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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Zahajuji 7. zasedání našeho zastupitelstva. Jsme přítomni všichni, zastupitel Petr 

Burgr bude od 16.30 hod. do 17.30 hod. nepřítomen. 

Prosím Michala Cabana. 

 

P.  C a b a n : 

 Pane starosto, omlouvám Michala Kotase, řešil nepříjemnou situaci v rodině. Je ale na 

cestě, přijede. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Martin Kotas bude mít omluvený opožděný příchod.  

 Přistoupíme k ověření zápisu z 22. 5. 2019, jehož ověřovateli byli Tomáš Vích a Filip 

Kračman. Otevírám rozpravu k zápisu. Pokud se nikdo nehlásí, prosím hlasovat. Pro 22, 

proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 1. Zápis byl schválen. 

 Přistoupíme k programu. Původně bylo navrženo 8 bodů, následně byly navrženy ještě 

body 9 a 10.  

 Navrhuji bod 10, který se týká dohody o narovnání s paní Boženou Harmáčkovou. 

Tento bod předkládám já, byl vám rozdán na stoly. Je to z toho důvodu, že jednání pokročila 

teprve včera a dnes, takže nebylo možné tento bod zařadit.  

 Dále bych chtěl uvést, že bod 4 – poskytnutí finančního daru Hasičskému 

záchrannému sboru hl. m. Prahy, bychom chtěli dát na pevný čas 16.30 hod. Bod 5 je zařazen 

též pevně na 17. hod. 

 Otevírám diskusi k programu. David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Chtěl bych se vyjádřit k návrhu bodu č. 9. Tisk jsme dostali včera dopoledne, seznámil 

jsem se s ním dnes dopoledne. Vzhledem k tomu, že tento bod neprošel radou, navrhuji jeho 

projednání na příštím zasedání zastupitelstva. Do té doby celou záležitost vysvětlím na komisi 

obecního majetku a také na radě. Kdyby měl někdo zájem, tak materiály k tomuto tisku mohu 

předložit dnes.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Technickou má Jan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Dámy a pánové, dost nechápu, co tady pan Mgr. Bodeček tvrdí, protože zastupitelé 

mají právo předkládat materiály do zastupitelstva, aniž by byly předtím projednávány nebo 

schvalovány radou městské části. Je to v rozporu s jednacím řádem.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Vladimír Mařík. 

 

P.  M a ř í k : 

 Chtěl bych trvat na tom, aby bod č. 9 byl zařazen na dnešní zastupitelstvo.. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Za sebe s tímto nesouhlasím. Domnívám se, že na tento bod je možné reagovat přímo. 

Chce něco pan David Bodeček stručně zdůvodnit? Nemusí.  
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 Hlasujme nejprve o zařazení bodu č. 9, který se jmenuje Nebytový prostor v domě 

Valentinská 56/11 – prodejna suvenýrů. Prosím hlasovat. Pro 10, proti 11, nehlasovali 3. 

Návrh nebyl přijat. 

 Nyní hlasujme o programu, to znamená o bodech 1-8 a o bodu 10, který bude 

přečíslován na 9. Pro 16, proti 2, zdržel se 0, nehlasovalo 6. Návrh programu byl přijat. 

 

 Přistoupíme k bodu č. 1 – vzdání se funkce přísedícího Obvodního soudu pro 

Prahu 1. 

 Prosím předkladatele pana tajemníka o stručné uvedení. 

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Vážené zastupitelstvo, máme před sebou bod č. 1, vzdání se funkce přísedícího 

Obvodního soudu pro Prahu 1. Budete přijímat usnesení pouze tou formou, že berete zprávu o 

vzdání se funkce na vědomí. Má to svou váhu v tom, že paní Jaroslava Bendová, která se 

vzdává funkce, přestává být zítra, po vašem vzetí na vědomí, přísedící. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, hlasujme o vzetí na 

vědomí  rezignace. Pro 18, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 6. Usnesení bylo přijato. 

 

 Bod č. 2 – účetní závěrka, závěrečný účet MČ Praha 1 a výsledek hospodaření 

ekonomické činnosti včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 1 

za r. 2018, změna rozpočtu MČ Praha 1 na r. 2019. 

 Prosím předkladatele Vladana Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Dámy a pánové, předkládám ván účetní závěrku, závěrečný účet MČ Praha 1 a 

výsledek hospodaření ekonomické činnosti včetně zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření MČ za r. 2018 společně se změnou rozpočtu městské části. 

 Přezkum hospodaření dělala společnost Deloitte v předcházejícím období. Jen ve 

stručnosti, určitě mě pan Ing. Kovářík plnohodnotně doplní.  

 Hospodaření dopadlo s dobrým výsledkem, přebytek z loňského roku byl přes 14 mil. 

Do hospodaření jsme zařadili výnos z předchozího roku ve výši 360 mil. Kč.  

 Prosím, věnujte pozornost stisku včetně informací, kde se všude změny v rozpočtu 

dělají. Ve stručnosti zmíním, že se jedná třeba o oblast školství, kde napravujeme situaci, 

kterou nám dlouhodobě vytýká při přezkumu hospodaření společnost Deloitte a předtím jiné 

společnosti, které tento přezkum dělaly, a to v tom smyslu, že dáváme dary obyvatelstvu, aniž 

by to bylo adekvátně odůvodněno. Je to v případě školství.  

 Pokud jde o změny rozpočtu, týkají se především změn, které na nás dopadly v 

souvislosti s legislativou, a to odměnami v sociálních službách, ve školství atd. 

 Poprosím pana Ing. Kováříka o doplnění. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím, pane inženýre. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Dámy a pánové, tento materiál má čtyři části. Jedna se týká účetní závěrky, což je 

technická operace, kde je v kompetenci zastupitelstva schválit účetní závěrku, rozvahu a 

výsledovku za loňský rok, což jsou přílohy 1 – 10. 
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 V dalších přílohách je výsledek hospodaření, konkrétně rozpočet a výsledek 

ekonomické činnosti. Městská část v r. 2018 hospodařila s přebytkem větším než 14 mil..  

V ekonomické činnosti jsme po zdanění dosáhli mírně navýšeného zisku v této ekonomické 

činnosti proti tomu, co jsme již zapojili do rozpočtu letošního roku. Dosáhli jsme konkrétně 

364 mil. po zapojení do rozpočtu letošního. Jsou to 4 mil., které jsou navrhovány do 

nerozděleného výsledku minulých let. Přebytek z loňského roku ve výši 14 mil. Kč je 

materiálem rozdělován jednak na dokrytí ztráty Nemocnice Na Františku, kterou bychom měli 

vzít na vědomí, která tvořena dvěma okruhy položek, dokrýváme tu, která je tvořena běžným 

provozem, a tu, která je tvořena tvorbou opravných položek, navrhujeme nedokrývat. 

 Dále z těch 14 mil. dokrýváme věci, které rozhodla vláda, co se týká mezd v Česticích 

ve Středisku sociálních služeb a na Úřadu, kde platíme přímo tyto mzdy. Tyto mzdy byly 

navýšený rozhodnutím vlády a musíme je něčím dokrýt. 

 Poslední dvě věci, které materiál z hlediska své skladby změny rozpočtu obsahuje, 

které nevyplývají z loňského výsledku, řešíme na straně příjmové i výdajové stejnou částkou. 

Jde o dopad kompetence, kterou jsme získali z hl. m. Prahy, a to je činnost v oblasti přestupků 

v zónách placeného stání, kde navyšujeme jak příjmy, které jsme očekávali, tak výdaje, které 

jsou s touto službou spojeny.  

 Čtvrtou částí materiálu je výrok auditora o přezkumu hospodaření, který komentoval 

předkladatel. Případné dotazy zodpovím.  

 

P.  Č i ž i n s k ý :  

 Děkuji panu Ing. Kováříkovi. Otevírám rozpravu. Slovo dávám Amálii Počarovské. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Za Finanční výbor MČ: v usnesení doporučujeme ZMČ schválit závěrečný účet MČ 

Praha 1 a výsledek hospodaření ekonomické činnosti včetně zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření za r. 2018 a změnu rozpočtu na r. 2019.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Tomáš Heres. 

 

P.  H e r e s : 

 Dámy a pánové, neměl bych problém hlasovat pro to vzít za vědomí účetní závěrku, 

závěrečný účet a výsledek hospodaření, ale do tohoto bodu se připojila i změna rozpočtu na 

tento rok. Nedávno jsme tady schvalovali rozpočet MČ Praha 1, ve kterém byly uvedeny 

mzdové prostředky Úřadu MČ Praha 1. Dosud nám nebylo vysvětleno, jak vysoké jsou 

náklady na poradce současného nového vedení. Byli jsme ubezpečování, že rozpočet je v 

souladu s navýšením mzdových prostředků z legislativních důvodů, ale nyní se opět na této 

straně přidává dalších 4,5 mil. Kč na mzdy. Proto nemohu pro tento tisk hlasovat.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Hlásí se pan Ing. Kovářík. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Otázka zapojování mzdových prostředků z přebytku loňského roku je na Praze 1 dost 

tradiční. Důvody většinou vyplývají z vnějších důvodů. I tentokrát se jedná o vnější důvod. 

