou koncepci, nějaké 

body písemně, chápu, že neuvidíme. Přesto na nich budeme trvat. Doporučoval bych dát to 

jako úkol, abychom do červnového zastupitelstva dostali něco na papíře. Věřím, že všichni 

zastupitelé umí číst, rádi si to doma nastudují, aby mohli pokládat konkrétní dotazy, a 

vzájemně jsme se nezdržovali něčím, co bychom si přečetli a rozuměli bychom tomu.  

 Stávající koalicí jsme byli kritizováni, že naše materiály byly nedostatečné a krátké. 

Dívám se na kolegu Bodečka. Co byste říkal, kdyby někdo k takto závažnému tématu vám 

předložil takovýto žádný materiál? To byste řval, co? A pan Kučera, který nás za to cvičil. 

 Vraťme se k něčemu, aby to někam vedlo. Tento materiál k takto závažnému tématu 

považuji za ostudu, promiňte, pane starosto.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Herese. 

 

P.  H e r e s : 

 Dámy a pánové, abych se mohl vyjádřit hlasováním k takto prázdnému materiálu, rád 

bych, aby tam byla zahrnuta jedna věc. Proto bych předložil protinávrh, který je doplněním 

vašeho návrhu. Před chvílí jste říkal, že máme podávat doplnění k vašim návrhům, že byste je 

rád zapracoval. Byl bych rád, kdybyste se s tímto protinávrhem ztotožnil.  

 Rád bych vaši zprávu doplnil o jednu delší větu: ZMČ Praha 1 konstatuje, že dosud 

nejednalo o změnách souvisejících s příspěvkovou organizací Nemocnice Na Františku, 

nejednalo o odsvěření Nemocnice Na Františku, v obou případech nijak nerozhodlo, přestože 

jsou tyto záležitosti svěřeny do jeho vyhrazené pravomoci. 

 

P.  H e j m a : 

 Ztotožňuje se předkladatel s tímto návrhem? 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Neztotožním se, protože to vypadá, jako kdybych tvrdil, že zastupitelstvo už rozhodlo 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předložit tento návrh písemně. 
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P.  H e r e s : 

 Vzhledem k tomu, že obsah je informace o stavu jednání o Nemocnici Na Františku, 

což jde zítra do hl. m. Prahy, mělo by tam být obsaženo, že jsme o tom nerozhodli, i když je 

to v naší přímé kompetenci. 

 

P.  H e j m a : 

 Technická poznámka pan zastupitel Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Co teď slyším, tak chápu, protože zastupitelstvo hl. m. Prahy bude očekávat nějaký 

výstup, nejen že jsme se o tom bavili. Kdyby měl někdo problém s hlasováním, v rámci 

otevřenosti bychom mohli převzít novou metodu rady hl. m. Prahy, že když se stydí, tak to 

napíší na papírek, aby nikdo nevěděl, jak kdo hlasuje. Tajné hlasování by třeba pomohlo i 

tady. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nejprve k panu kol. Burešovi. Líbí se mi předklad pana starosty, protože řekl, že bod 

přináší v souvislosti s tím, aby tady byla diskuse. V souvislosti s Nemocnicí Na Františku 

naslouchám tomu, co říká pan starosta ať už tady nebo na zdravotní komisi, stejně tak 

naslouchám koaličním i opozičním kolegům, pečlivě čtu statusy a komentáře na facebooku, 

zejména paní dr. Janderové a paní Příhodové a přemýšlím nad nimi.  

 Chci podpořit starostu v souvislosti s představou budoucnosti Nemocnice Na 

Františku, a to s ohledem na metropolitní nemocnici a podmínky, že majetek zůstane MČ 

Praha 1. 

 Zaznělo tady, že nám chybí ekonomická analýza, ale nikdo neřekl, že už tady jedna 

ekonomická analýza je. Je to ta ekonomická analýza, která byla zpracovaná v březnu 2017. 

Dává panu starostovi za pravdu. Vychází nejen z analytických čísel vlastní nemocnice, ale 

dává i doporučení. Součástí doporučení je právě přechod na někoho jiného. Nevím, jestli mezi 

variantami je uvedeno jen hl. m. Praha, ale v souvislosti s potenciálním partnerem je v rámci 

přechodu jedno velké negativum, že MČ Praha 1 ztratí vliv na chod nemocnice. V případě, že 

by došlo k přechodu na hl. m. Prahu a nám by zůstal majetek a my si zajistili nějaký kontrolní 

mechanismus, myslím si, že tím by to bylo vyřešeno.  

 

P.  H e j m a : 

 Dovolím si vzít slovo v rámci řádného přihlášení do rozpravy. Byl bych rád, aby 

předklad, který teď řešíme, byl brán jako poskytnutí informace. Mně osobně není známo, že 

by zítra zastupitelstvo hl. m. Prahy mělo něco závazně rozhodnout. Jsou druhá strana jednání, 

mají si rozhodnout o časovém harmonogramu, jak chtějí postupovat v jednáních. Myslím si, 

že my neděláme nic jiného, než že jsme převzali nějaký rozjetý vlak, který spočívá v 

uzavřeném memorandu o spolupráci, které bylo přijato na straně hl. m. Prahy radou hl. města 

Prahy, na straně městské části radou 6. února 2018. Toto memorandum neříká v čl. I. nic 

jiného, než že uzavření memoranda vytváří prostor pro spolupráci a koordinaci obou stran při 

zajištění provozu Nemocnice Na Františku, a to minimálně ve stejném rozsahu.  

 Pokud se držíme uzavřeného memoranda, odpovídáme na to,  že minimální rozsah 

zdravotnických služeb je to, co v Nemocnici Na Františku zbylo, že se budeme snažit tam 

dostat to, co tam není a mělo by tam být, jak říkal kolega Votoček a další, a že hledáme v hl. 
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městě správného strategického partnera, který nahradí původní zkrachovalý model 

koncesního řízení, kdy jsme pro partnera chtěli jako městská část sáhnout do privátní sféry. 

 V současné době jsme jednání nějakým způsobem nastartovali nebo v nich 

pokračujeme. Existuje společná pracovní skupina, ve které zasedají zástupci hl. m. Prahy, za 

naši stranu tam zasedáme s Pavlem Čižinským, Vladanem Brožem, Zdeněk Kovářík je 

součástí této pracovní skupiny, jsou tam úředníci hl. m. Prahy. Poslední zasedání, které bylo 

myslím 30. dubna, teprve formulovalo nějaké myšleny, teze, jak by to mělo vypadat. Za 

Prahu1 jsme jednoznačně říkali, že se nechceme zbavit nemocnice jako vlastníci, ale zároveň 

se nechceme zbavit i kontroly nad tím, že to, co se domluví, tak bude platit. V případě, že by 

to mělo přestat platit ze strany hl. města, budou ve smlouvě dostatečné pojistky, abychom to 

dokázali vzít zpátky.  

 Tím odpovídám i na reakci paní dr. Příhodové a dalších, kteří tyto obavy vznesli. 

Potvrzuji to, co říká Richard Bureš, protože v současné době jdeme zachraňovat Nemocnici 

Na Františku všichni. Zapomněli jsme na volby a myslím, že všech 25 zastupitelů, kteří tady 

jsou, mají zájem, abychom nemocnici zachovali, abychom našli správný model jak právní, tak 

finanční, aby bylo vše v souladu se statutem hl. m. Prahy, abychom správně zajistili 

transformaci příspěvkové organizace atd. 

 Dnes se pouze ústy starosty informujeme o této věci, zítra necháme věc projednat na 

hl. m. Praze. Také si dají na své straně nějaký „fahrplan“. Pak se scházíme znovu u stolu, 

něco budeme dále vymýšlet a bude se to vracet mezi nás a budeme to společně ladit. Nic nám 

neuteklo, nic není schváleno, je to všechno v běhu.  

 Prosím pana starostu Čižinského, aby se ujal slova. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

  Chtěl bych reagovat na tu ostudu, chtěl bych vysvětlit, co jsem si myslel. Když jsem 

byl myslím v prosinci 2017 poprvé na tomto zastupitelstvu, bylo to o tom, že opozice křičela, 

že chce jednat o Nemocnici Na Františku, a koalice to zamítla. Diskuse se přesunula k diskusi 

o programu. 

 Chtěl jsem postupovat jinak. Když jsem viděl, že je o něco zájem, navrhl jsem aktivně 

se o tom bavit. Chtěl jsem, aby se o tom diskutovalo, abychom byli otevření. Posledně mě 

trochu šokovalo, když samotná opozice ODS navrhla toto stáhnout, že o tom nechce jednat, že 

jí to nezajímá, když tady nebude paní radní Johnová, tak to nemá cenu. Následně dorazila 

paní dr. Janderová, a pak byl požadavek, že by o tom jednat chtěli, ač paní Johnová nepřišla. 

Po poradě s kolegy mi přišlo trochu nedůstojné dělat jednání zastupitelstva podle toho, kdy 

dorazí paní dr. Janderová, tak jsem to odmítl.  

 Pokud je něco předvolební ostuda, předpokládám, že je to tento pátek, kdy u ODS je 

napsáno, že hrozí zrušení Nemocnice Na Františku,  je tam řečeno, že jsem stáhl tento bod z 

projednávání, aniž by tam bylo řečeno, že jsem to stáhl na žádost ODS.  

 Chtěl jsem, aby jednání proběhlo, aby zde byla možnost diskutovat. Chápal jsem to 

jako obecnou diskusi o tom, že má dojít k převzetí nemocnice, že nám má zůstat nemovitý 

majetek a že současná struktura a objem zdravotní péče Na Františku má být základem 

rozvoje. Nic z toho nebylo samozřejmé a o tomto jsem chtěl jednat.  

 Krátce k některým poznámkám. Slovo celopražská neznamená, že by celá Praha tady 

v nemocnici ležela, že bychom zrušili Motol, Krč atd.. Slovo Celopražská znamená, že v 

nemocnici jsou lidé z celé Prahy. Potom je legitimní se ptát, jestli dává smysl, aby tuto 

nemocnici provozovala pouze Praha 1, když z Prahy 1 je tam menšina pacientů.  

 Ke koncepci, kdo má být v koncepci obsažen. Má tam být Poliklinika Praha 7, 

Poliklinika ve Spálené, nemocnice ve Vysočanech, Olivova léčebna v Říčanech, záchranná 

služba. Toto je zhruba půdorys komunálních zdravotních zařízení, která se scházejí a 
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přemýšlí, jak mohou více spolupracovat, aby šetřila náklady a společně byla silnější. To je v 

této pracovní skupině, kam chodíme a které předsedá paní Johnová. Tvoří se tam koncepce, 

kterou následně budeme dělat.  

 K jižním Čechám. Nejsem si vědom toho, že by to tam patřilo panu Frenkovi, 

vycházím z toho, že nemocnice v jižních Čechách jsou krajské. Máme to od firmy Nexie. 

Tuto koncepci v jižních Čechách dávají trochu za vzor, že se tam krajskému zdravotnictví daří 

být na kladné nule, to znamená, že není třeba tolik dotovat a že nemocnice dokáží vydělat i na 

investice do budov. Nemocnice Na Františku je ztrátová i v běžném provozu, i když neplatí 

žádný nájem a všechny investice i do budov jsou hrazeny z jiného rozpočtu. 

 Pro občany se nebude měnit vůbec nic. Budou asi účetní změny v našem rozpočtu, k 

tomu bych prosil něco říct Ing. Kováříka. Co se pro někoho změní, jsou politici. Pokud 

nemocnici převedeme, nebude to fungovat jako dosud, že někdo z koaličních stran dostal na 

starost hospodaření nemocnice, jako jsme to viděli v režii sociální demokracie v minulosti 

naposled dosti nechvalněji než dříve. 