Nevyplývá z tzv. ostatních osobních nákladů, čili osob, které nejsou zaměstnanci tohoto 

Úřadu, ale pracují na dohodu, ale důvod souvisí s našimi kmenovými zaměstnanci. Propočet 

dopadu mezd vládních navýšení, která jsme dělali k 1. lednu, zahrnoval v sobě výklad, který 
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byl dán příslušným ministerstvem a který se týkal toho, že navyšujeme pouze tarifní složku, 

což bylo počítáno z tarifů. Tím, že jsme část věci zapojili do tarifů, číslo je vyšší než bylo 

původně. Souvisí to s tím, že jsem vycházel ze stavu tarifů k polovině loňského roku a drobné 

změny tarifů, změny tříd, které mezitím nastaly, způsobují rozdíl, který tam vidíte. Mění se 

tarifní stupně z hlediska delší doby a ty podléhají tomuto navýšení. Mění se u některých 

zaměstnanců z hlediska zatřídění, z hlediska třídy, které se měnilo k 1. lednu. Rozdíl vyplývá 

z vnějších věcí, ne z vnitřních.  

 Ostatní osobní náklady jsme nenavyšovali. Navýšení je ve mzdových prostředcích, v 

zákonných odvodech na sociální a zdravotní pojištění. Pokud se to promítne do 

nemocenských, to dopředu nemohu předvídat. Nejsou to externí zaměstnanci.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nikdo další se do rozpravy nehlásí, tím rozpravu končím. Prosím o tisku hlasovat. Pro 

16, proti 0, zdrželi se 2, nehlasovalo 6. Usnesení bylo přijato. 

 

 Přistoupíme k bodu č. 3 – jednací řád výborů ZMČ Praha 1. Tisk předkládám já. 

Jedná se o aktualizaci dosavadních jednacích řádů, v podrobnostech odkazuji na důvodovou 

zprávu. 

 Otevírám rozpravu. Hlásí se Vladan Brož. 

 

P. B r o ž : 

 Vzhledem k tomu, že jsem uveden jako zpracovatel, budu se snažit ve stručnosti uvést 

hlavní důvody, které nás vedly k tomu, abychom trochu do jednacího řádu výborů sáhli.  

 Hlavním důvodem bylo, že jsme výbory chtěli udělat co nejvíce otevřené. Proto je 

navrhovaná veřejnost výborů, pouze v případě, že se na tom výbor usnese, bude veřejnost z 

výboru vyloučena. 

 Druhá věc, kterou byla naše snaha doprovázena, byla větší transparentnost. Tento 

jednací řád nese poměrně podrobné body, co by měl obsahovat zápis, který bude týden po 

jeho odsouhlasení zveřejněn na webových stránkách. 

 To jsou dva hlavní body.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Richard Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Zareaguji. Výbory jsou otevřené ze zákona, toto tam nebylo třeba promítat.  

 Měli jsme to mít na minulém zastupitelstvu, probíhaly k tomu nějaké mailové 

korespondence o případných změnách. Minule jste říkali, že to stahujete, protože si k tomu 

musíte něco říct, ale všechny nedořešené věci zmizely. Bylo to vyřešeno tím, že se z 

jednacích řádů vypustily, místo aby se propustily. Je to tak? 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Zazněla otázka, pan předkladatel zareaguje. 

 

P.  B r o ž : 

 Dovolím si zareagovat. Vypustili jsme věci, které jsme považovali za zbytečné. Možná 

i nadbytečné se zdálo to prohlašovat výbory za veřejné, když jsou ze zákona veřejné. Měli 

jsme touhu, aby to v jednacím řádu zaznělo, protože ne vždy to veřejnosti dojde, kam až 

všude může.  
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Hlásí se Jan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Jsem rád, že z konečného textu vypadly pasáže, které byly v rozporu se zákonem. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pan Brož. 

 

P . B r o ž : 

 Předložím drobnou změnu vyplývající z revize textu. Týká se to určitého 

gramatického řešení, kde je řečeno Úřad městské části nebo pouze městská část Praha 1. Je to 

např. v čl. 2, odst. 4, jde je uvedeno „zveřejněny na stránkách Úřadu MČ Praha 1“, v bodu 5 

je také „úřadu MČ Praha 1“, a následně v bodu 11 se bavíme pouze o „stránkách MČ  

Praha 1“. „Úřad“ bych vynechal a nechal bych tam pouze „na stránkách MČ Praha 1“.  

 Druhá věc, která si zaslouží pozornosti a na kterou jsem byl kolegyní upozorněn, 

abychom dali náležitosti zveřejňování do souladu s legislativou Evropské unie. Znamená to, 

že v odst. 11, v čl. 2, navrhuji, aby se do věty „Schválený zápis je zveřejněn do jednoho týdne 

od jeho schválení na webových stránkách MČ Praha 1“ vložilo „v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady EU č. 216/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou“. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Městská část Praha 1 bude v souladu s nařízením Evropské unie č. 216/679? 

 

P.  B r o ž : 

 Omlouvám se, je to číslo 2016/679. Jedná se o anonymizaci zápisů. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Tyto změny si osvojuji. Pokud není nikdo přihlášen do rozpravy, rozpravu končím. 

Prosím hlasovat o tomto tisku. Pro 17, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 7. Usnesení bylo 

schváleno.  

 

 Přistoupíme k bodu č. 4, který je zařazen na 16.30 hod. Prosím předkladatele Petra 

Hejmu. 

 

P.  H e j m a : 

 Dovolím si předložit tisk 975, který se týká poskytnutí daru Hasičskému 

záchrannému sboru hl. m. Prahy. Je tradicí na Praze 1, že toto zastupitelstvo čas od času 

přispěje z Bezpečnostního fondu jednotlivým složkám integrovaného záchranného systému na 

základě projednání žádosti ředitele Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy pana brig. 

gen. Romana Hlinovského, od kterého jsme přijali podnět na finanční podporu, a to konkrétně 

na zakoupení čtyř termovizních kamer pro vyhledávání osob. Každá kamera vyjde na  

250 tis. Kč. V tomto směru předkládáme návrh schválený také radou MČ Praha 1, a to 

poskytnutí finančního daru ve výši 1 mil. Kč pro Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy. 

 Přivítal bych mezi námi pana gen. Hlinovského a požádal bych ho, zda by vystoupil k 

tomuto tisku. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím, pane generále, máte slovo. 
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P.  H l i n o v s k ý : 

 Chtěl bych poděkovat jednak za pozvání, jednak za to, že zvážíte naši žádost o dar. 

Termovizní kamery, o které bychom rádi požádali, by měly sloužit k tomu, abychom snáze 

našli lidi, kteří jsou buď v zakouřených prostorách, nebo v nějakém místě se sníženou 

viditelností. Jsme v situaci, kdy nějaké množství termovizních kamer máme a jejich pomocí 

hledáme lidi v ohrožení, jako např. loni při požáru v hotelu v Náplavní ulici, ale jsme  

v situaci, kdy je nemáme na každém organizovaném výjezdu. Znamená to, že když přijede 

jednotka, která nemá k dispozici toto zařízení, musí čekat někdy desítky minut, než se z 

některé jiné stanice toto zařízení doveze.  

 Pokud schválíte naši žádost, přispějete významně k bezpečnosti lidí nejen na území 

MČ Praha 1, ale obecně v Praze. Na území Prahy 1 zasahují tři naše hasičské stanice. Jedna z 

nich je Sokolská, centrální stanice, která má tři výjezdová družstva, potom stanice na 

Petřinách, stanice v Holešovicích a obě mají po dvou výjezdových družstvech. Naším cílem 

je, aby každé družstvo mělo termovizi a lidé, kteří jsou v ohrožení, nemuseli čekat, až toto 

zařízení hasiči dovezou. Děkuji za pozornost. 

 

P.  H e j m a : 

 Chtěl bych kolegyně a kolegy požádat, aby tento tisk podpořili. Není to jen prostý 

finanční dar, ale zároveň i poděkování za práci Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy, 

které si velmi vážíme. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji za doplnění a otevírám rozpravu. Pokud se nikdo nehlásí, prosím o tisku 

hlasovat. Pro 22, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Usnesení bylo schváleno.  

 

 Nyní přistoupíme k bodu číslo 5 – odnětí části pozemku, na němž je známá stavba pod 

názvem „Ateliér sochařky Hany Wichterlové“, ze svěřené správy MČ Praze 1 a její předání 

do správy hl. m. Praze. 

 Tisk předkládám já. Omlouvám se, má to být až v 17 hodin, takže pojďme k bodu č. 6. 

 Vítám Martina Kotase. 

 Bod č. 6 je dohoda o narovnání ve věci sporu vedeného u Okresního soudu 

Praha-východ s panem xxxxxxxxxxxxx. Stručně to uvedu. 

 Pan xxxxx měl matku, která zemřela, a on po ní „zdědil garáž“, která byla ve 

vlastnictví Prahy 1. Panu xxxxxxxx garáž nebyla předána. Praha 1 to zjistila až po nějaké 

době. Za období červenec 2012 až září 2014 naúčtovala panu xxxxxxxx užívání garáže. 

Podali jsme žalobu u Okresního soudu pro Prahu-východ a na základě platebního rozkazu 

nám byla přiznána částka 138876 Kč. Toto bylo na základě platebního rozkazu, který byl 

zaslán panu xxxxxxxx, pan xxxxx nereagoval, takže se stal rozsudek pravomocným. 

 Následně bylo ale zjištěno, že pan xxxxx byl hospitalizován v psychiatrické léčebně a 

že se nemohl proti tomuto platebnímu rozkazu bránit. Advokátka pana xxxxxx to podala k 

Ústavnímu soudu, a ten podle mého názoru správně vyslovil, že platební rozkaz nelze vydat, 

pokud se zjistí následně, že žalovaný byl hospitalizován, nemohlo mu to být doručeno a 

nemohl se proti platebnímu rozkazu bránit. Vrátilo se to k soudu, který dal najevo, že má 

pochybnost minimálně o výši částky, a to z důvodu, že není zcela jasné, že pan xxxxx garáž 

užíval.  

 Ze strany advokátky pana xxxxxx byl dán návrh, že pan xxxxx by zaplatil různé 

náklady, a 20 % námi požadované jistiny. Zaplatil by celkem 57 tisíc a my bychom mu vrátili 

z té částky, která byla v mezidobí dokonce uhrazena, 81502 Kč. To na úvod. 

 Otevírám rozpravu. Jan Votoček. 
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P.  V o t o č e k : 

 Zírám nad tímto materiálem. Samozřejmě s vyrovnáním souhlasím, jen nechápu, proč 

v r. 2011, kdy sestra pana xxxxxx oznámila Úřadu, že se vzdává podílu na dědictví a že její 

bratr je zavřený v blázinci, někdo na Úřadu nezatáhl za záchrannou brzdu a nedal těch 30 tisíc 

– nebo kolik bylo spočítáno – rovnou radě odepsat a že se to muselo táhnout až do exekuce, 

do vymáhání statisícových částek a že to skončilo u Ústavního soudu. Toto šlo mimo radu a 

mimo zastupitelstvo. Považuji to za trapné selhání právního oddělení.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Zareaguji. Všechno zlé je k něčemu dobré. Myslím, že judikát o tom, že s nemocnými 

osobami nelze vést toto příkazní řízení, je cenný a nepochybně pomůže i jiným osobám, které 

jsou v podobné pozici jako pan xxxxx. 

 Nikdo se do rozpravy nehlásí, prosím hlasovat o tomto tisku. Pro 18, proti 0, zdržel 

se 0, nehlasovalo 7. Usnesení bylo schváleno. 

 

 Nyní zařadíme bod č. 5 – odnětí pozemku, na kterém je budova nazvaná Ateliér 

sochařky Hany Wichterlové, z naší svěřené správy. 

 Než předám další slovo, materiál uvedu. Jedná se o dlouhodobý projekt, jak tento dům 

využít, jak zpřístupnit ateliér veřejnosti a jak tento kout Malé Strany veřejnosti otevřít. 

Dodám, že hl. m. Praha je připraveno toto zafinancovat a ateliér provozovat, což z hlediska 

městské části dává větší smysl, neboť ateliér má smysl nejen pro Prahu 1, ale pro Prahu celou.  

 V podrobnostech odkazuji na důvodovou zprávu a na její přílohy. Otevírám k tomuto 

tisku rozpravu. Vladan Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Chtěl bych požádat potomky paní Hany Wichterlové, aby v krátkosti předvedli tuto 

záležitost, kterou předchozí zastupitelstvo několikrát slyšelo, ale jsme z velké části obměněné 

zastupitelstvo a budu rád, jestliže se do podrobností s celou věcí seznámíme i z úst potomků 

paní Wichterlové.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Poprosím zástupce rodiny paní Wichterlové, aby se ujali slova. 

 

P. Marie W i c h t e r l o v á : 

 Ráda bych nás představila. Jsme členové rodiny Hany Wichterlové, sochařky. Já jsem 

Marie Wichterlová a je tady se mnou pan arch. Petr Burian, můj švagr, který se rád ujme 

prezentace týkající se stručné historie toho, jak to s ateliérem bylo. Tuto prezentaci jsme dělali 

už na zastupitelstvu v říjnu 2017, ale protože se zastupitelstvo obměnilo a došlo k výraznému 

posunu v celé věci, dovolili jsme si požádat o to, abychom tady mohli krátce odprezentovat, 

jak to je. Nechceme vás příliš zatěžovat o historii jednání, ale stručně to rádi představíme a 

zodpovíme vaše veškeré dotazy.  

 

P.  B u r i a n : 

 Prosím o promítání obrázků. 

 Pro ty z vás, kteří tuto problematiku nemají zažitou z minulého volebního období. 

Ateliér Hany Wichterlové se nachází ve skryté poloze mezi řadou bytových domů a opěrnou 

zdí pod Petřínskými sady, leží asi 300 metrů od ateliéru Josefa Sudka. 
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 Kdo je Hana Wichterlová? Bývá označována na první dámu českého meziválečného a 

časně poválečného moderního sochařství. Její dílo nevyniká počtem prací, ale vyniká 

hloubkou spirituálního obsahu. Autorka měla hluboký vztah k přírodě, k východním 

filozofiím, který se silně propisoval do její tvorby.  

 S komunistickým režimem a s jeho oficiální výtvarnou scénou si hrubě nerozuměla, 

ale protože se nesnažila veřejně prezentovat, nechávali ji žít ve vlastním mikrosvětě.  

 Bývalý fotoateliér si pronajal a v r. 1935 se svým manželem, významným sochařem 

Bedřichem Stafanem. Zde tvořila přes 50 let až do své smrti v r. 1990. Společně se o stavbu 

starali a postupně se ateliér stával místem setkávání předních osobností pražské kulturní a 

výtvarné scény. Chodili sem mimo jiné Holan, Seifert, Topol, Tichý, Rotmeier, Masaryková a 

další.  

 Magická zahrada plná soch se stala ostrůvkem krásy a tvůrčí svobody uprostřed 

chátrajícího města. 

 Další pravidelný návštěvník a přítel Josef Sudek dokumentoval toto místo svým 

fotografickým cyklem Zahrádka paní sochařové.  

 Dnešní stav stavby není radostný a je ještě horší, než jaký byl zachycen na fotografii, 

kterou vidíte z r. 2010. Stavba stojí, má ale ubourané příslušenství, zatéká do ní, konstrukce 

výplně otvorů jsou dožilé, zahrada je zpustlá. Vnitřní vybavení a sochy jsou zachovány a 

uschovány u naší rodiny. Stavbu i zahradu podle našeho názoru i názoru odborníků lze 

zachránit a obnovit, ale vzhledem k dlouhodobému zanedbání péče to není jednoduchý úkol.  

 Ateliér zůstal po smrti Hany Wichterlové v nájmu rodině. Opakovaně jsme se 

pokoušeli přesvědčit majitele – městskou část, aby stavbu udržoval nebo ji rodině odprodal, 

abychom tak mohli učinit sami. V r. 2009 vykrystalizovala na naší straně myšlenka navrhnout 

ateliér pietně zrekonstruovat do autentické podoby a zpřístupnit ho veřejnosti jako památník. 

Tehdejší vedení radnice po určitém váhání slíbilo tak učinit, pokud ale najdeme provozovatele 

takové instituce. Následovala série jednání v naší režii s muzejními institucemi. Všichni se 

stavěli za záměr, ale nebyla z jejich perspektivy doba na akvizice dalších objektů. Byl to r. 

2009 a hospodářská krize. 

 Za tohoto stavu přichází ze strany Praha 1 výpověď našeho nájmu. Do května 2016 

jsme nuceni zahradu a stavbu definitivně vyklidit. V tu dobu byl ateliér zhruba 6 let prázdný, 

protože při rekonstrukci obvodové zdi petřínských sadů bylo ubouráno sociální zařízení a 

odpojena voda. Starostou jsme v r. 2017 informováni, že městská část připravuje veřejné 

výběrové řízení na prodej společně s domem čp. 407. 

 Rodina si proto podává žádost o udělení jmenovité památkové ochrany stavby jako 

souboru včetně vnitřního vybavení a některých výtvarných děl. Znovu je námi také osloveno 

nové vedení rady hl. m. Prahy, které v tuto chvíli už projevuje seriozní zájem stavbu veřejně 

provozovat, což je velká změna proti předchozímu. Předběžně se uvažuje s otevřením 

eventuálního nového vstupu ze strany petřínských sadů. 

 Městská část v r. 2017 nadále trvá na záměru prodeje a staví se proti přiznání 

památkové ochrany souboru. I to byly důvody, proč jsme v srpnu 2017 iniciovali otevřenou 

výzvu osobností za zachování a zpřístupnění místa. Její ohlas překonal jakákoli očekávání 

stran získané podpory. Během několika týdnů se k ní připojilo přes 1500 osobností z 

kulturního, výtvarného a vědeckého světa. Jejich vzkaz zní jednoznačně: ateliér má zůstat ve 

veřejných rukou. 