 Kdo jmenuje ředitele, to je pacientovi úplně lhostejné. Spíše uvítá, pokud bude za 

nemocnicí někdo silnější, kdo dokáže být vhodnějším zřizovatelem, dokáže více vyjednat a 

dát nemocnici silnější mandát. V této diskusi možná reálně jde o to, když v souladu s 

doporučením kol. Bureše přestaneme hrát předvolební sliby, kdo bude mít jako politik právo s 

nemocnicí hospodařit. Tady nám jde o to, aby to sloužilo a ne o to, aby politici Prahy 1 mohli 

pokračovat v tom, jak to dělali dříve. 

 Domnívám se, že tento bod je možno schválit jako bod informační. Jsem rád za 

diskusi, která proběhla, ale leccos, co zde zaznělo, mi nepřišlo příliš konstruktivní. Nevidím 

zde žádnou realistickou alternativní koncepci. Nemocnice bude přežívat, budeme ji dotovat a 

doufat, že se to zlepší, ale nebudeme k tomu schopni jako Praha 1 dát přidanou hodnotu. 

Spolupráce s dalšími komunálními subjekty předpokládá, že na subjekty můžeme mít nějaký 

vliv.  

 Zaznělo zde, že Praha bude možná stavět novou nemocnici. V takové situaci není 

realistické, aby Praha 1 vstupovala do jednání o tom, co se postaví na severu Prahy za novou 

nemocnici, to je věc Magistrátu. Pokud bude mít Magistrát nějakou základnu pro budoucí 

rozvoj krajského zdravotnictví, pak k tomu třeba přidá nemocnici, kterou postaví na severu, 

nebo Bulovku apod. Pro Prahu 1 by to bylo příliš velké sousto celopražskou politiku nějakým 

způsobem zkoušet koordinovat. 

 I pokud by se podařilo s Magistrátem dojednat, že nás bude nějakým způsobem 

dotovat, je to plán na krátkou dobu, dotační tituly se budou neustále měnit. Byl bych rád, 

kdyby se nám podařilo dosáhnout nějakého řešení, které bude trvalejší. 

 

P.  H e j m a :  

 Prosím o technickou poznámku pana zastupitele Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Zneužiji ji a zeptám se pana starosty, jestli mi pošle analýzu Nexie nebo jestli si o ni 

mám požádat podle zákona? 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Ano, pošlu ji.  

 

P.  H e j m a :  

 Zneužití jsme tolerovali. Budeme pokračovat v diskusi. Pan zastupitel Grabein 

Procházka. 
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P.  P r o c h á z k a : 

 Když se to tady točilo kolem argumentů a čísel, vzpomenu si na Winstona Churchilla, 

který říkal, že věří pouze těm číslům, která sám zfalšoval. Analýza se dá číst různě a každý si 

z toho může vzít to, co je v danou chvíli pro nás výhodné.  

 Když jsem se díval na harmonogram, který prošel radou na hl. m. Praze, tak si myslím, 

že nejklíčovější věc toho všeho je otázka majetku. Podle mých informací bod, který byl 

schválen k majetku na radě hl. m. Prahy, schvaloval se až na pozměňovací návrh v průběhu 

diskuse na radě. Bod zní: Nemovitý majetek, uspořádání majetkových vztahů mezi MČ 

Praha1, hl. městem Prahou a příspěvkovou organizací hl. m. Prahy tak, aby bylo zajištěno 

udržování, opravy a investice do nemovitého majetku, který bude využívat příspěvková 

organizace hl. m. Prahy za předpokladu prověření funkčnosti projektu bez nutnosti odsvěření. 

Zopakuji – bez nutnosti odsvěření. Termín realizace tohoto záměru je 31. 10. 2019. 

 Každý takový projekt, který se připravuje a realizuje, má hraniční meze, klíčové body, 

že pokud se přes ně nedostanete, tak si řeknete, že v projektu nemá smyslu pokračovat dál.  

 Jako jeden z hraničních bodů v rámci tohoto záměru vidím to, co jsem přečetl, což je 

otázka nemovitého majetku a funkčnosti projektu bez nutnosti odsvěření. Nevím, proč se má 

čekat do 31. 10. 2019. Myslím si, že právníci na to už mají názor dnes. Pokud ho nemají dnes, 

dovedu si představit, že na to nepotřebují více než týden, aby řekli, jaké řešení může tento bod 

mít. 

 Chtěl bych navrhnout, zda bychom k tomuto bodu mohli dostat nějaký právní rozklad, 

a to do příštího jednání zastupitelstva MČ Praha 1, abychom viděli, jaká řešení může mít tento 

bod. Myslím si, že pro právníky není třeba delší horizont než týden, aby toto připravili. 

Protože tuto záležitost považuji za klíčovou, tak by zastupitelstvo mohlo pravidelně dostávat – 

zřejmě od pana starosty, protože je to v jeho gesci – informace o tom, jak se vyvíjí všechny 

body, které jsou v usnesení rady hl. m. Prahy, pokud to zítra projde na zastupitelstvu hl. 

města. 

 Za mne dva body. První – získat právní analýzu k bodu nemovitý majetek bez nutnosti 

odsvěření, druhý – zda bychom mohli pravidelně na zastupitelstvech MČ Prahy 1 získávat 

informace o tom, jaký je průběh vyjednávání, co bylo a co nebylo vyjednáno. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkujeme za návrhy konstruktivního rázu. Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Nechci zdržovat, všechno důležité řekl Petr Hejma. Chtěl jsem panu starostovi 

poděkovat. Myslím, že je důležité, že tady o tom diskutujeme. Nejsem odborník na zdravotní 

péči, ale myslím si, že se hlavně shodneme na tom, že naším zájmem je, aby se občanům 

Prahy1 dostala co nejlepší a dostupná péče.  

 Myslel jsem, že debata bude věcná. Musím si do opozice rýpnout. Z mého pohledu 

zaznělo mnoho ne úplně správných a férových informací. Myslím si, že nemocnici opozice 

dlouhou dobu vedla, pan Votoček byl ve správní radě, když vyjmenovával všechny průšvihy, 

které se v nemocnici staly. 

 Moje maminka měla 45 let ordinaci v Poliklinice ve Spálené. Ke konci neposílala lidi 

na František k vyšetření, ale na Karlák. Myslím, že důsledkem toho je odchod lékařů a že 

kvalita péče tam šla dolů.  

 Myslím, že naším záměrem je, abychom se naopak vrátili do dobrých dob Františka a 

dotáhli to dál. Myslím si, že ve finančních a profesních silách městské části není zvládnout v 

dnešní době kvalitní chod nemocnice. Nehledě na finance mi připadá zajímavé, že když byly 

jakékoli pokusy o změnu Františka, ať privatizace nebo cokoli jiného, tak jeden z hlavních 
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argumentů zaznívala finanční náročnost pro naši městskou část. Teď naopak pan Votoček 

říká, že si myslí, že to pro městskou část je únosné a řešitelné. Myslím si, že to únosné není. 

Podělení se o odpovědnost a zároveň o kvalitu nemocnice s hl. městem mi připadá logický 

krok. 

 

P  H e j m a : 

 Před uzavřením rozpravy bych požádal o slovo pana Ing. Kováříka, který je členem 

pracovní skupiny vyjednávacího týmu. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Omezím se na úřední pohled. Zazněly tady hraniční body. Má to dva vstupní body. Hl. 

m. Praha a městská část jednat chtějí. V seznamu ale vidím hraniční body tři. Jeden tady dnes 

zazněl v rámci rozjednávání, zatím vypadá dobře – to jsou zdravotní pojišťovny. To je alfa a 

omega, hraniční bod takového projektu, bez kterého se nedá pokračovat.  

 Druhý hraniční bod je movitý majetek. Ač to z toho pohledu nevypadá, je netriviální 

převést movitý majetek mezi jednou příspěvkovou organizací jiné příspěvkové organizaci 

dvou různých zřizovatelů. Je to netriviální operace.  

 Třetí hraniční bod zmínil pan zastupitel Procházka, a to je nalezení oboustranně 

dohodnutelného mechanismu, jak nemovitý majetek hl. m. Prahy svěřený městské části, je 

pronajat příspěvkové organizaci hl. m. Prahy. Takových pronájmů v Praze je řada, ale 

netriviální je dotáhnout to tak, aby obě strany byly ochotny to schválit.  

 Co je v termínech, do 31. 10. to být nemůže. V termínech harmonogramů pro hl. m. 

Prahu jsou termíny, do kdy to má být realizováno, pokud má být splněn termín 

plnohodnotného fungování 1. ledna 2020. To jsou krajní termíny, do kdy mají být jednotlivé 

body zrealizovány.  

 Jestli se bavíme o tom, že to musí mít vstupní premisi dřív, je to jednoznačné. 

Hraniční body musí mít vstupní premisi do konce října, pokud termíny mají mít smysl. To, po 

čem bylo voláno, aby k tomu byly právní rozbory, případně podklady, z kterých se vychází, 

vstupní vyhodnocení základních parametrů toho, co body mají obsahovat, musí být dány 

dohromady tak, aby to na konci června existovalo. Nebude to v knize pana Bureše o 60 – 100 

stranách – nejsem tak dobrý spisovatel jako on. 

 To jsou krajní body, k těm jsem chtěl čísla. Pan kol. Bureš se ptal, kolik by nás stálo, 

kdybychom dospěli k ukončení organizace. Částečně to zkalkulováno máme, částka je zhruba 

tolik, kolik nás stojí roční příspěvek Nemocnici Na Františku. Říkám zhruba, přesnější čísla 

mají smysl ve chvíli, kdy budu znát přesnější podmínky konce. 

 Zaznělo, kolik do toho Praha 1 dala, když si na sebe vzala Nemocnici Na Františku. 

Částka nepřekračuje 3 mld., ani 2 mld. Když jsem spočítal příspěvky na fungování nemocnice 

– mluvím o provozních penězích, tak krytí ztráty nemocnice v jednotlivých letech, což v sumě 

dohromady překračuje cca 1,3 mld., tak investice movité, jinými slovy příspěvky organizaci, 

případně nákupy městské části, které jsme posléze svěřili jako movitý majetek nemocnici, 

překračují 250 mil. Investice nemovité, tam mám největší vatu v sehnání informací, je to 

poměrně složitě rozklíčovatelné, překračují 300. Když to sečtu, jsme zhruba na 2 mld.  

 Nehodnotil jsem, jak probíhalo to, že Praha 1 má v tuto chvíli Nemocnici Na Františku 

jako historický církevní majetek.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za vaše doplnění. Končím rozpravu. Prosím předsedu návrhové komise, aby 

nás seznámil s návrhy pana zastupitele Herese a Procházky. 
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P.  B r o ž : 

 Během doby byly předloženy dva pozměňovací návrhy. Pan zastupitel Procházka 

nedal návrh písemně. Mám to poznamenáno, kdyby to nebylo přesné, tak korigujte. 

 Budeme nejprve hlasovat o návrhu pana zastupitele Grabeina Procházky. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, aby nám pan zastupitel Procházka návrh zrekapituloval. Byla to právní 

analýza a pravidelně informovat zastupitelstvo o postupu jednání ve věci Nemocnice Na 

Františku.  

 

P.  P r o c h á z k a : 

 Doplním – jednalo se o právní analýzu jediného bodu týkajícího se nemovitosti, jak je 

to v bodu 5, to znamená nemovitostního majetku. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan předseda návrhové komise Vladan Brož nám přečte, jak to mají zapsáno. 

 

P.  B r o ž : 

 Umístíme to pod bod 2. 

 Poprosím o přestávku. 

 

P.  H e j m a : 

 Je tady informace, že by se předkladatel s návrhem ztotožnil.  

 Vyhlašuji dvouminutovou přestávku na doformulaci přijatých protinávrhů případně 

doplňujících návrhů. 