 Pod takto vyvolaným veřejným tlakem městská část od záměru prodeje čp. 407 a části 

zahrady včetně ateliéru upustila. V říjnu 2017 zastupitelstvo přijímá usnesení, které přiznává 

stavbě kulturní hodnotu a podporuje myšlenku nemovitosti převést pod správu hl. města, 

potažmo Galerie hl. m. Prahy, ateliér zachránit a zpřístupnit. Zájem tak učinit deklaruje svým 

rozhodnutím i Rada hl.  m. Prahy. Probíhají další jednání mezi Magistrátem, městskou částí a 



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 10 
 

 

Galerií o podmínkách a způsobu převodu nemovitostí do majetku Magistrátu. Do podzimu 

2018, kdy byly komunální volby, se však převod nemovitostí nepodařilo dotáhnout. 

 Postupem vyjednávání o samotném ateliéru krystalizuje otázka nového přístupu do 

něj. Stávající přístup do něj přes Újezd 29, jak je na obrázku naznačen, není s veřejnou funkcí 

slučitelný.  

 Na tomto obrázku se do hry dostává prázdný barokní dům čp. 407, Újezd 23, který k 

pozemku ateliéru přiléhá. Ateliér potřebuje přístup od města a potřebuje také minimální 

zázemí a návštěvnické předpolí.  

 Myšlenka dostávat se k ateliéru průchodem přes jinak dost obtížně využitelný parter 

sousedního domu je z našeho domu legitimní, realistická a rozumná.  

 S komunálními volbami loňského roku přišlo posílení na dotažení záchrany ateliéru 

Hany Wichterlové. Byla znovu potvrzena dobrá vůle ze strany všech zúčastněných, to 

znamená městské části, Magistrátu i Galerie konstruktivně a racionálně situaci vyřešit a ateliér 

zachránit. Rada MČ Praha 1 přijala svým usnesením 4. 6. řadu bodů, které tuto vůli stvrzují, 

včetně jednat s Magistrátem o umožnění přístupu k ateliéru právě přes objekt Újezd 23.  

 Dnes znovu přicházíme nabídnout městské části spolupráci na záchraně. Vyzýváme 

radnici, aby kooperovala s Galerií a Magistrátem na realizaci památníku a vyřešila věc 

majetkoprávně. Praha je fascinující město se spoustou vrstev. Jednou z nich jsou i ateliéry 

tvůrčích umělců. Smutným faktem je, že většina z nich v posledních dekádách zanikla. 

Nacházíme se v situaci, kdy můžeme jeden z posledních autentických ateliérů v centru města 

zachránit a udělat z něj komorní návštěvnický klenot. Tradiční evropské kulturní země si 

význam podobných míst uvědomují již několik desetiletí. Pečlivě restaurovaná tvůrčí 

pracoviště umělců se tu těší velké pozornosti a jejich prezentování veřejnost jednoznačně 

přitahuje. Na nás i na vás záleží, zda šanci vytvořit a takový bod na mapě Prahy 1 uchopíme, 

nebo promarníme. Dovolujeme si poprosit vás o podporu a převedení ateliéru do majetku hl. 

m. Prahy. Děkuji za pozornost. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji panu arch. Burianovi a paní Wichterlové. Otevírám rozpravu. Pan Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Dovolím si uvést následující. Mnohdy jsem slyšel argument, že převádíme bez 

náhrady, že převádíme drahocenný majetek městské části a nic za to nepožadujeme. Tak to 

nevidím. Vidím to tak, že v okamžiku, kdy nejsme schopni dlouhá léta se o majetek postarat, 

a  majetek chátrá, na druhé straně je zde plán hl. m. Prahy, jak využít majetek, který má dosah 

nejen na městskou část a na celou Prahu, ale i na celou republiku. V okamžiku, kdy si 

nedokážeme za deset let říct, jak budeme nakládat s majetkem, nedokážeme si říct, jaké 

peníze na to vyčleníme, tak nezbývá než majetek svěřit lepšímu hospodáři, někomu, kdo má 

konkrétní plán, jak nakládat s majetkem, který má celopražský nebo celočeský význam. 

 Tím, že odsvěřujeme majetek, zbavujeme se také investice v řádu několika milionů 

korun – počáteční a další investice do provozu. V textu usnesení je uvedeno, že budeme 

jednat s Magistrátem hl. m. Prahy, resp. že se jedná o memorandu. Předmětem memoranda by 

mělo být především to, že budeme požadovat, aby v souladu s tím, jak teď vidíme využití, to 

znamená využití ke kulturnímu odkazu s poukázáním na dílo paní Wichterlové, bude tento 

ateliér zpřístupněn. Veškeré pozemky, které se nacházejí jako přístupové cesty k ateliéru, jsou 

buď v našem vlastnictví, nebo ve vlastnictví SVJ, kde máme cca třetinový podíl.  

 Znamená to, že stále budeme hrát důležitou roli určovatele toho, co v ateliéru bude, a 

proto je tisk předkládán v této podobě.  
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 Dovolím si upřesnit tvrzení tisku, že jsem následně konzultoval znění tisku s 

legislativním odborem z Magistrátu. Dovolím si navrhnout, abychom doplnili bod 2 výše 

uvedeného tisku, a to následujícím způsobem. Za poslední slova „o kterém obě strany jednají“ 

se vložilo: „a to za podmínky využití celého komplexu nemovitostí jako expozice ateliéru 

sochařky paní Hany Wichterlové a dalších umělců spojených s ateliérem jako např. sochaře 

Bedřicha Stefana nebo fotografky Růženy Paulové, rozené Zelenkové“. Tuto větu bych 

přesunul  z odst. 3), protože není možné vázat odsvěření majetku na nějaký účel. Proto bych 

odst. 3 ukončil slovy: „ze svěřené správy MČ Praha 1 do výlučného vlastnictví hl. m. Prahy.“ 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Pan Grabein Procházka. 

 

P.  P r o c h á z k a : 

 Chtěl jsem poděkovat za to, že se tato záležitost dostala až do této fáze. S Eliškou 

Kaplickou jsme se na Magistrátu snažili o to, abychom se v této záležitosti posunuli. Jak bylo 

řečeno panem architektem, zadrhli jsme se na tom, že Praha 1 požadovala adekvátní pozemek, 

nebo nějakou nemovitost, nebo nějakou hodnotu v rámci směny. Přes tento bod jsme se 

nedostali. Jestliže je to dnes v této fázi, věřím, že celá záležitost dopadne dobře a přeji si, aby 

se tak stalo. Děkuji.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Do rozpravy se nikdo nehlásí. Osvojuji si pozměňovací návrh Vladana Brože. Nejde 

jen o přesunutí té části z bodu 3 do bodu 2. Prosím ještě jednou o přečtení. 

 

P.  B r o ž : 

 Za textem „o kterém obě strany jednají“ doplnit „a to za podmínky využití celého 

komplexu nemovitostí jako expozice ateliéru sochařky paní Hany Wichterlové a dalších 

umělců spojených s ateliérem jako např. sochaře Bedřicha Stefana nebo fotografky Růženy 

Paulové, rozené Zelenkové“. 

 Doplním. Nechtěli jsme vyjmenovávat všechny umělce, kteří se na atmosféře ateliéru 

podíleli. Kromě paní Wichterlové jsme to vyjmenovali s uvozením slovíčka „například“, aby 

prostor pro uměleckou expozici byl co nejširší. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Osvojuji si to. O tomto usnesení v pozměněném bodu 2 a 3 hlasujme. Pro 18, proti 0, 

zdržel se 0, nehlasovalo 7. Usnesení bylo schváleno. 

 

 Následuje bod číslo 7. Jedná se o návrh dalšího postupu při řešení budoucího 

fungování Nemocnice Na Františku. O tomto jsme jednali – spíše nejednali – na 

zastupitelstvu dne 16. 4. 2019 a následně jsme o tom diskutovali 22. 5. 2019. Projekt je znám 

a byl zde diskutován. Radou byl poprvé brán na vědomí usnesením dne 9. 4. 2019. Následně 

13. 5. 2019 Rada hl. m. Prahy schválila harmonogram kroků tohoto převodu a souvisejícího 

postupu. Dne 23. 5. 2019 byl tento harmonogram schválen i Zastupitelstvem hl. m. Prahy. 

Tento harmonogram je nyní předkládán tomuto zastupitelstvu, neboť se jedná o harmonogram 

kroků společných.  

 Následně probíhají jednání dvou pracovních skupin. Jedna řeší technicko-právní 

otázky převedení nemocnice a druhá řeší spolupráci jednotlivých komunálních 

zdravotnických zařízení. Zejména se nadějně vyvíjí spolupráce Nemocnice Na Františku se 

záchrannou službou, ke které jsou konkrétní projekty na stole. 
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 Hlavní město už realizuje jednotlivé kroky a dne 10. 6. 2019 už rada schválila založení 

nové příspěvkové organizace hl. m. Prahy Metropolitní nemocnice Na Františku. Tento záměr 

bude pozítří předložen zastupitelstvu hl. m. Prahy, které rozhodne o zřízení této příspěvkové 

organizace, na kterou by v nadcházejícím půl roce měly být převáděny všechny složky 

fungování současné nemocnice.  