(Přestávka) 

 

 Prosím předsedu návrhové komise Vladana Brože, aby nás seznámil s finální verzí 

usnesení.  

 

P.  B r o ž : 

 Vkládá se bod 2, který zní: ukládá předložit ZMČ Praha 1 právní analýzu uspořádání 

majetkových vztahů týkající se pozemku a budov Nemocnice Na Františku, a to zejména k 

otázce odsvěření.  

 2.1. Zodpovídá Rada MČ Praha 1. Termín 18. 6. 2019. 

 Bod 3. Ukládá předkládat ZMČ Praha 1 průběžné informace o jednání mezi MČ 

Praha1 a hl. m. Prahou o výsledcích jednání týkající se provozování Nemocnice Na Františku. 

 3.1. Zodpovídá Rada MČ Praha 1. Termín 31. 12. 2019. 

 

P.  H e j m a : 

 Předkladatel se ztotožňuje, tím se tento protinávrh stává součástí původního návrhu 

usnesení. 

 Nejprve budeme hlasovat o protinávrhu pana zastupitele Herese. Prosím, abyste nás s 

tím seznámil. 

 Máte to promítnuté. Doplňující návrh pana Herese přečte předseda návrhové komise.  

 

P.  B r o ž : 

 Doplňující návrh bych umístil jako bod č. 4. 
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 Konstatuje, že dosud nejednalo o změnách souvisejících s příspěvkovou organizací 

Nemocnice Na Františku, nejednalo o odsvěření Nemocnice Na Františku a v obou 

záležitostech nijak nerozhodlo, přestože jsou tyto záležitosti svěřeny do jeho vyhrazené 

pravomoci.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 S tímto se neztotožňuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Je to protinávrh. Prosím o něm hlasovat. Pro 11, proti 11, zdrželi se 2, nehlasoval 0. 

Tento protinávrh nebyl přijat. 

 Hlasujme o původním návrhu doplněném o návrh pana Grabiena Procházky.  

 Přerušuji hlasování a prosím o promítnutí návrhu. Bylo to již přečteno, nebudeme to 

znovu číst.  

 Hlasujme o tomto návrhu usnesení. Pro 17, proti 0, zdrželi se 3, nehlasovali 4. 

Usnesení bylo schváleno.  

 Předávám řízení zastupitelstva panu starostovi. 

 

P.  Č i ž i n s k ý :   

 Děkuji panu místostarostovi za vedení bodu 1. Přistoupíme k bodu 2 – informace o 

průběhu vyřizování žádosti o prodloužení doby nájmu u nebytového prostoru v domě  

č. p. 119, k. ú. Staré Město, Pařížská 14, Praha 1. 

 Prosím Davida Bodečka o stručný úvod. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji za udělení slova. Jsem rád, že mám zde možnost předložit fakta, stanoviska a 

názory, a to v souvislosti s tiskovou zprávou, která byla prezentovaná ODS 29. dubna 

letošního roku.  

 Tisková zpráva se týkala vypsaného záměru na prodloužení nájemního vztahu pro 

nebytový prostor o ploše 85 m2 na adrese Pařížská 14. Současný nájemník, kterým je 

společnost Carollinum, uzavřel nájemní vztah v březnu r. 1998, tedy před 21 lety. Tehdy 

měsíční nájemné činilo 1600 Kč/m2. Dnešní měsíční nájemné je 4200 Kč/m2.  

 Od uzavření nájemního vztahu došlo k navýšení nájmu o více než 150 %. Za celý 

prostor o ploše 85 m2 nájemník hradí měsíční nájemné ve výši 352 tisíc Kč, což je proti 

prvnímu nájemnému stanovenému před 21 lety více téměř o čtvrt milionu Kč měsíčně. 

 Pro představu všech naslouchajících doplním obecná fakta. Praha 1 pronajímá zhruba 

1200 obecných nebytových prostor, pouze šest nájemců platí vyšší nájem za m2 než 

společnost Carollinum na Pařížské 14, které patří pomyslně 7. místo v porovnání platby za m2 

nejvyššího nájemného v obecním nebytovém prostoru na Praze 1. 

 Pokud se rozpoutá diskuse či budou dotazy, půjdu do většího detailu, mám zde 

připravené materiály. Nyní jen stručně. 

 Dámy a pánové, lámu si hlavu nad tím, proč zkušená politická strana, kterou je ODS, 

je schopna vydat tiskovou zprávu s výzvou a s požadavkem na svolání mimořádného zasedání 

zastupitelstva, dále na odvolání starosty a radních, a to celé opírající se o usnesení Rady MČ 

Praha 1, které neexistuje, radou nebylo přijato, ale ani nikdy radou nebylo projednáváno. Proč 

si autor tiskové zprávy nebyl schopen zkontrolovat usnesení rady, kde by zjistil, že je situace 

jiná než v tiskové zprávě popisuje? Je hloupostí, že tisková zpráva má v nadpisu – cituji: 

Pochybný pronájem, a přitom celá tisková zpráva popisuje pouhý záměr vycházející z žádosti 

nájemníka.  
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 Co je záměr a co je jeho podstatou?  

 Za prvé. Záměr nemá žádnou právní závaznost, jde pouze o akt informování veřejnosti 

o úmyslech městské části disponovat se svěřeným majetkem. 

 Za druhé. Záměr je podmínkou, že o zamýšlené dispozici rada vůbec může jednat. 

 Za třetí. Podněty a nabídky, které v reakci na záměr dojdou, rada zváží a zamýšlenou 

dispozici schválí nebo se rozhodne pro jiný postup, který z připomínek vzejde.  

 Nyní se dostávám k tomu, co předcházelo vyvěšení kritizovaného adresného záměru, 

jak a od kdy jsem já osobně jako gesční radní k záležitosti se dostal a realizoval, jak jsem 

mohl průběh projednávané záležitosti ovlivnit a jej transparentně řídil. 

 Společnost Carollinum podala 18. března letošního roku žádost o prodloužení 

nájemního vztahu. Žádost navazovala na prvotní obdobnou žádost podanou na náš úřad  

11. října loňského roku. Na základě první žádosti byl zveřejněn záměr, a to na přelomu 

loňského října a listopadu, který je – zdůrazňuji – stále platný a lze se i nyní dle něho řídit. 

 Existuje tedy možnost, že bych doporučil radě zrušit ODS v současné době tak hloupě 

kritizovaný záměr, k jehož sejmutí z úřední desky dojde až 4. června, a navrhnout radě 

souhlas s prodloužením nájemního vztahu pro společnost Carollinum dle původního 

odviseného záměru s podmínkou dorovnání tehdy nejvyšší nabídnuté částky, a to od 

konkurenční společnosti. Nebylo by potom co řešit a mohli bychom svoji aktivitu soustředit 

na poslední bod programu našeho dnešního zasedání.  

 Důvodem k prodloužení nájmu, který končí společnosti Carollinum k 30. srpnu 2021, 

jsou plánované investice do prostor související s kontraktem uzavřeným mezi nájemníkem a 

společností Rolex, na základě něhož by měla v Praze v prostorách pronajatých naší městskou 

částí vzniknout ukázková prodejna značky Rolex pro střední a východní Evropu.  

 S ohledem na tuto skutečnost, a to ve spojitosti s budoucí investicí nájemníka ve výši 

cca 56 mil. Kč a dále s ekonomickou návratností investic do nebytového prostoru s tzv. 

odbydlením v době mezi 8 – 10 lety bylo zažádáno ze strany nájemníka o prodloužení nájmu 

právě proto o deset let. Žádost byla nájemcem předána na podatelnu, následně předána na 

odbor technické a majetkové správy a dále dle obecně zadaného postupu byla žádost 

předelegována k posouzení jedenáctičlenné komisi obecního majetku, jejímž jsem členem. K 

projednávané žádosti v komisi došlo 27. března. Mezi členy tehdy probíhala diskuse, zda 

necháme nájemníka dorovnat nejvyšší podanou nabídku konkurenční společnosti, a to při 

vypsaném záměru z října loňského roku, a napravíme tak možné pochybení z předcházejícího 

volebního období. Ta tehdy nedala možnost současnému nájemníkovi dorovnat tuto nejvyšší 

nabídku. Místo toho bez jakékoli komunikace se současným nájemníkem a snaze požadovat 

po něm dorovnání nájmu na tržní cenu záměr radou nebyl vyhodnocen a nebyla ani ochota 

toto řešit.  

 V tiskové zprávě ODS se zmiňuje částka 2 mil. Kč s odkazem na škodu, která by měla 

být dle ODS způsobena naší městské části, a to rozhodnutím současné rady prodloužit 

stávajícímu nájemníkovi nájemní vztah. Tato škoda ale byla způsobena radou z 

předcházejícího volebního období, a to nečinností, kterou jsem popsal.  

 Od momentu podpisu dodatku došlo ke zvýšení nájemného. V případě, že by se 

dodatek podepsal k 1. lednu letošního roku, navýšila by se částka nájmu k 30. srpnu 2021, to 

je k datu ukončení nájemního vztahu dle současné platné smluvní dokumentace, o celkovou 

částku téměř 2 mil. Kč.  

 Na jednání komise panovala většinová shoda, že společnost Carollinum je 

bezproblémový nájemník a s ohledem na skutečnosti uvedené v zápise z jednání komise byla 

ochota smlouvu prodloužit poté, co zjistíme cenu trhu.  

 Výsledkem 30minutového jednání komise bylo následující doporučení radě – cituji: 



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 73 
 

 

 Komise obecního majetku doporučuje s ohledem na dlouhodobého nájemce i 

daňového rezidenta MČ Praha 1 vyslovit souhlas se zveřejněním adresného záměru bez 

uvedení ceny – myšleno minimální nabídnuté ceny, a to na změnu doby nájmu na dobu 

určitou 5 plus 5 let, to je s automatickou opcí od uzavření dodatku k nájemní smlouvě a 

vzdání se nároku na technické zhodnocení. Pro 8 členů, proti 1 člen, zdrželi se 2 členové. 

 Tisk na jednání rady jsem předložil na 9. dubna. Zde došlo k mému jedinému zásahu, 

a to zařazení tvrdší podmínky pro žadatele. Rada na můj návrh schválila vypsání adresného 

záměru na dobu určitou, a to do 31. srpna 2026, nikoli do r. 2031, jak je uvedeno v oficiální 

tiskové zprávě ODS. 

 Tímto byla pro mne záležitost ukončena až do doby, kdy by mělo dojít k vyhodnocení 

podaných reakcí k záměru.  

 Proč adresný záměr? Protože naše koalice podporuje na rozdíl od ODS na Praze 1 

živnostníky. Protože se jedná o nájemce se sídlem na Praze 1, kde přes 20 let podniká a díky 

tomu na základě daně z příjmů právnických osob přispěl naší městské části kromě nájmu v 

částce cca 50 mil. Kč ještě dalšími 44 mil. Kč. Moji podporu bude mít každý takový 

nájemník, a to s ohledem na bezproblémovost směrem k naší městské části, k Úřadu MČ 

Praha 1, k občanům Prahy 1, ale také k okolí, kde se jeho provozovna nachází.  

 Upozorňuji a opakuji podporu, když nabídne v tomto případě tržní a srovnatelné 

podmínky nájmu. Nájemník platí nájemné včas a není tak hrozba nového nájemníka s 

možným nepromyšleným podnikatelským záměrem. Dále zhodnocuje naše prostory investicí 

vyšší než 50 mil. Kč se vzdáním se jeho technického zhodnocení vůči naší městské části. V 

neposlední řadě v případě návaznosti nájemního vztahu bychom nemuseli vyplácet 

zhodnocení.  

 Když nad tím přemýšlím, tak se ptám: je vůbec tisková zpráva z pera ODS? Proč by 

někdo a za jakým účelem vydával tiskovou zprávu, která ho v konečném důsledku spíše 

poškodí? Není tam někde v pozadí nějaký lobbista?  

 Potvrzuji, co jsem již písemně prezentoval na facebooku, a to směrem k našim 

váženým živnostníkům podnikajícím na Praze 1. Na spolupráci s naší městskou částí není pro 

vás žádný lobbista potřeba, ani prostředník. Proklamujeme otevřenou radnici a naše dveře 

vám jsou vždy otevřené. S naším úřadem komunikujte přímo. 

 Na závěr mi dovolte, abych se aspoň touto cestou omluvil současnému nájemci, to je 

společnosti Carollinum, že byl zapleten do tohoto divného spletence a zbytečného opozičního 

boje.  

 Milá ODS z Prahy 1, kontrolujte nás, kritizujte nás, raďte nám, ale v zájmu nás všech s 

cílem zlepšit věci veřejné. Věřím, že to umíte a mnohé děláte velmi dobře. Tady jste se ale 

střelili zbytečně do nohy. Děkuji. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji předkladateli. Otevírám rozpravu. Hlásí se Richard Bureš, potom Jan Votoček.  

 

P.  B u r e š : 

 ODS nemá v kompetenci oblast majetku již třetí volební období, takže se mi o to bude 

lépe mluvit.  

 Pane radní, vkládáme ve vás velkou důvěru, proto jsme vás volili. Stalo se to poprvé 

od revoluce, kdy opozice volila stávající koalici. Naše reakce byla vyvolána také tím, jaké 

mediální výstupy k obdobné tématice byly prezentovány stranami současné koalice. A to jsme 

byli hodně měkcí. Děkuji vám, že jste shrnul to, co jsme na vaše loňské útoky marně říkali, 

marně jsme vysvětlovali, co je to záměr, že se musí vyvěsit, pokud stávající nájemce požádá. 

Děkuji, že jste nyní zopakoval naše slova, o kterých jste říkal, že jsou lži a bláboly. 
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 Proč jsme to udělali? Vy jste to dělali také. Vzpomeňme si, tehdy padala slova: 

považujeme za skandální způsob, jakým Praha 1 pronajímá nejlukrativnější nebytové prostory 

v Česku. A to šlo také o vyvěšení záměru na základě žádosti stávajícího nájemce. 

 Další slova: rozhodnutí Rady Prahy 1 je naprosto šílené. Rada ale po obdržení 

konkurenčních vyšších nabídek záměr zrušila. 

 Slova jako: stejně zásadním pochybením je, že na pronájem nejluxusnějších 

nebytových prostor v Česku se nedělá řádná soutěž, kde by nájemci měli adekvátní dobu na 

podání nabídky, vyvěšení záměru na dva týdny na úřední desku je výsměch transparentnosti – 

cituji vaše slova. Další slova: všechny okolnosti této kauzy nasvědčují, že se jedná o obrovský 

podvod, který Prahu 1 velmi poškodí, je zřejmé, že radní chtějí smlouvu prodloužit a nakonec 

tak neučinili díky mediálnímu zájmu, který se nám podařilo vyvolat – jinak by totiž 

neschválili záměr, který nedával smysl od začátku. Nedivte se, že se nyní ozýváme nyní i my. 

Citoval jsem jenom vaše slova, která jste používali v rámci předvolebního boje. Na to, co jste 

nám v prvním slovu krásně vysvětlil – zcela běžná záležitost a musíme záměrem reagovat. 

 Moc vám děkuji, protože jste sdělil to, co jsme marně celou dobu říkali.  

 Předchozí koalice skutečně reagovala na žádost nájemce a v rámci vyvěšeného záměru 

získala informaci o tom, že existuje několik jiných zájemců, kteří jsou připraveni platit více. 

Nikde nepadalo, že by to, co se bohužel uvedlo okamžitě v tiskové zprávě slovy mluvčího 

pana starosty: vážení podnikatelé, vůbec nic nepodávejte do záměru, co pan Bodeček vyvěsil 

– to zkracuji, protože to stejně dáme těm stávajícím. To se nikdy nestalo, a v tiskové zprávě v 

článcích to bylo ocitováno. Jen ověříme, kolik by kdo zaplatil. 

 To vede ke dvěma věcem. Solidní firmy, které by zaměstnaly ekonomy atd., udělaly si 

záměr, zpracovaly si ho a podaly nabídku, se na to vyprdnou, nebo se najde někdo, kdo tam 

dá o 5 mil. vyšší, aby to trochu nahoře ztížil. To je strašná chyba kanceláře pana starosty, 

protože nikdy by si nikdo neměl dovolit dávat do novin, že to stejně dáme tomu stávajícímu.  

 Stávající koalice s vědomím této informace o tom, že už někdo na stejný záměr nabídl 

víc, vypsala znovu, opět na základě žádosti, ale tentokrát se zcela jinými čísly. To bylo trochu 

divné. Nebudu se vyjadřovat, co se kolem komise majetku děje, to bude otázka pro jiné 

orgány, myslím, že se to brzy dozvíme, ale to sem nepatří. Pojďme k podstatě. Chápal bych to 

jako znovu otevření ceny, přestože byla známa z října. 

 Mluvil jsem o tom, proč mluvčí pana starosty tady říká, že zpracovávat záměr a 

nabídku je zbytečné, protože prostor stejně dostane stávající nájemnice. Nepochopitelné.  

 Chápu snahu o reakci na rozpor mezi předvolebními hesly a realitou, kdy bylo 

vyvěšeno na stejnou dobu, ale nechápu, že k prodloužení, za které díky, že jste zareagoval, ale 

mělo se tak stát rovnou, ovšem už jste ho asi neměl dělat. Měl jste to nechat odviset a vypsat 

to znovu. Jestliže si uvědomujete, tak většina podnikatelů čeká na konec původního období, 

protože to není zalepená obálka. Pošle to na úřad, kde to leží. Většinou podávají předposlední 

nebo poslední den. Nevím, kdyby to někdo podal předposlední den, tak to teď 30 dní leží 

otevřené, aby se všichni dozvěděli, kolik nabídl. Doufám, že se tak nestane. Jen říkám, jak je i 

toto nestandardní, prodloužil jste to, ale už v běžící lhůtě 

 Vrátím pozornost k jinému bodu, který je proti minulosti jiný. Považuji ho z celého 

tohoto materiálu za nejzávažnější. Díky vám se dostal do materiálu a čekal jsem, že ho budete 

komentovat. To je to, že zcela bez vědomí rady v minulém volebním období, bez jakéhokoli 

vědomí nás, bývalý starosta podepsal dohodu o sloučení dvou nebytových prostor 109/101 a 

109/102. Dohodu tady mám před sebou. Minulá rada o tom nevěděla a důvěra ve vás je, že to 

odhalíte. Pak ale vůbec takovýto záměr neměl být vyvěšen, protože prostor, na který záměr je, 

neexistuje, protože dohoda je o sloučení dvou prostor. To už je jeden prostor. Místo 247 

metrů, protože nemá dveře z Pařížské, ale za rohem a platí se za něj jen 2600 tis., stane se z 

něj prostor, který má vstup z Pařížské, ale pan starosta předtím podepsal, že to nebude mít 
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vliv na nájemné. Blbost, kdybyste dnes někomu nabídl prostor o 130 metrech na Pařížské, tak 

se vyšplhá na totéž, co naproti Louis Vuitton. Tady jsme vkládali důvěru, že otevřenost bude. 

 Zjistil jsem to až díky vašemu materiálu, začal jsem pátrat, protože nikdy předtím jsme 

se to jako bývalí radní nedozvěděli, že dohoda byla podepsána. Rada to nikdy neprojednala.  

 To je ten nejzásadnější problém. Jestli nevíte, že je to ve vašem materiálu, tak vás 

navedu, máte to na str. 3 harmonogramu: v souladu s usnesením číslo UR18.0879 ze dne 21.8. 

Je to materiál, který určuje pravidla pro udělování souhlasu se změnami předmětu nájmu. Na 

základě tohoto byla podepsána dohoda o provedení změny předmětu nájmu – tam je to v 

pořádku – a stávajících úprav propojení jednotky 119/102 a nebytové jednotky 119/101. Váš 

vyvěšený záměr je na jednu jednotku, která už neexistuje. Celý záměr, i když jste si ho 

prodloužili o 30 dní, je úplně nadbytečný. To jsme otevírali.  

 Věřím, že to víte, že budete konat, jestli jste už zrušil dohodu, protože je velmi 

nevýhodná pro městskou část, protože říká, že prostor Rolex a Mont Blank už je jeden jediný 

prostor, ale že se tam bude stále platit ten malý nájem, protože to má vstup z Pařížské. To je 

velmi nestandardní. Pak je celý záměr jen komedií, i když se do toho někdo přihlásí a nabídne 

6 nebo 10 milionů, tak mu budete muset říct: sorry, prostor už je sloučený s krámem a my 

jsme vás tak trochu balamutili. Nestalo se to, a budeme se ptát proč. I když střílím do 

minulého období, tak říkám, že o tom nikdo z radních neměl tušení. Díky, že jste to tam 

uvedl. 

 Zmiňujete, že jsme měli jednat my. Byl ale konec volebního období, přišla 

konkurenční nabídka a přijde-li konkurenční nabídka, když se vypisuje záměr na budoucí 

prodloužení, nezačnete hned rušit smlouvu a navyšovat ji. Navýšíte ji od okamžiku, kdy 

stávající uplyne, což je r. 2021. My už známe, že existují další subjekty. 

 Shrnutí je, proč tisková zpráva a proč nesmyslná tvrdá. To jsme se naučili od vás, 

protože nesmyslné a tvrdé zprávy chodily. Teď jsme si to vyjasnili, zopakoval jste, že záměr 

je zcela regulérní, běžná věc, ale že výsledkem záměru je to, že zjistíte, zda o daný prostor 

existuje jiný zájemce, který je ochoten zaplatit víc, a podle toho jednáte – buď tak, jak řekl 

dopředu mluvčí pana starosty: nikdo se nehlaste, protože to stejně dáme stávajícímu nájemci, 

nebo naopak chcete-li ho někdo konkurenčně potrápit, tak nabídněte víc, ale to celé je jen 

zbytečná komedie, záměr je zcela zbytečný, prostor 101 je sloučen s prostorem 102. 

 I když se vám přihlásí jakákoli firma s fantastickou nabídkou, nezbude vám nic jiného 

než záměr zrušit a říci: ano, díky tomu, co pan starosta Lomecký někde tajně podepsal, jsme 

všichni za pitomce. Děkuji. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím Vladimíra Maříka, potom Davida Dvořáka a dále Filipa Dvořáka. 

 

P.  M a ř í k : 

 Svého příspěvku se vzdávám, protože předřečník všechno řekl. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nejsem si jist, zda dohoda, o které mluvíte, je platná. Je platná, fajn. 

 Co se týká záměru, je od toho, že žadatelé nedávají pouze cenu. Je od toho, aby 

kdokoli měl jakoukoli připomínku např. k pronájmu nebytových prostor. Tato reakce se 

potom radou vyhodnocuje. V případě, o kterém mluvíte, to znamená asi o třech záležitostech, 

které od voleb do ustavujícího zasedání zastupitelstvo se uskutečnilo, jednali jste, přestože 

jste jednat neměli, protože v rámci záměru můžeme považovat i to, že se na vás obrátila 

ředitelka Magistrátu s informací – je pravda, že je to směrem ke starostovi: 
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 Vážený pane starosto, dovoluji si vás vyzvat k odložení veškerých právních jednání 

navazující na podnětem dotčená rozhodnutí, aby nedošlo ke zmaření účelu dozoru a případně 

se předešlo vzniku škody.  

 Pokud se to, o čem mluvíte, stalo v období od 10. října do 19. listopadu, kdy bylo 

ustavující zasedání zastupitelstva, tak budu považovat tuto záležitost jako neplatnou.  