 Ještě doplním, že na základě usnesení posledního zastupitelstva Úřad městské části 

zpracoval právní analýzu, která byla zastupitelům zaslána elektronicky minulý týden a nyní je 

na stole. 

 Tolik na úvod. Otevírám rozpravu, do které se přihlásila paní dr. Jana Příhodová a 

paní dr. Jaroslava Janderová. Prosím nejprve paní dr. Příhodovou. 

 

P.  P ř í h o d o v á : 

 Pane starosto, vážení členové zastupitelstva, dovolím si znovu vystoupit k Nemocnici 

Na Františku, protože jsem na většinu dotazů z minulého zastupitelstva nedostala odpovědi. 

Možná jste na některé z mých dotazů odpovídali o půlnoci, a to už jsem ani na facebooku 

zastupitelstvo nesledovala. Své poznatky k Nemocnici Na Františku a k jejímu fungování si 

dovolím předat ke stolečku jako interpelaci. Měla jsem to původně připravené jako 

interpelaci, ale když je bod zařazen, dovolím si tyto body přečíst, abyste o nich případně 

mohli vést diskusi.  

 Vážený pane starosto, řekl jste 28. 3. na tiskové konferenci s paní radní Johnovou, že 

do června bude hotovo, že NNF bude celopražská nemocnice, budovy a pozemky zůstanou 

Praze 1 a že se Praha 1 dohodne na dlouhodobém pronájmu.  

 Myslím, že by všichni členově zastupitelstva měli znát odpovědi na následující dotazy: 

 Co současné mnohamilionové vybavení nemocnice? 

 Jak naloží Praha 1 s movitým a nemovitým majetkem Nemocnice Na Františku? 

 Jak bude probíhat likvidace příspěvkové organizace Nemocnice Na Františku? 

 V jakém rozsahu a jak budou probíhat opravy a investice do budov a pozemků a kdo je 

bude hradit? 

 Kdo bude financovat investice a opravy přístrojového vybavení? 

 Jaké zdravotní obory chce Praha 1 zachovat? 

 Jakou koncepci zdravotního zařízení bude Praha 1 požadovat? 

 Praha 1 bude pronajímat prostory budov Nemocnice Na Františku hl. m. Praze, nebo 

to bude dělat formou výpůjčky? 

 Bude výpůjčka nebo korunový nájem v souladu s péčí řádného hospodáře? 

 Pokud bude Nemocnice Na Františku jako příspěvková organizace zrušena, jak to 

dopadne se smlouvami s pojišťovnou? 

 Magistrát bude nemocnici provozovat prostřednictvím organizace, kterou zřídí? 

Zřejmě jste odpověděl, že už byla zřízena.  

 Jak Praha 1 zajistí, aby Magistrát nedal provoz nějaké soukromé organizaci? 

 Jak si Praha 1 zajistí, aby za několik let hl. m. Praha svoji příspěvkovou organizaci 

nepřevedlo do vhodnějších prostor a Praze 1 zůstanou naprosto prázdné prostory, které 

neobsadí? 

 Jaké podmínky si Praha 1 stanoví na pronájem či výpůjčku a co bude chtít zachovat? 

 Na základě jakého materiálu, resp. pověření zastupitelstva Prahy 1, začal starosta MČ 

Praha 1 jednat o zrušení příspěvkové organizace Nemocnice Na Františku a o změnách smluv 

se zdravotními pojišťovnami? 

 Je třeba si uvědomit, že celopražská nemocnice bude znamenat obrovský nárůst 

dopravy a nemožnost parkování. Nárůst dopravy bude znamenat dramatické zhoršení 

životního prostředí a zejména zhoršení ovzduší. Toto bude mít přímý negativní vliv na občany 
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Prahy 1. To znamená, že nárůst dopravy bude mít přímý vliv na život občanů Prahy 1 a dojde 

ke zhoršení zdravotního stavu občanů. To chce radnice Prahy 1 opravdu dopustit? 

 Kromě výše uvedených otázek si myslím, že by zastupitelé měli znát smlouvu o nabytí 

majetku Nemocnice Na Františku, převod ze strany státu na Prahu 1. Tyto smlouvy jsou na 

úřadě. 

 Měli by vědět vyčíslení investic do nemovitého majetku Nemocnice Na Františku od 

doby jejího převzetí, vyčíslení investic do movitého majetku, vyčíslení oprav nemovitého a 

movitého majetku. Měli by znát i částku, kterou Nemocnice Na Františku odepisuje, a rovněž 

by měli získat částku o vyčíslení darů, které Nemocnice Na Františku získala a co bude s 

dary, které byly účelově Nemocnici Na Františku předány. 

 Věřím, že budete konat s péčí řádného hospodáře, vážení zastupitelé, a že nedojde 

nějakým špatným hlasováním ke snížení hodnoty majetku Prahy 1. Děkuji. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Dávám slovo paní dr. Jaroslavě Janderové. 

 

P.  J a n d e r o v á : 

 Vážená rado, vážené zastupitelky a zastupitelé, jsem zde nejen jako občan, ale i jako 

zastupitelka hl. m. Prahy, kdy budeme ve čtvrtek projednávat zřízení příspěvkové organizace 

a následné kroky, které z této smlouvy, to znamená ze zřízení příspěvkové organizace, 

vyplývají.  

 Je předložen tisk návrh dalšího postupu při řešení budoucího fungování Nemocnice Na 

Františku. Jsem zde proto, protože některé věci jsou mi trochu nejasné a pro mé rozhodování, 

pro rozhodování mých kolegů a hlavně pro rozhodování místních zastupitelů by bylo potřeba 

si uvědomit, že je to velmi závažný krok. Byť je předpoklad, že nemovitý majetek by měl 

zůstat MČ Praha 1, u majetku movitého a ostatních záležitostí, to znamená, lidé, služby, 

odkup movitého majetku či odsvěření – nevím, jak je to proponované, je tady řada nejasností. 

 Chtěla bych upozornit na to, že tento tisk předkládá pouze jednu variantu, a to zřízení 

Metropolitní nemocnice Na Františku, které prošlo radou a nebylo ještě projednáno a 

prohlasováno nebo neprohlasováno hl. m. Prahou, což se uvidí ve čtvrtek. S ohledem na 

koalici a koaliční smlouvu předpokládám, že se tak zřejmě stane. 

 V návrhu usnesení je, že se schvaluje návrh dalšího postupu při řešení budoucího 

fungování Nemocnice Na Františku dle přílohy 2.  

 Příloha 2 znamená usnesení rady hl. m. Prahy, kde je předpoklad průběhu, kdy by 

mělo dojít ke zřízení, což je v červnu, a poté tam jsou další náležitosti, které mají různé 

termíny a je předpoklad, že v těchto termínech by se to mělo naplnit.  

 Stále nevidím, jak máte s hl. městem zajištěno či projednáno, že budou splněny 

veškeré termíny. V důvodové zprávě říkáte: V mezidobí poté, co byla přijata politická 

rozhodnutí – předpokládám, že politické rozhodnutí je tato koalice či koalice s hl. m. Prahou o 

budoucím fungování – lze zmínit úspěchy. Znamená to, že byl vypracován návrh rozpočtu 

nemocnice na r. 2019 a střednědobý výhled na léta 2020 a 2021. 

 Dovoluji se zeptat, pane starosto, když byl vypracován návrh rozpočtu, jestli je někde 

k dispozici, nebo zda zastupitelé byli s tímto návrhem rozpočtu seznámeni, aby věděli, o čem 

hlasují. V případě, že dojde ke zřízení příspěvkové organizace hl. m. Prahou, nám zůstanou 

nemovitosti a jakým způsobem bude pokračovat fungování Nemocnice Na Františku? 

 V tomto odstavci se říká, že se počítá s podstatným snížením provozní ztráty 

nemocnice, a to navzdory rostoucím platům zdravotnického personálu, což je velmi pozitivní. 

Jsem přesvědčena o tom, že zdravotnickému personálu mají naopak platy zůstat, ale nejsem si 
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jista, do jaké míry. Zřejmě z rozpočtu a střednědobého výhledu bude znatelné, že tomu tak 

bude a že nějaké kroky podniknete. Jaké, to dosud nevím.  

 Dále tam máte, že bylo dosaženo donasmlouvání 20 lůžek na oddělení dlouhodobě 

nemocných. Myslím, že je to pokračování z minulé politické reprezentace. Děkujeme za to, že 

tam donasmlouvání proběhlo a že pravděpodobně je 20 lůžek již otevřených, aby mohlo 

fungovat oddělení dlouhodobě nemocných. To nevím, na to se ptám. 

 To, že proběhlo otevření nově zrekonstruovaných prostor nemocnice, které začala 

minulá politická reprezentace, je správné, protože akutní rehabilitace Nemocnici Na Františku 

chyběla a mne samotnou mrzí, že to trvalo tak dlouho.  

 Musím kvitovat to, že probíhá – což je čtvrtý odstavec – jednání se Zdravotnickou 

záchrannou službou o zřízení báze Zdravotnické záchranné služby v prostorách NNF. Pokud 

mě paměť neklame, toto jednání je třetí. Ve dvou nebylo dosaženo úspěchu, protože 

Zdravotní záchranná služba měla zřejmě nějaké výhrady a nikdy nedošlo k uzavření smlouvy. 

Pokud se to povede, je to výborné, protože to znamená přínos. 

 Nerozumím tomu, je-li ještě variantní způsob, nebo jestli počítáte, že definitivní 

varianta, kterou toto zastupitelstvo odhlasuje, je zřízení Nemocnice Na Františku metropolitní, 

to znamená nová příspěvková organizace a v mezidobí „stará příspěvková organizace“ 

zanikne. Jakým způsobem je plánován zánik? Z toho mi to také není jasné. 

 Co si myslím, že je nejdůležitější a kde mám otazník, jak pokračuje jednání se 

zdravotními pojišťovnami? Myslím, že zdravotní pojišťovny jsou největší úskalí, které u nově 

zřízené nemocnice bude nebo je. Možná, že už jste dospěli k nějakému definitivnímu jednání 

či k podepsání aspoň předběžné smlouvy. Mé informace jsou, že je to na rok. Abychom měli 

u zdravotnických výkonů sto procent plnění od zdravotních pojišťoven – měli jsme 60-80 %, 

jakým způsobem toto máte ošetřeno, aby mohl být výkon nemocnice ekonomicky vyšší? Máte 

se zdravotními pojišťovnami dohodnuto aspoň předběžnou smlouvou, že pokud zůstane 

nemovitost včetně pozemků svěřena MČ Praha 1, zda to nebude zdravotním pojišťovnám 

vadit, nebo jestli to bude ošetřeno smlouvou a jakým způsobem, aby nedošlo k tomu, když 

např. za rok nebude mít nemocnice výkony, aby po roce zdravotní pojišťovny řekly, že nemají 

zájem, že se nehodíme do zdravotní péče hl. m. Prahy, že jsme příliš drazí nebo nepotřební? 

 To jsou věci, které mě trápí. Myslím si, že stávající příspěvková organizace MČ  

Praha 1 by mohla být funkční, pokud by byla správná ekonomika a správná koncepce. 

 Ptám se: existuje koncepce? 

 Ještě mě zajímají dvě věci. K majetku Nemocnice Na Františku je v příloze nasáno: 

jeho prodej na základě ocenění hl. m. Prahy a jeho svěření Metropolitní nemocnici. Je tady 

termín 1. 1. 2020 – kupní smlouva, realizování termínu je 31. 10., a máme téměř konec 

června. Začali jste na tom již pracovat, přestože ještě není zastupitelstvem hl. m. Prahy 

definitivně odsouhlaseno zřízení příspěvkové organizace bez odsvěření majetku? 

 Poslední otázka. Nemovitý majetek, uspořádání majetkových vztahů: je zde „za 

předpokladu prověření funkčnosti projektu bez nutnosti odsvěření“.  

 Když máme ve čtvrtek hlasovat, dovolím se zeptat, zda existuje prověření funkčnosti 

projektu bez nutnosti odsvěření? Jsou nějaká čísla? Máte nějaké výhledy? Je zde opět termín 

realizovat do 31. 10. 2019. Pokud zastupitelé hl. města mají hlasovat o zřízení příspěvkové 

organizace, kterou bude řídit hl. m. Praha a nemovitost zůstane na MČ Praha 1, tak musíme 

vědět, kam „potečou“ peníze? Jakým způsobem se budeme starat jako hl. město a jakým 

způsobem je zajištěn nájemní smluvní vztah mezi hl. m. Prahou a městskou částí, aby byly 

pokryty investice a opravy? To je mi také  nejasné a z tohoto materiálu mi to nevyplývá.  

 Dovoluji si vznést tyto otázky a děkuji, pokud mi na ně bude odpovězeno.  
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Slovo dávám Richardovi Burešovi.  

 

P.  B u r e š : 

 Materiály jsem si přečetl, dostal jsem se také k nějakým materiálům Magistrátu a k 

výsledu jednání, kde jste hájil na radě Magistrátu hl. m. Prahy pozici Prahy 1. Dovolil bych si 

navrhnout doplnění usnesení, které vychází jak z toho, co zde možná i zazněno, tak především 

z toho, co jste říkal na radě hl. m. Prahy a co bychom bez rozdílu politických názorů jako 

zastupitelé MČ měli deklarovat pro čtvrteční rozhodování Magistrátu.  

 Usnesení má tři body. Myslím si, že jedním tématem je to, co jste říkal na radě, a paní 

Marvanová tam dala určitou změnu. Znamená to, že Praha trvá na ponechání nemovitého 

majetku jako svěřeného. 

 Myslím si, že bod 4 usnesení by měl být, že souhlasíme s určením nemovitého 

majetku nově zřizované příspěvkové organizace Metropolitní nemocnice Na Františku za 

podmínky, že tento nemovitý majetek zůstane svěřen MČ Praha 1, tedy nedojde k jeho 

odsvěření. To je něco, co jste deklaroval a měli bychom to promítnout do usnesení, aby 

pozice byla jasně deklarovaná i usnesením tohoto zastupitelstva jako jediného orgánu, který 

by měl o tom rozhodovat.  

 Bod 5. Ukládá zajistit vypořádání movitého majetku, který při likvidaci přejde ze 

zřizované organizace Nemocnice Na Františku na městskou část, aby došlo buď k jeho 

odsvěření za náhradu, nebo k jeho prodeji nově zřízené městské příspěvkové organizaci 

Metropolitní nemocnice Na Františku. To se týká movitého majetku. 

 K tomu by mělo být, že odpovídá rada. 

 Bod 6. Zastupitelstvo ukládá vypracovat a předložit Zastupitelstvu MČ Praha 1 

finanční analýzu movitého majetku dle předchozího bod 5, abychom věděli soupis.  

 Bod 7. Jediný rozdíl mezi materiály, které jsem viděl z Magistrátu a které jsme dostali 

nyní do přílohy, je příloha č. 2 důvodové zprávy, a to jsou pracovní skupiny, kde je napsáno, 

kdo je tam za městskou část, za nemocnici, za Magistrát hl. m. Prahy. Myslím si, že pro 

úplnou čistotu by zastupitelstvo mělo zvednout ruku a za bod 7 deleguje do pracovní skupiny 

nějaké osoby, aby to bylo autorizované, že jste si to někde jen neřekli, ale že o tom hlasovalo 

zastupitelstvo. Opozice by chtěla, aby tam jeden člověk za opozici u toho také byl. 

 V bodu 8 opakuji, co jsme si již řekli: ukládá předložit zastupitelstvu analýzu 

celkových nákladů ze zrušení příspěvkové organizace a nákladů MČ Praha 1 s budoucím 

provozem Metropolitní nemocnice Na Františku. To jsme si sice řekli, ale možná by to v 

tomto usnesení mohlo být také. 

 Potom by usnesení obsahovalo všechno, co zaznělo na různých fórech včetně 

dlouhého jednání na Radě hl. m. Prahy. Když se člověk dostal k informacím, hodně se 

vysvětlilo. Pozici MČ Prahy 1 jste hájil. Protože jste měl otázky, co tomu říkají zastupitelé, 

tak si myslím, že když to bude v usnesení, i vaše vyjednávací pozice bude silnější a 

zastupitelstvo hl. m. Prahy bude mít doloženo usnesením, že Praha 1 na něčem trvá a nějak k 

tomu přistupuje.  

 Předám to Vlaďce, aby to mohla promítnout.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Zareagoval bych nejprve na paní dr. Příhodovou. Obecně – jak probíhají jednání. 

Říkat jejich výsledek je předčasné. Na jednání jsou dvě strany. Není to tak, že by existovala 

nějaká tajná dohoda, existuje to, co máte k dispozici. Pokud jde o majetek a investice, to 

všechno bude předmětem dohody – zda to bude nájem, výpůjčka nebo nějaká jiná forma, o 

tom budeme jednat. Všichni se budeme snažit maximálně hájit zájmy Prahy 1. Nechápu 
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maximalizovat nějaký finanční profit na úkor hl. města. Bylo řečeno, jestli můžeme dát do 

výpůjčky budovy nemocnice a zda je to v souladu s péčí řádného hospodáře. Jedná se o 

nemocnici a nechceme to používat jinak než jako nemocnici a dnes nám nemocnice nic 

neplatí za to, že jí to dáváme k dispozici. Pokud chceme, aby nemocnice Pražanům sloužila, 

tak obecně nechápu jako nutně přínosné, abychom požadovali nějaký nájem, pokud se třeba 

nedohodneme tak, že to bude mít vliv na investice atd. Primárním cílem jak Prahy 1, tak hl. 

města je zajištění dobré nemocnice a jejího rozvoje v centru Prahy, která bude sloužit 

občanům Prahy 1, kteří jsou také občany hl. m. Prahy, i všem dalším Pražanům, turistům, 

osobám bez domova atd. Podrobovat teď budovy nebo přístroje nějakému komerčnímu 

uvažování se snahou dostat z toho co nejvíc, nepovažuji za soulad s veřejným zájmem.  