 Mohu přes pana předsedajícího poprosit pana Vaňka k mikrofonu? 

 

P  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím, pane magistře. 

 

P.  V a n ě k : 

 Chtěl bych vysvětlit situaci se sloučením nebytových prostor s tím, že to pan starosta 

podepsal bez souhlasu rady. Rada MČ v srpnu loňského roku schválila pravidla pro 

schvalování změn předmětu nájmu a zároveň starostovi MČ Praha 1 svěřila pravomoc 

rozhodovat bez souhlasu rady, přenesla na něho působnost, a to o změnách, které byly do 

výše 1 mil. Kč bez DPH. Znamená to, že rada svěřila své pravomoci starostovi. Rozhodnutí je 

po právní stránce v pořádku. Změna stála 45 tisíc, spočívala v tom, že se propojily dvě 

jednotky. Propojily se stavebně, nikoli právně. Nevím, jak je to teď v nájemních smlouvách. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Slovo má Richard Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Dohoda říkala něco jiného, myslím tím pravidla souhlasu se změnami předmětu 

nájmu. Zplnomocnění podle § 94, odst. 3, zákona 131 o hl. m. Praze bylo, že může jednat v 

rozsahu a způsobem, který je uveden v podmínkách. Nikde o tom, že by došlo ke sloučení 

dvou smluv a dvou nebytových prostor nebylo ani slovo.  

 Vraťme se k podstatě, neodbíhejme k tomu, že paní ředitelka Magistrátu něco dělá. 

Vraťme se k tomu, že prvotní, co vyvolalo naši reakci, bylo, že v totožném případě, kdy my 

jsme vypsali záměr bez komentářů, kdy jsme dostali konkurenční nabídky, jednu 900 tisíc 

ročně, druhou o 10 % a třetí neurčitě, že nesouhlasí, řeknou nám, až vypíšeme výběrové 

řízení. Logický závěr byl, že existují zde vyšší nabídky, rušíme záměr, v okamžiku, až uplyne 

lhůta, vypíšeme výběrové řízení, do kterého se přihlásí další subjekty, protože víme, že o to je 

zájem. Napojím na to, kde mi byly nejasné rozdíly, když v našem záměru byla investice 51 

mil., a ve vašem záměru už jen 30 mil. – protože se tady schovaly další peníze do jiného 

prostoru. Není v tom vůbec nic uvedeno o dalším sklepě, který má 100 metrů. Došlo k tomu, 

že jednotka 102 a 101 je de facto jedním obchodním prostorem.  

 Proto znovu říkám, že vypsání záměru se může stáhnout, protože se teď poptává půlka 

nebytové jednotky od jednou smlouvou. Co je to nejhorší a je to z minulého období, že je tady 

napsáno, že dohoda nezakládá žádné důvody, aby byla přehodnocena cena. Slovo realizace 

nezakládá důvod k tomu, aby byla měněna cena za smlouvy. Za půlku to bude pořád 26, něco 

navýšené o to, co někdo napíše do záměru. Proč by to psal, když ví, že to nedostane, tak proč 

by nad tím trávil třeba hodinu, aby zpracovával nějaký záměr? Ruku na srdce, když se někdo 

hlásí o Pařížskou, musí už vědět, že bude mít nasmlouvaný nějaký subjekt, franšízu nějaké 

významné společnosti. Chcete-li dnes franšízu takovéto značky, znamená to stamiliony 

investice. Firmy to musí pořádně zpracovat. Chápu, také jsme proto vystřelili jen záměr, 

nejprve někdo řekl, že existuje, uvedl značky, které by tam byly, záruka, že by to byl případně 

někdo další, a řeklo se, až bude nájem končit v r. 2021, tak na konci r. 2020 se vypíše řádné 

výběrové řízení na tento prostor.  
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 Nyní, až skončí jedna z těch dvou smluv, nebudu pátrat, která je delší, zda ta na Mont 

Blank nebo na Rolex, tak teprve potom budete moci s těmi prostorami něco dělat. Do té doby 

nevím. 

 Omlouvám se, že jsem u pana radního vyvolal takový chaos, že až teď musí zjišťovat, 

co jsem si přečetl v jeho vlastním tisku, to jsem netušil. Přiznám se, že mě to velmi 

překvapilo, protože jsem myslel, že to do tisku uvedl proto, že to ví, a ne že až teprve tady se 

bude zjišťovat, že záměr ani vypsán být neměl. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Teď jsem přihlášen já. Podporoval jsem tisk z toho důvodu, abych se dozvěděl od 

ODS, zda budu nebo nebudu odvolán. Dovídám se, že ODS zprávu nemyslela vážně, že šla 

vrátit Davidu Bodečkovi to, že je kritizoval před volbami. Něco tedy napsali, náhodou našli 

zajímavý citát atd.  

 Zprávu jsem bral vážně, domníval jsem se, že ODS má nějaké pochybnosti o nějakém 

projektu. Byla to i média, která brala zprávu ODS vážně, že na něco upozorňuje. Na to musel 

reagovat pracovník mého tiskového oddělení. Nemyslím si, že by něco vyzradil. Když se dává 

adresný záměr, tak je jasné, že je záměr dát to někomu. Z toho vyplývá, že nájemce je 

preferován. 

 I tento bod byl zařazen z toho důvodu, že jsem si myslel, že ODS má nějakou vážnou 

pochybnost, kterou chce projednávat. Teď zjišťujeme, že to byla možná mediální hra, možná 

nějaká schválnost. Rozhodně bod nebyl myšlen tak, aby tady byla činěna nějaká odhalení 

ohledně toho, jaký právní stav v tomto nebytovém prostoru na Pařížské je. Když tady teď 

nemáme přístup do katastru, tak si myslím, že to není vhodné. 

 Děkujeme za pochybnosti, prošetříme to. Bod byl o tom, abychom projednali to, zda 

měl jeden zastupitelský klub nějaké pochybnosti. Teď je jasné, že nemá. Navrhuji tento bod 

ukončit a schválit.  

 Je možné, že je tu jiný záměr. Kdybych tady hledal nějakou spikleneckou logiku, 

znamenalo by to zkomplikovat prodlužování smlouvy. Opakuji – ukončeme tento bod, 

protože je zřejmé, že ze strany ODS žádné pochybnosti nebyly a jednalo se pouze o nějakou 

politickou hru.  

 Technickou má Jan Votoček, potom David Bodeček a Filip Dvořák 

 

P.  V o t o č e k : 

 Chtěl jsem upozornit pana Mgr. Bodečka, že tady zasedá zastupitelstvo městské části, 

že je předkladatelem bodu a že by bylo slušné, kdyby se zúčastnil jednání a nepobíhal někde 

po kuloárech.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nebyla to technická. Slovo má David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pane doktore, nebyl jsem nikde po kuloárech, pobíhal jsem zde, abych ověřoval, co je 

v CESu. Je tam dokument bez data.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Pro mne je všechno, co je za tímto mikrofonem, kuloár. Jestliže chcete úředníka, 

přivoláte si ho ke svému stolu.  
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P.  B o d e č e k : 

 Já na něho nevidím, pane doktore. Potřebuji jeho počítač, aby ověřil, co máme v 

CESu. Ověřilo se, že je tam dokument bez dat, což je zajímavé. Chtěl bych se zeptat pana 

kolegy Bureše: když jste vypisovali tento záměr, byla již podepsána tato dohoda?  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Postupujeme podle pořadí, teď má slovo Filip Dvořák. 

 

P.  D v o ř á k : 

 Vážený pane starosto, vážení členové zastupitelstva, asi vás překvapím, že nenaváži na 

dosud probíhající diskusi, ale pokusím se na tuto záležitost pohlédnout z jiné strany a odhalit 

vám nějaké jiné pohledy, které vám možná dosud nejsou známy. 

 Vystupuji tady jako občan MČ Praha 1 a jako místopředseda Hospodářské komory 

MČ Praha 1, která ze zákona zastupuje zájmy podnikatelů, kteří působí na území Prahy 1. Co 

mě sem přivádí? Nebudu znovu citovat to, co tady citoval pan Bureš a ušetřil mi cenný čas, 

který je pro mé vystoupení určen, a to jsou výlevy tehdy kandidujícího pana Bodečka na 

adresu tehdejší rady MČ ohledně vyvěšení záměru na prodloužení některých nebytových 

jednotek v Pařížské ulici a v přilehlém okolí. Následně proto, že se tyto jeho výlevy dotýkaly 

členů Hospodářské komory a byli jsme osloveni tímto členem, který se cítil být postižen tím, 

co tady dnes říká pan Bodeček, že se stal součástí nějaké politické hry, tak jsme vyvolali 

transparentní otevřené jednání u nás na komoře, kam jsme pozvali lídra strany Pirátů, pana 

Nazarského a pana Bodečka, který byl nositelem výroků vůči touto podnikateli, abychom 

objasnili tuto situaci, abychom dali na stůl jasné argumenty a pan Bodeček vyjasnil, co na tom 

spatřuje špatného, v čem podnikatel špatně postupoval, v čem pochybil. 

 Výsledkem asi 1 1/4 hodiny trvající diskuse byl všeobecný závěr, že to, co dělá 

radnice, je netransparentní – co jsme si přečetli v novinách, podnikající firma to odnesla 

neoprávněně, ale – a v tom jsme se shodli a s tím jsme se rozešli velmi napevno - že jsme 

přesvědčeni, že pan Bodeček bude s panem Nazarským úspěšný ve volbách, že zasednou v 

zastupitelstvu a že budou okamžitě usilovat o to, aby se přijala taková opatření, aby ke 

kritizovaným netransparentnostem už v novém volebním období nedocházelo. 

 Dali jsme panu Bodečkovi na to 1,5 měsíce, aby se odležel a oslovili jsme ho, zda 

uzavřenou dohodu chce naplnit tak, aby se předešlo tomu, co kritizoval v případě minulé rady 

a abychom zejména záměrům, kdy jsme se shodli, že tam jsou mnohá černá místa, mnohé 

netransparentnosti, předcházeli a pokud budou na radnici přicházet obdobné žádosti, tak aby 

bylo transparentností a doplněním informací pro podnikatele či jiné subjekty, které budou své 

nabídky předkládat, zamezeno jakýmkoli dalším pochybnostem.  

 S podobným návrhem jsme oslovili i pana starostu, i pana Motla, předsedu komise 

majetku. Byli jsme oslyšeni. Všechno asi v pohodě.  

 Potom jako zčista jasna přišlo to, že ten podnikající subjekt, který byl součástí 

předvolební rétoriky, se zděsil, když na úřední desce objevil to samé, ohledně čeho byl jeho 

postup kritizován, ba co ještě horší, nic se na tom nezměnilo, takže se přišel zeptat, jestli jsme 

všichni byli za klauny na jednání s panem Nazarským a s panem Bodečkem, když jsme se 

rozešli s tím, že je to kritika bývalé rady, kritika pana Lomeckého, a od nového volebního 

období už bude všechno jinak. Je všechno stejně. Co se tedy děje? Pan Bodeček se rozcházel s 

námi v tom, že od nového volebního období se on zasadí o to, že vše bude jinak.  

 Proto tady jsem, abych vám vyjevil tento příběh. Já s panem Bodečkem vedu nikoli 

veřejnou, ale přímou komunikaci formou mailů o této záležitosti, vyjasňuji mu stanoviska, 

kdy mně píše např.: Já nemám vliv na to, ať to úředníci pověsej. Nikoli. Zákon o hl. m. Praze 

stanoví jednoznačnou nedělitelnou působnost rady MČ, která stanovuje podmínky 
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pronajímání obecního majetku. Cokoli úřad, starosta a místostarosta učiní, je pouze derivátem 

usnesení rady.  