 Pokud jde o jednání se zdravotními pojišťovnami, je to klíčová věc. Pokud by hrozilo 

ohrožení těchto smluv, jedná se o zásadní překážku tohoto projektu. Věřím, že se nám podaří 

vejít se do § 17, odst. 8, zákona o veřejném zdravotním pojištění, který upravuje převody 

praxí, takže to bude nárokové, nemusí být smlouva s pojišťovnami. Právní názory na to, zda 

se nám to podaří, mohou být různé. Z diskusí s osobami, které se v tom vyznají více než já, 

spíše čerpám optimismus.  

 Detailně referovat o rozjednanosti nějakých věcí u zdravotních pojišťoven není ani 

příliš strategické, není vždy řízené objektivními pravidly. Nebudu zde říkat nějaké strategie, 

které třeba následně proti nám opozice použije, že jsme strategii vyzradili.  

 Jednáme v zájmu Prahy 1, ale tím myslíme i zájem hl. města.  

 Pokud jde o garance, aby nemocnice sloužila svému účelu a současně aby si hl. město 

neodvezlo nemocnici jinam, budeme se snažit v převodních smlouvách pro nás upravit. O 

smlouvách převodních, nájemních, kupních a o smlouvách se zaměstnanci atd. budeme jednat 

tak, aby bylo zajištěno, že budova, přístroje a všechny složky nemocnice budou sloužit 

navždy účelu, pro který jsme je pořídili, a které chceme hl. městu jako vhodnějšímu 

zřizovateli předat, a současně zůstane i historická kontinuita budovy, že Magistrát bude 

nemocnici provozovat právě tam a ne jinde než v historické budově Nemocnice Na Františku.  

 Pokud jde o otázku mého mandátu, jaký mám v jednání s hl. m. Prahou. V radě jsem 

gesčně příslušný pro zdravotnictví a musím to řešit zejména ve spolupráci s hl. m. Prahou, 

které je náš partner. Odmítám stavění proti sobě, že naše zájmy jsou jiné než zájmy hl. m. 

Prahy. Chápu, že otázka zcizování majetku Prahy 1 je citlivá, ale trvám na tom, že je zásadní 

rozdíl dát něco hl. m. Praze jako subjektu, který je součástí naší právní identity, a něco 

privatizovat, dát to soukromému subjektu, který co do kontroly a co do svých zájmů je 

naprosto rozdílný od subjektu, jakým je hl. m. Praha. Tím netvrdím, že na hl. městě všechno 

funguje správně.  

 Pokud jde o argument ovzduší, že tam bude více pacientů a větší dopravní zátěž, 

připadá mi to absurdní. Vezměme si, jak Praha 1 je přetížena dopravou, např. Dlouhá ulice, 

tak argumentovat tím, že stoupne doprava, protože bude třeba jezdit více sanitek na nábřeží, 

kde to zrovna vadí nejméně z hlediska ovzduší, je naprosto absurdní.  

 Pokud jde o různé účelové dary, domnívám se, že to nebylo dáváno nějaké 

příspěvkové organizaci, ale bylo dáváno na zdravotní péči v historických budovách 

Nemocnice Na Františku. Toto zůstane zachováno prostřednictvím našeho projektu, jak 

zajistit nemocnici vhodnějšího zřizovatele.  

 Rád bych reagoval na paní dr. Janderovou. Počítal jsem s jednou variantou. Pokud tato 

varianta neprojde, není to konec světa, budeme hledat jiné varianty, ale nyní předkládám 

jednu variantu, o které si myslíme, že je nejlepší.  

 K jednáním. Přímo je nevedu, vede je pan ředitel nemocnice Erhart. Domnívám se, že 

je vede správně a že jednání už mají výsledky. Nepopírám, že nějaká jednání začala za 

minulého vedení, a pak byla policejně přerušena. Věřím současnému vedení, díky jemu i 
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politické stabilitě, kterou tento projekt převodu nemocnice dává, nemocnice se začala ode dna 

odrážet a rozvíjet.  

 Pokud jde o rozpočet, jedná se o návrh, o nic oficiálního. Mám ho a mohu ho poslat 

opozici, pokud to bude požadovat. Beru to spíše jako určité odražení se ode dna co se týká 

nálady v nemocnici, protože dosud se ztráty neustále zvyšovaly a prognózy byly beznadějné. 

Nyní nový ekonom, pan Ing. Pokorný přišel s optimistickou nadějí, že by se ztráta snížila z 

plánovaných 90 na cca 64 mil. Že takto lze uvažovat, připadá mi jako pokrok, mám z toho 

radost. Jestli se to povede, uvidíme koncem roku. Bude to záležet na řadě dalších okolností.  

 Co se týká správné koncepce, reagoval bych na paní dr. Janderovou. Koncepce záleží 

na tom, zda se projekt převodu na Magistrát podaří a zda se podaří zahájit užší spolupráci s 

dalšími komunálními zdravotnickými zařízeními, jako jsou polikliniky nebo Zdravotnická 

záchranná služba. Od toho se koncepce odráží. Dohoda zatím je, že základní současná 

struktura bude zachována a bude nadále rozvíjena. Domnívám se, že je to koncepce správná. 

Nemocnici změnit by možná bylo snadné, možná by to přineslo nějaké úspory, ale znovu ji 

vybudovat, sehnat zejména personál, by bylo zřejmě zcela nemožné. Vycházíme z toho, že jak 

nemocnice je, byť se ztrátovostí, je z hlediska poskytování zdravotní péče určitý kapitál, který 

by se snadno zničil a velice obtížně obnovoval.  

 Co se týká prověřování odsvěření, je o tom trochu i analýza, která byla Úřadem MČ 

Praha 1 vypracována a je vám předložena. Model funkční být může. Jedná se i o praktickou 

funkčnost. Tam bude záležet na konkrétních ustanoveních smlouvy, která se podaří vyjednat a 

snad se podaří dát funkční model tak, pokud se nedojedná neodsvěření a nějaká forma nájmu 

nebo výpůjčky, aby byly zajištěny investice. Je pravda, že rozdílné vlastnictví budovy a 

provozovatele přináší nějaké problémy, ale věříme, že budeme schopni najít dobré formulace 

převodní smlouvy, která nám dá garance a současně dá hl. městu dostatečnou pružnost v 

rozhodování o dalším směřování nemocnice. Počítám i s tím, že silněji než v minulosti budou 

oba subjekty i v budoucnosti, jak Praha 1, tak hl. město realizovat veřejný zájem, méně si 

dělat naschvály, více spolupracovat a více si být vědomi povinnosti zajistit centru Prahy 

dobrou nemocnici a kapitál, který zde je pro zdravotnictví celé Prahy, nepromarnit.  

 Paní dr. Příhodová požádala o reakci. 

 

P.  P ř í h o d o v á : 

 Pane starosto, prosím o písemné odpovědi na otázky, které jsem přednesla. Věřím, že 

to nebude obecné povídání o tom, že něco dojednáte. Jsou to faktické otázky a chtěla bych na 

ně faktickou odpověď. 

 Zajímají mě finance, jakým způsobem toto chcete řešit, jak provádíte inventarizace v 

rámci nemocnice. Čísla musíte znát. Myslím si, že by každý občan i každý zastupitel měl tato 

čísla znát, měl by vědět, kolik bylo do nemocnice investováno, a to jak do oprav budov, tak 

do přístrojového vybavení, jaké částky prošly nemocnicí za celou dobu, po kterou ji vlastnila 

Praha 1. 

 Co se týká darů, mýlíte se, dary byly dány příspěvkové organizaci Nemocnici Na 

Františku, nikoli zdravotnickému zařízení. Měl byste si to zjistit.  

 

P.  Č i ž i n s k ý :  

 Jan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Myslím si, že se všechno se to odvíjí od memoranda, které bylo schváleno v únoru 

2018, byť obě strany si memorandum vykládají odlišným způsobem. 
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 Dne 4. června nás oslovil šéfredaktor časopisu Jedna, že mu máme do dvou dnů  

poslat své stanovisko do části zvané místní parlament. Protože nejžhavějším problémem, k 

čemu se nyní vyjadřovat, je Nemocnice Na Františku, zpracovali jsme společné stanovisko 

opozice, které přesahovalo poskytnutých 1500 znaků, ale všechny tři opoziční strany se daly 

dohromady a vzdaly se některých svých nároků, daly dohromady 6000 znaků, takže článek, 

který byl za opozici panu šéfredaktorovi poslán, se do tohoto režimu vešel. 

 Pan šéfredaktor na to odpověděl, že k nemocnici zřídí další dvoustranu, na kterou by 

se měla vyjádřit i stránka koalice. Pak ho napadlo zeptat se vedení, zda to může udělat. 

Výsledkem bylo oznámení, že sice článek opozice, který upozorňuje na rizika současného 

postupu a na největší nebezpečí plynoucí z toho, že se zruší příspěvková organizace Prahy 1, 

že tento článek vyjde, ale až na podzim, až bude všechno vyřešeno a nebude aktuální.  

 Voltairovi je připisován výrok: zásadně s vámi nesouhlasím, ale až do smrti budu vaše 

právo svůj názor projevit hájit. Zdá se, že současná koalice má jiný názor a nemíní opozici dát 

prostor k jejímu vyjádření, jaký si zásadní problém vyžaduje.  