 Jestli na to nemáte obecné usnesení a zmocňovací usnesení, jak se má postupovat, tak 

je to jen nějaká zlovůle, která se dá považovat za netransparentnost a nejasnost jednání 

jednotlivých subjektů. Na to tady upozorňuji a znovu tady říkám to, co jsem řekl panu 

Bodečkovi a jen chci, aby to tady zaznělo: prosím, chceme pokračovat v tom jednání, na 

kterém jsme si podali ruku, chceme, aby pro všechny podnikající subjekty bylo jasně 

vyjasněno, do čeho se hlásí, za jakých podmínek podávají svou nabídku. Vytknu před závorku 

jedinou věc – právě o tom jsme hovořili s panem Bodečkem a s panem Nazarským: je přece 

nejasné, když na úřední desce visí – na tom jsme se před volbami ztotožnili - jen krátké 

„zveřejňuje záměr prodloužit“. Kde se ale podnikatel dozví tu spoustu podmínek, které tady 

řekl pan Bodeček? Je přece jasné, že to může stávající dorovnat. Kde se to podnikatel dozví? 

V tiskovém prohlášení tiskového mluvčího? K čemu byl tiskový mluvčí radou zmocněn? K 

tomuto prohlášení? Žádný takový krok radou nebyl schválen. 

 Je vysoce netransparentní, kdy subjekty, které chtějí reagovat na záměr, vůbec neznají 

myšlenkové úvahy, jak bude na jejich podání nahlíženo. Na tom jsme se shodli. 

 Voláme po jediném. Prosím, pojďme toto dát na takovou úroveň, aby nevznikaly 

dohady. Pak nebude toto jednání, můžete jit dříve domů, já se budu moct věnovat své práci. 

Zároveň končím a děkuji za slovo. Jsme připraveni jednat s představiteli radnice za účasti 

novinářů, za přítomnosti kamer, přímého webového záznamu, nemáme s tím žádný problém. 

Nebudeme hlasovat do uzavřených krabic, nestydíme se za to, co říkáme a nestydíme se 

podepsat to, čeho chceme dosáhnout. Jen vás vyzýváme: pojďme předcházet těmto 

nejasnostem, které potom vzbuzují zbytečné dohady a které potom vzbuzují další a další 

pochybnosti.  

 Uzavřu jedinou poznámkou. Pan Bodeček, stejně jako vy, pane starosto, se to snaží 

zahrát tak, že někdo jde proti někomu. Nikoli, jsme tady kvůli tomu, že v podobné situaci se 

bude nacházet dalších 30, 40, 50 podnikatelů, kterým také budou končit v průběhu vašeho 

volebního období nájemní smlouvy, a jak budete rozhodovat? Kus od kusu? Vždycky si to 

rozhodnete ex post, jak bude naloženo s nabídkami? Vyzvali jsme pana Bodečka, pojďte to 

říct a priori a v celém volebním období můžete jet podle férových not, jak jste to sliboval 

dopředu a jak jste to říkal. Nabídka trvá, tady je naše otevřená ruka. Děkuji. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji Filipu Dvořákovi. Prosím Richarda Bureše, potom bude Petr Scholz.  

 

P.  B u r e š : 

 Mluví se mi tady trochu snáz, protože majetek je něco, s čím jsem neměl nic 

společného, takže se mi to povídá.  

 Nejprve k panu starostovi. Není to adresný záměr, je to záměr na prodloužení nájmu a 

je tam uvedeno Carollinum, adresný záměr vypadá jinak. Chcete něco pronajmout danému 

subjektu a oznamujete to veřejnosti. Toto je záměr, ve kterém ověřujete cenu. S tím plně 

souhlasím, proto jsme to udělali loni, aby cena byla jasná, zvláště proto, že jde o REO(?), kde  

naproti jsme si to už vyzkoušeli. Při vypsání výběrového řízení a bojích i uvnitř koalice jsme 

prosadili, aby to šlo otevřeným výběrovým řízením. Kolik se zaplatilo za Louis Vuitton, 

všichni víme.  

 Od pana starosty zaznělo, že je to o ničem, že jsme nic závažného neřekli. Řekli. Za 

prvé jsme řekli, že byl vypsán záměr tam, kde už jednou vypsán byl. Nikdo se nepozastavil 

nad tím, proč najednou v rozdílu několika měsíců jsou v žádosti úplně jiné částky. Protože asi 

už věděli, že mají vedlejší prostor. 
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 Proč jsme to uváděli? Zcela logicky, všechno je to v kompetenci rady a za radu 

odpovídá pan starosta. Nezlobte se, pane starosto, za majetek vždycky odpovídá jen rada, ani 

ne tak příslušný radní, a starosta je od toho, že když se děje něco, co není v souladu, tak aby 

zasáhl a zastavil i vyvěšení. To tak je.  

 K panu Bodečkovi. Prosím, neuvádějte to už o daních. Mohu vám poslat, co je to 

rozpočtové určení daní. Je jedno, zda podnikatel sídlí na Praze 1 nebo v Letňanech, Praha 1 

dostane vždycky stejně. Je to zákon, jsou k tomu tabulky a rozpočtové určení daní je něco 

jiného. To, že někdo zaplatí daně v Praze 1, dostane to Praha, protože Praha je krajem a obcí, 

takže dostává všechno a my z toho dostáváme něco. Miliony jsou mimo.  

 Vraťme se k podstatě věci, můžete to brát jako naschvál. Chtěli jsme jen poukázat na 

to, a vy jste mi splnil můj sen, že jste ocitoval to, co jsme marně říkali, když jsme jako část 

rady, která majetek vůbec neměla, a chodili za námi lidé, co to tam děláme, tak jsem stále 

opakoval: podle § 36, odst. 1, zákona platí, že záměr městské části nakládat, prodat, 

pronajmout hmotnou nemovitou věc zveřejní obec po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím 

příslušného orgánu atd. Jakékoli následné právní jednání, např. uzavření kupní smlouvy je 

neplatné, nebyl-li by záměr vyvěšen. Zveřejnění záměru samo o sobě nevyvolává právní 

následky, nezakládá povinnosti orgánu obce rozhodnout, nezakládá ani nárok na uzavření 

smlouvy. 

 Zopakoval jste to, co jsme loni celou dobu říkali. Berte to jako zadostiučinění, že 

někdo zopakoval naše slova, která nebyla brána vážně. Otázkou je, jak je vedena příslušná 

komise, která by měla panu radnímu doporučit. Radní má plno práce a chápu, že nemůže 

sledovat každý detail. Signál by měl přijít z komise: pozor, tento záměr už tady byl, najednou 

je jiný. Komise a poradci by měli zjistit, že je všechno jinak a závěr vůbec nevyvěšovat.  

 Jsem rád, že jsme si to mohli na této půdě říct. Nechci posílat nějaké maily a šuškat na 

chodbě, řekli jsme to tady veřejně – pozor, pane radní, tam vám někdo neřekl úplnou pravdu, 

nějak si s tím naložte, a příště třeba jinak.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím Petra Scholze, potom bude opět David Bodeček. 

 

P.  S c h o l z : 

 Vzhledem k tomu, co jsme se tady dozvěděli, chtěl bych se zeptat jak pana starosty, 

tak pana radního Bodečka, jaký bude další postup ohledně prostoru v Pařížské 14? 

 

P.  Č i ž i n s k ý :   

 David Bodeček, potom Petr Kučera. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Co se týká toho, jaký bude další postup – poradíme se s našimi právníky. Šéf 

technické a majetkové správy je právník, který mi před chvílí řekl, že se jedná o dva prostory. 

Důležité je, co je v katastru. 

 Co se týká transparentnosti, rozdíl v transparentnosti je ten, že volby byly 5. a 6. října 

2018 a 10. října přišly 3 žádosti na rychlé změny nájmu – od Hospodářské komory, od spolku 

Sport Aktiv a od tohoto nájemníka. Rozdíl mezi teď vyhlášeným postupem a předcházejícím 

byl markantní. Zatímco ve třech případech celý proces proběhl extrémně rychle, bez porady 

poradního orgánu komise, komise nebyla jako poradní orgán rady, nicméně v tomto případě 

vše prošlo komisí, kde ODS má svého člena, kdy člen pan Mařík podpořil schválení tohoto 

postupu – byl jste mezi osmi, kteří podpořili tento postup.  
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 Pan Dvořák prezentoval to, že jsem v minulosti mediálně prezentoval to, že záměr na 

15 dnů je krátká doba. To je pravda. To je jediná věc, kdy přiznávám, že došlo k pochybení. 

 Pokud má někdo k dispozici stenozáznam z rady z 9. dubna, tak je tam uvedeno – 

cituji: U Pařížské by bylo ideální, kdyby záměr visel co nejdéle, protože luxusní značky, které 

chtějí využívat tento prostor, nerozhodují tady v rámci České republiky, ale mezinárodně. 

Vysvětlil jsem tam, proč je vhodné mít záměr na 30 dnů. Protože majitelé, kteří sem přijedou 

do České republiky, potřebují mít delší dobu na to, aby se seznámili s daným prostorem.  

 Co se týká záměru, nepodepisuje ho ani starosta, starosta je v celé záležitosti naprosto 

nevině. Záměr podepisuje vedoucí příslušného odboru, v tomto případě se jednalo o pana 

Hudečka, který zastupoval tehdy pověřenou vedoucí, kdy chyběla i její zástupkyně. Byl to až 

třetí člověk v pořadí. Mnou tento záměr vůbec neprochází.  

 Důležité je, co je v rámci usnesení z rady. Toto je jediné pochybení, které nastalo, a já 

jsem ho hned přiznal.  

 Co se týká pana starosty, nechtěl jsem to sice říkat, ale ze záznamu z rady si můžete 

přečíst, jak se stavěl k celé této záležitosti. Byl ten, kdo vám svým způsobem dával za pravdu, 

byl přehlasován.  

 Pro příště prosím, trefujte se do mne, myslím si, že si většinu věcí dokáži obhájit. Do 

očí vám mohu říct, že já jsem rozhodoval na základě svého nejlepšího svědomí a na základě 

toho, jak mi bylo doporučeno poradním orgánem rady. Jak jsem říkal při úvodním slovu, byl 

jsem ten, kdo zpřísnil podmínky nájemci, než jak bylo doporučeno poradním orgánem, to 

znamená komisí obecního majetku.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Petr Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Už je hodně pozdě a nevím, jestli občas už nespím. Čtyři členové bývalého vedení 

radnice jsou všichni nevinní, za nic nemohou, všechno ten zlý pan Lomecký nějak narafičil, a 

všechno bylo mimo jejich gesci, nemohli odstoupit z koalice, nemohli nic dělat, byli pod 

kontrolou. Pak přijde jistý místopředseda, káže nám o transparenci, ten, který ještě po volbách 

stihl vyšmelit prostory pro Hospodářskou komoru za supervýhodnou cenu. Chápu, že už se 

volby blíží a že je potřeba do vašeho časopisu napsat něco dramatického, ale už tuto prázdnou 

bublinu nenafukujme, už to dnes skončeme. Děkuji. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Vzal jsem si slovo já. Chtěl bych se ohradit proti tomu, co tady říkal opakovaně pan 

Filip Dvořák, říkal slovo netransparentnost. Ptám se: o jaké netransparentnosti má tady jít? Že 

David Bodeček možná přehnaně kritizoval předchozí koalici? To je politika, to není 

transparentnost. Má být netransparentností, že v podstatě vinou úředníka došlo ke krátkému 

vyvěšení záměru na 15 dnů? Bylo to samozřejmě pochybení, kdybyste nám e-mailem napsali, 

abychom to prodloužili, tak jsme to udělali. Vy jste zvolili formu – odvoláme starostu. Je to 

vaše volba, ale není to žádná transparentnost. 

 Nebo má být netransparentnost v tom, že se rada na základě okolností jednou 

rozhodne, že o někoho stojí a dá mu možnost dorovnat, a u jiného nikoli? To je jádro 

rozhodování, nelze mít obecné pravidlo, jak se bude postupovat při prodlužování nájmu. 

Myslím, že jde o to, aby naše úvahy byly zřetelné, přezkoumatelné, aby byly podle nějakých 

pravidel, ale jak se stavět k jednotlivým nájemcům, na to žádný jeden mustr být nemůže. 

Ohrazuji se proti tomu, aby se toto nazývalo netransparentností. Je to klasické majetkové 

rozhodování, které je na naší politické odpovědnosti. Zodpovídáme si to teď a budeme si to 
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zodpovídat i jinde. Nejde o žádnou netransparentnost. Prosím, nešiřme toto slovo, kterým se 

má zamořovat politické ovzduší na Praze 1. 

 Slovo má Petr Hejma. 

 

P.  H e j m a : 

 K tomu, co tady bylo řečeno, chtěl bych doplnit, že se naopak snažíme komunikovat s 

podnikatelskou sférou. Tím nechci říct, že bychom zrovna intenzívně komunikovali s 

Hospodářskou komorou, ale to se může ještě nějakým způsobem narovnat. Zajímají nás 

všichni podnikatelé, kteří podnikají nejen v našich nebytových prostorách, ale obecně v 

Praze1. Garantovali jsme jim, že budou mít transparentní kvalitní podnikatelské prostředí. To 

se týká všech klíčových nájemců našich nebytovek. V tomto směru si myslím, že je naprosto 

správné, když dlouhodobě fungující navíc u české rodinné firmy, která patří k největším 

podílníkům na obratu z nájemného v exponované lokalitě v Pařížské ulici a je to osvědčený 

bonitní nájemce, uvažujeme o tom, že jí dáme šance, aby dál pokračovala. Tak by se choval 

každý správný hospodář ve svém majetku. My to máme, bohužel, složité, nemůžeme jen tak 

říct „ty jsi dobrý, jsi tady dlouho, navyš nájem, budeš pokračovat dál“, musíme dodržovat 

regule, podle kterých musíme postupovat. Myslím si, že v tomto směru tady máme dostatečně 

erudované odborníky, kteří sedí v úřednických lavicích a dostatečné pensum kvalitních 

právníků, kteří nás tímto procesem bezpečně provedou. Myslím si, že na našem místě by 

nikdo z vás nepostupoval jinak, že byste postupovali úplně stejným způsobem.  

 Trochu mě mrzí, že se tady chytáme za to, co minulá rada chtěla provést. Provedla to 

svým způsobem, my jsme tuto věc převzali a snažíme se naprosto transparentně postupovat.  

V tomto duchu budeme postupovat i nadále. V tomto směru dávám Davidu Bodečkovi a jeho 

týmu plnou podporu. Zároveň chci vyslat signál, že všichni podnikatelé najdou v této radě 

přímého partnera bez jakýchkoli zprostředkovatelů, mohou klidně přijít, domluvíme se, ať 

všichni vědí, jak jsme se domluvili, jakým způsobem a za jakých podmínek. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Vladimír Mařík. 

 

P. M a ř í k : 

 Chtěl bych zareagovat na pana Bodečka. Na komisi jsem řekl, že byl zájemce, který 

přišel s vyšší nabídkou. Nejsem si vědom, že bych hlasoval pro. V každém případě budu chtít 

od příští komise, aby hlasování bylo jmenovité. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 O slovo se hlásí Richard Bureš. Prosím hlasovat, zda může počtvrté vystoupit. Pro 21. 

 

P.  B u r e š : 

 Jsem rád, že jsme tuto diskusi rozvinuli, jsou zajímavá slova, která si přečteme ve 

stenozáznamu. Petře Hejmo, nemůžeme si jen tak říct, „ty jsi dobrý, ty budeš pokračovat“, ale 

ono to tak bohužel zaznělo. Vyčítáme to, co následovalo, že se objevily zprávy.  

 Pan starosta si zvykne, i když to není osobně, že si opozice logicky vybírá toho 

nejvyššího. Vždycky to tak bylo a v tom máme velmi dobrého učitele pana radního Bodečka. 

Ten nás naučil, jak se tyto věci dělají, včetně trestních oznámení. Nechci zabíhat do detailů, 

ale bude veselo i tady. Nebudu tady citovat vaše dopisy panu redaktorovi Helerovi a odpovědi 

na to, protože tím vyvracíte to, co tady říkáte. Co jste uváděl, mám před sebou, protože to 

Heler všem poslal. K tomu se nechci vracet, podnět Helerovi jste si vyvrátil svými prvními 

slovy, včetně chyb v usneseních atd. O tom to není. Je to o tom, že považuji znovu vypsání 
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záměru za špatné. Nejsme Evropská unie, abychom ústavu schvalovali do té doby, než ji 

schválí všichni, a když to nepůjde ústavou, tak podepíšeme smlouvu jinou, a ono to bude. 

 Jestliže jednou záměr odvisí a víme, že je tady vyšší nabídka – doufám, že příslušný 

radní nebo úředníci vám to nechají v mašličkách, tak už přece vím, že až nájem skončí, vypíši 

výběrové řízení, a cituji vaše slova: na lukrativní prostory, na které záměr neexistuje, 

vypíšeme výběrové řízení, které jsme třeba naproti na Louis Vuitton neudělali, a dosáhneme o 

hodně výrazně větších částek. 

 Tady se vracím k tomu, co jste říkal vy. Budu si celou dobu brát do úst vaše slova, 

protože se mi líbí a protože je teď mohu použít. Není to o vás, je to o mechanismu, který 

proběhl. Já tady za naprosto klíčové vidím selhání komise. Neříkejme si o tom, jak probíhá, 

jestli je vedena účelově k tomu, o čem má rozhodnout, jestli je tam oznámeno, že u poloviny  

bodů jeden z přítomných už se všemi mluvil a že už ví, jak to má dopadnout. Tuto situaci ať si 

vyřeší někdo jiný. Důležité je, že už jste znali vyšší cenu. Záměr podle nás neměl být vypsán, 

navíc se skutečností, že bohužel bez vědomí kohokoli, s vědomím jen starosty a těch dvou, 

kteří parafovali dohodu, a ti vás o ní měli informovat. V okamžiku, kdy se tam objevil záměr, 

měl vám někdo říct, že záměr je zbytečný, protože je zde dohoda o tom, že už je to de facto, 

ne de jure, jeden prostor.  

 Až vám to vyjedou z CESU, podívejte se, kdo vám to kromě starosty odparafoval, a 

tito lidé vás měli informovat o tom, že je to celé s prominutím pitomost a záměr neměl být 

vyvěšen.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 David Bodeček, potom ještě jednou Filip Dvořák a Karel Grabein Procházka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Mám potvrzeno, že na katastru  jsou dva nebytové prostory. Je to informace z katastru. 

Pan Richard Bureš řekl, že s majetkem neměli nic společného. Omyl. Na Pařížské pronájem 

plochy o 46 m2, prodejna s luxusními pánskými oděvy, cena za m2 a měsíc 50 Kč. Podepsaný 

Michal Valenta – v r. 2010.  

 Pokud bych akceptoval to, co teď říkáte, jsem pro, co jste řekl. Navrhnu radě zrušit 

tento záměr a vyhodnotit záměr, který už visel v listopadu. Máme tam částku. V momentu, 

kdy to nájemník bude akceptovat, pokud s tím bude rada souhlasit, cena by se dostala na třetí 

nejvyšší částku na Praze 1 za m2/měsíc. Děkuji za podnět. 

 Pokud se to bude týkat jednoho nebo dvou prostor, nechám si to poradit právníky. Pro 

mne je teď důležité, co je v katastru a tam jsou dva prostory.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Prosím pana Ing. Dvořáka. 

 

P.  D v o ř á k : 

 Děkuji za velkorysost, pane starosto, slíbil jsem krátké vystoupení, jen aby nedošlo k 

nepochopení. K netransparentnosti patří jediná věc, že subjekty, které podávají nabídku, 

vyjadřují se k záměru, nejsou dopředu informovány o tom, jakou úvahou bude Rada MČ 

pohlížet na tyto nabídky. Je to sdělení tiskového mluvčího – my se přikloníme k tomu, že se 

nabídne stávajícímu nájemci, aby dorovnal tu nejvyšší nabídku. Kdyby nabízející subjekty 

tuto okolnost věděly v okamžiku, kdy sepisují svoji nabídku, jistě by zvážily, zda to vůbec 

stojí zato a jestli se do toho mají hlásit. Je to nezbytná informace, aby ten subjekt, který 

rozhoduje, předvídatelně informoval ty, kteří mají nabízet, o tom, jak chce postupovat při 

vyhodnocení nabídek. Nic složitého na tom není. 
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 Poznámka k tomu, co tady zaznělo od pana Bodečka. Samozřejmě, co tady vyplynulo 

na povrch, nebyl jsem o tomto informován před tímto jednání, prostory jsou v katastru vedeny 

jako dvě samostatné jednotky, ovšem stavebně jsou sloučeny do jednoho obchodního 

prostoru. Věc se změnila, je stavebně sloučena a teď, když pronajímáte a zveřejňujete záměr 

pouze k jedné části jednoho prostoru stavebně spojeného, je to totéž, jako když v 50. letech 

rodiny bydlely ve stejném bytě a mezi dvěma pokoji měly jen koupelnový závěs. Tak si 

představujete pronájem jednoho prostoru, který je sice administrativně formálně veden jako 

dvě jednotky, ale je to jeden velký prostor, který je samozřejmě v jiné kvalitě než dva menší 

prostory. Děkuji. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Také děkuji. Prosím pana Grabeina Procházku. 

 

P.  P r o c h á z k a : 

 Protože mlčení znamená souhlas, musím vyjádřit nesouhlas kol. Burešovi s tím, že 

selhala komise. Myslím, že na komisi jsme to projednávali pečlivě. Říkal jsem tam jednu věc 

a také vím, proč jsem hlasoval pro. Pařížská je jen jedna. Všechny společnosti, které se 

zabývají pronájmy, vám přesně řeknou, kolik stojí metr v Pařížské v kterém domě. Průměrná 

cena v Pařížské je 5500 Kč/m2, čím je to blíž k Staroměstskému nám., tím jde cena nahoru, 

čím je to dál, cena je nižší. Myslím si, že po zrekonstruování Pařížské 22 panem Kelnerem 

ceny v Pařížské půjdou ještě nahoru. Nemusí se tam dělat marketingové záměry, je tam 

přetlak. Všichni vědí, jakou cenu musí zaplatit. Je otázka, zda tam nějaký prostor bude, domů 

je tam 27 nebo 29 a prostor tam moc není.  

 Musím se ohradit proti tomu, že selhala komise. Jsem jejím členem a stojím si za tím, 

jak jsem tam hlasoval. V případě, že je nájemce, kterému skončí nájem a město s ním nemělo 

problémy, přišlo nám férové vyhlásit výběrové řízení s tím, že pokud zájemce bude schopen 

cenu dorovnat, v prostoru může pokračovat. Přišlo nám to transparentní. Děkuji. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pavel Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Děkuji za informaci. Připadá mi to zásadní, že jsou prostory stavebně spojené, je to 

velmi významná okolnost. Prosím, aby se tím oddělení majetku znovu zabývalo, protože to 

zásadním způsobem mění hodnotu prostoru.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Jan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Pane kantore, už je pozdě, začínáte přestávat myslet. Jestli vás uklidnilo to, že to jsou 

na katastru stále dva prostory a ušlo vám, že zastupitelstvo nehlasovalo o změně rozdělení 

domu na jednotky, bude to tam takto pořád. Vzpomeňte Hellichovu 11, kde od r 2011, 

přestože zastupitelstvo schválilo změnu prohlášení, tak dva vlastníci to dosud nepodepsali, 

takže šéf hasič Čihák bydlí v nebytovém prostoru a nikdo s tím není schopen nic udělat, 

protože to katastr nezapíše, dokud nedostane regulérní podklady.  

 Jestli vás uklidnilo něco, co nemá žádnou hodnotu, dejte si kafe.  
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P.  Č i ž i n s k ý :  

 David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pane doktore, už mě znáte a měl byste vědět, že kávu nepiji. 

 K tomu, co řekl pan Dvořák i pan Richard Bureš, mohu říct to, že budu chtít právní 

stanovisko. Jsem ale toho názoru – navrhnout radě, vzhledem k tomu, že se tady vytáhlo 

know how, tento záměr zrušit a vyhodnotit záměr původní.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Technická Richard Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Padala tady nějaká čísla o Pařížské. Prostor naproti a cena za m2 a rok je 83870 Kč. 

Sloučením se z toho stal úplně totožný prostor. Pokud byste to dal za původní cenu, tak tady 

vidíte rozdíl, o kolik městská část a vedle sedící kolega Brož do kasy přijde.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím nezneužívat technické. Hlásí se pan tajemník. 

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Vážení členové zastupitelstva, chtěl jsem vás požádat o shovívavost, protože jsou tady 

zaměstnanci, kteří jsou v tuto chvíli v práci nepřetržitě 17 nebo 18 hodin a 10 minut po 

půlnoci jede z Jiráskova nám. poslední tramvaj, kterou mají šanci se dostat ještě domů. Týká 

se to také mne, ale je tady takových víc. Prosím, věnujte se jen těm věcem, které se týkají 

tématu. Moc děkuji. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji za věcnou poznámku. Martin Kotas. 

 

P.  K o t a s : 

 Děkuji vám, že s námi trávíte čas. Krátká otázka na pana Bureše: chápu správně, že se 

minulá rada nechala vlastním starostou obelhat a vy sám jste o rozdělení nevěděl? Chápu to 

správně? Pak nechápu, jak jste vykonával svou činnost, když říkáte, že jste byl zvyklý být 

jako profesionál manažerem. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 V souladu s jednacím řádem tato diskuse proběhne už mimo plénum, teď už budeme 

hlasovat.  

 Návrh zní, že bereme na vědomí informaci o průběhu vyřizování žádosti o prodloužení 

doby nájmu v prostoru Pařížská 14. Prosím o tomto hlasovat. Pro 19, proti 0, nehlasovali 4. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 Poslední bod č. 11 navrhuje Jan Votoček. Dávám mu slovo. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Předkládám vám návrh na prodej bytové jednotky na adrese Jeruzalémská 5. 

Žádost o privatizaci tohoto bytu podal pan xxxxx v srpnu 2017. Vzhledem k tomu, že v 

minulosti už neakceptoval první ani druhou nabídku, úřad řešil 3/4 roku, jak s tím naložit, až 
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dospěl k tomu, že je to třetí nabídka, která bude za tržní cenu, nikoli za ceny, které jsou 

relevantní první nebo druhé nabídce. 

 Poté byla žádost zpracována majetkovou komisí, co byla na to udělána pravidla. 

Nakonec se zastupitelstvo dohodlo, rada dala záměr, který byl akceptován. Problém je v tom, 

že pan xxxxx, který kupuje tento byt, je člověk po transplantaci srdce, s těžkou 

Alzheimerovou chorobou a je zbaven svéprávnosti. Jeho opatrovníkem je jeho sestra paní 

xxxxxxxx. Pro to, aby mohl koupit byt, ve kterém žije, musel mít souhlas opatrovnického 

soudu. Tento souhlas opatrovnického soudu se podařilo získat až asi před čtvrt rokem. 

 Důvod, proč se snažila jeho opatrovnice tento byt pro něho získat, byl ten, aby mohl v 

klidu dožít ve svém prostředí, aby mu nehrozilo to, že bude neustále posouván majetkovou 

komisí, bytovou komisí, sociální komisí s rizikem, že s ním bude naloženo buď do domu s 

pečovatelskou službou, nebo na nějakou ubytovnu.  

 Do toho přišlo přerušení privatizace, které vyhlásila nová politická reprezentace, 

nicméně akceptovala, že dva rozjednané byty, to je byt v Příčné ulici 10 a v Bolzanově 7, 

budou ještě dokončeny podle stávajících pravidel. Byty byly tři, třetí byl tento byt v 

Jeruzalémské ulici, ale bohužel do toho vstoupil požadavek, aby to bylo schváleno 

opatrovnickým soudem, který si dal načas. 

 Když se to konečně dostalo do majetkové komise a do rady, rada neakceptovala 

stanovisko majetkové komise a doporučila to zastupitelstvu k projednání bez jakéhokoliv 

názoru. Současně ale uložila panu radnímu Bodečkovi, aby tento materiál ohledně prodeje 

předložil zastupitelstvu 30. 6. 2020. Vzhledem k tomu, že paní si na koupi vzala hypotéku, 

kterou musí splácet už teď, si myslím, že je regulérní, aby zastupitelstvo o tomto materiálu 

jednalo a aby o tom, jestli byt bude jejímu bratrovi privatizován, se dozvěděla hned a ne až za 

1,5 roku.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nyní mám slovo já. Zeptal bych se Jana Votočka, z jakého důvodu tento bod přednáší, 

když usnesení zastupitelstva bylo zřejmé? Jedná se o jasný rozpor s usnesením zastupitelstva 

z 29. ledna 2019. Argumenty, které uvádí, mi nepřipadají tak přesvědčivé, aby zde mělo dojít 

k nějaké výjimce. Jistě chápe, že současná reprezentace musela udělat někde nějakou čáru, 

kde se přerušení udělá. Byly to poslední dva byty, které byly zmíněny.  

 Druhý dotaz. Z čeho čerpá informaci o tom, že si paní xxxxxxxx vzala hypotéku?  

V tisku o tom nic není. Pokud je hypotéka zajištěna nemovitostí, tak o jakou nemovitost šlo a 

proč v tisku k tomu není žádný podklad? 

 Slovo má Petr Scholz. 

 

P.  S c h o l z : 

 Materiál se mi zdá trochu nekoncepční. Prosím pana radního Bodečka, aby se k tomu 

vyjádřil. 

 

P.  Č i ž i n s k ý :  

 To se hned splní. Pan Bodeček má slovo. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Kdyby došlo k prodeji, byl by to prodej bez omezení k zcizení, což by bylo v rozporu 

s tím, na čem jsme se usnesli myslím 29. ledna letošního roku, to znamená bez možnosti 

předkupního práva a také zamezení toho, aby v bytové jednotce bylo provozováno krátkodobé 

pronajímání.  
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 Pokud bychom prodávali městský byt, a bylo by to jedno, zda za cenu tržní či finančně 

výhodnější, tak bychom měli mít jistotu, že ten, komu byt bude zprivatizován, v bytě bude 

bydlet. V tomto případě tomu tak není, o tom jsem přesvědčen. Nezávisle na tom, co jsem 

řekl na dubnovém zastupitelstvu, kdy tady interpelovala paní xxxxxxxx, tak jsem toho názoru, 

že v tomto případě by byt panu xxxxxxxx nesloužil.  

 Odkázal bych na to, co je součástí tohoto tisku, a říkal to tady pan dr. Votoček před 

chvílí v souvislosti s hypotékou v rámci interpelace – cituji: vážení radní, máte-li hlavu k 

něčemu jinému než, aby vám nepršelo do krku, prosím, používejte jí. To vám nedošlo, že paní 

xxxx xxxxxxxx, aby zajistila svému bratrovi nikým nerušené stáří nezávisle na náhodném 

rozhodnutí sociální komise, si musela vzít hypotéku, aby zaplatila tržní hodnotu tohoto bytu, a 

tuto hypotéku musí splácet už nyní a ne až za 1 1/4 roku, kdy se zastupitelstvo bude 

rozhodovat o tom, zda jí byt prodá nebo neprodá vaším pochybným programem vyřešit 

privatizaci. Nebuďte zbabělí a řekněte to paní xxxxxxxx hned a ne až za čtvrt roku.  

 Paní xxxxxxxx žádnou hypotéku nemá, což mi potvrdila. Je připravena byt zaplatit z 

vlastních finančních zdrojů, ale paní xxxxxxxx už privatizovala myslím v r. 2005 byt v 

Perlové ulici. Doporučil bych jí jednu věc. Vzhledem k tomu, že se stará o bratra, protože 

musí být neustále s ním, ať si ho nastěhuje k sobě. Odkazuje na to, že do bytu, který je 

předmětem tohoto jednání, se zainvestovalo.  

 Navrhuji, aby byt vrátila MČ Praha 1, v případě, že by tam bylo technické zhodnocení, 

vypořádali bychom se s ní.  

 Nevím, jakou variantu usnesení bude předkladatel předkládat. Kdyby to byla varianta 

A, dovolil bych si dát protinávrh – navrhnout variantu B, neschvalujeme prodej, a přidat bod 

číslo 4: ukládá žadateli vrátit privatizační zálohu. Odpovídá Bodeček. Termín do 30. 6. 2019. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Jan Votoček, potom Richard Bureš. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Na otázku, jak vím, že si paní xxxxxxxx vzala hypotéku – řekla mi to. Se svým 

bratrem mě navštívila v mé reprezentační kanceláři na schodech. Doporučil jsem jí, aby si 

dala žádost, která bude postoupena majetkové komisi. Nemám v tom žádný zájem. Považuji 

za naprosto nestoudné, aby se na žádost reagovalo odpovědí za 1,5 roku. Ať zastupitelstvo 

rozhodne teď.  

 

P:  Č i ž i n s k ý : 

 Richard Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Na jednu stranu mohu možná chápat pana Votočka. S ohledem na to, že privatizace 

byla pozastavena a pracovní schůzky zatím nijak neprobíhají, myslím skupinu, která by měla 

připravovat metodiku, tak „rodina“ chce vědět, na čem je. Na druhou stranu je to nekoncepční 

krok, protože jsme si řekli, že se privatizace pozastavuje, že se bude pracovat, a zatím se to 

tak neděje, a připraví se nějaká metodika. 

 Na jednu stranu to lidsky chápu. Netuším, zda mají hypotéku, zda něco platí a chtěli 

by hned teď vědět, na čem jsou, ale na druhou stranu je to nekoncepční krok, který 

neodpovídá tomu, co jsme tady odhlasovali. Byl jsem dokonce i pro.  

 Existuje judikát soudu, že v případě opatrovníka se u takových věci nebere ohled, 

jestli už něco privatizoval. Tam by to, co jste tady, pane radní říkal, nezafungovalo. Už se to 

někde stalo a soud na to musel přijmout nějaký judikát.  
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Jen vsuvka. Nemyslel jsem to tak, že v momentu, kdy paní xxxxxxxx privatizovala, 

nemá nárok na privatizaci tohoto bytu.  

 

P.  Č i ž i n s k ý :  

 Dávám slovo předsedovi návrhové komise. 

 

P.  B r o ž : 

 Zformuluji protinávrh Davida Bodečka. Dovolím si ho dát do bodu č. 3 varianty B: 

ukládá informovat akceptanta nabídky o usnesení ZMČ Praha 1 a vrátit mu privatizační 

zálohu.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Budeme hlasovat o tomto návrhu ve variantě B.  

 Na základě žádosti z pléna vyhlašuji tři minuty na klub. 

 

(Jednání klubů) 

 

 Dávám slovo Davidovi Bodečkovi. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Návrh stahuji. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím předkladatele, o čem budeme hlasovat. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Navrhuji variantu A. 

 

P  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím hlasovat. Pro 3, proti 9, zdrželo se 10, nehlasovali 2. Usnesení nebylo 

přijato. 

 

 

 

 

Vyčerpali jsme program, takže dobrou noc. 