 Považujeme otázku zrušení příspěvkové organizace městské části Praha 1 za 

nejkritičtější bod celého plánovaného transformačního postupu, protože ten může skončit 

skutečným zánikem nemocnice, ať hned, za rok nebo za dva roky. Existence příspěvkové 

organizace Prahy 1 jménem Nemocnice Na Františku je to klíčové, co má toto zastupitelstvo v 

rukou a prostřednictvím této své organizace by mělo zajišťovat péči pro občany Prahy 1 bez 

jakéhokoli rizika.  

 Vidíme v tuto chvíli základní roli ve Správní radě Nemocnice Na Františku. Na první 

schůzi zdravotní komise se pan starosta vyjádřil v tom smyslu, že Správní rada nebyla zrušena 

a že jen její předseda pan dr. Demeš ji nesvolává a že Správní rady nekoná. Není to pravda. 

Správní rada měla charakter komise Rady městské části a jako taková byla ze zákona dnem 

nových komunálních voleb zrušena.  

 Máme jiný plán, který dáváme současné koalici ke zvážení a velmi doporučujeme, aby 

ho přijala. Správní rada Nemocnice Na Františku v období 2010-2014 měla kontrolní funkci. 

Vedení Nemocnice Na Františku každé čtvrtletí předkládalo Finančnímu výboru výsledky 

hospodaření a prostřednictvím tohoto bylo jednání nemocnice ovlivňováno. Od r. 2014 do r. 

2018 novou zřizovací listinou byla Správní rada kontrolní funkce zbavena a stala se jen 

poradním orgánem ani ne tak rady jako radního Hodka, který měl zdravotnictví v kompetenci.  

 Navrhujeme, aby rada zřídila novou Správní radu Nemocnice Na Františku, nikoli 

jako kontrolní orgán, ale jako řídící orgán, který by byl nadřazen řediteli a managementu 

nemocnice. Tím by zajistil, aby se tam nedály věci jako v posledním volebním období za 

Hodka. Tento nově zřízený rozhodčí orgán by měl být obsazen z více než 50 % zástupci hl. 

m. Prahy tak, aby hl. m. Praha mělo právo kontroly nad touto nemocnicí, aby tam mohlo 

prosazovat své zájmy. Tímto mechanismem se vyřeší ten nejsložitější a nejkritičtější bod, to je 

zrušení jedné příspěvkové organizace a zřízení příspěvkové organizace nové, která může mít 

velmi jepičí život a když nenaplní své poslání, bude se uvažovat o její likvidaci jako 

zbytečného a nepodařeného projektu.  

 My jako opozice zastáváme názor, že tento způsob bude vyhovovat všem. Bude 

vyhovovat současné koalici, že nemocnice bude zajištěna, aby provozovala všechno, co se od 

ní chce. Dá se tam hl. městu podstatné zastoupení v tomto řídícímu orgánu, které bude 

odpovídat jeho finančním příspěvkům, budou tím vyřešeny i otázky, které se tady vyskytují, 

jako kdo bude investovat do nemovitého majetku, jakým způsobem se bude s ním zacházet, 

jak bude nemocnice odepisovat jí svěřený majetek. Třeba otázka svěření majetku byla zásadní 

záležitost, která se dělala v minulém a v předminulém období, protože do té doby nemocnice 

nebyla schopna tvořit oprávky, protože žádný majetek nevlastnila. Všechno počínaje CT a 

konče bažanty bylo v majetku MČ Prahy 1 a každý rok se dělala vysoká inventura 
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jednotlivých papírů. Snažili jsme se s Ing. Kováříkem převést všechno do působnosti 

Nemocnice Na Františku, aby se její závislost na městské části podstatným způsobem 

změnila.  

 Dovoluji si předložit pozměňující návrh v tom smyslu, aby byla zřízena Správní rada 

Nemocnice Na Františku jako nikoli kontrolní nebo poradní, ale jako řídící orgán této 

organizace.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pan Grabein Procházka. 

 

P.  P r o c h á z k a : 

 Měl bych poznámku. Minule jsme poměrně široce diskutovali o celé této záležitosti. 

Projekt vidím od začátku jako poměrně hodně rizikový, především z toho hlediska, že v 

okamžiku, kdy se jako koalice usnesete, že do tohoto projektu půjdete, bylo tam hodně 

neznámých. Rozumím tomu, že politikům sluší a je dobře, pokud jsou schopni převzít 

odpovědnost, jsou schopni rozhodovat a mají určitou odvahu. Dovedu si představit, že řada 

věcí, které tam jsou uvedeny jako některé milníky, o kterých tady dnes bylo hovořeno, lze 

překonat, ale vracím se zpátky k původní věci, a to je otázka nemovitého majetku. 

 Vzpomínám si, že v době, kdy se nemocnice privatizovaly, existovalo něco jako 

privatizační komise, která doporučovala, aby městské části většinou nemocnice nevlastnily, že 

je to pro ně určitá zátěž a že málokterá městská část nebo města se s tím dlouhodobě dokázaly 

vypořádat.  

 Na druhou stranu tady v okamžiku, kdy Praha 1 tento majetek získala, od té doby do 

majetku dala sumu, která odpovídá dvěma až třem rozpočtům městské části. Jinými slovy – 

byly tam převedeny dva až tři roční rozpočty MČ Praha 1. To jsou peníze, které nesouvisí s 

hodnotou majetku. Kdybychom k tomu připočítali hodnotu majetku, bylo by to na úrovni čtyř 

ročních rozpočtů městské části Prahy 1. 

 V tuto chvíli je to pro mne to základní. Pokud bychom převáděli nemocnici bez toho, 

že by Praha 1 historicky tolik finančních prostředků tímto směrem realizovala, dovedu si 

představit i scénář, který je zde na stole. Tím, že byla Praha 1 historicky takto finančně 

zatížená, bez nějaké kompenzace si nedovedu představit, že to může být pro Prahu 1 výhodné.  

 Vzpomínám si, že asi dvě rady zpátky vystoupil kolega Hejma a říkal, že v diskusi, 

která probíhá ve skupině, která je myslím na Magistrátu, řada členů má podmínku – aspoň 

jsem to tak chápal, že v žádném případě nemůže dojít k odsvěření, že toto je klíčový bod 

celého projektu. Vzhledem k tomu, že se o tomto projektu hovoří téměř půl roku, k otázce 

nemovitého majetku nevidím žádný výsledek. Je tam diskuse, jsou tam nějaké možnosti, ale 

obávám se, že buď tento bod je rozhodnut a je tam nějaká varianta, o které nevíme a která 

bude politicky silově prohlasována, nebo v této otázce není jasno. Pro mne je to milník číslo 

jedna, když bych se chtěl do takového projektu pouštět, abych tuto věc měl vyřešenu. Pak si 

dovedu představit, že všechny ostatní body, o kterých je zde hovořeno, mohou být nějak 

vyřešeny, ale toto je klíčová věc. 

 Můj dotaz směřuje k tomu, kdy budou definitivně seznámeni zastupitelé MČ Praha 1, 

jakým způsobem bude vyřešena otázka nemovitého majetku. Neexistuje mnoho variant, asi 

nikdo nepřijde shůry, který by přinesl nějaké zázračné řešení. Buď je už rozhodnuto, nebo 

jsou nějaké varianty a měli bychom být s nimi podrobně seznámeni. Považuji to za klíčovou 

věc. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Karel Ulm. 
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P.  U l m : 

 Chtěl jsem se zeptat, jak koalice reagovala na předložený audit týkající se Nemocnice 

Na Františku? 

 Druhá otázka je, kdo bude platit případné investice do Nemocnice Na Františku? 

Omlouvám se, nepamatuji se, jestli se už na to ptal některý z předřečníků. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pan Scholz. 

 

P.  S c h o l z : 

 Chtěl bych podpořit pozměňovací návrh Richarda Bureše, který říkal, že to není nic 

proti ničemu, jen že se tam vymezují pozice Prahy 1, aby o něco zbytečně nepřišla.  

 V důvodové zprávě k tomuto bodu jsou dvě pracovní skupiny, jedna, která řeší právní 

věci a druhá koncepci pražské zdravotní politiky. Bylo by možné, aby v těchto pracovních 

skupinách byli zástupci všech stran, které se dostaly do zastupitelstva, a pokud by to nebylo 

možné, že by se zdála skupina příliš velká, tak aspoň jeden zástupce opozice, abychom věděli, 

co se dojednává? Myslím, že by to bylo správné. 

 Říkal jste, že při jednání se dostáváte do určitého střetu, kdy na jedné straně máte 

veřejný zájem a na druhé straně zájem Prahy 1. Řekl bych, že vzhledem k tomu, že jste 

starosta Prahy 1, zájem Prahy 1 by měl být pro vás přednější než „zdravotní“ zájem celé 

Prahy.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Petr Hejma. 

 

P.  H e j m a : 

 Potvrdil bych, co jste říkal a co říkal Karel Procházka. Pro mne je osobně naprosto 

nepřekročitelné to, abychom pouštěli Nemocnici Na Františku ze svého vlastnictví. Musíme si 

být vědomi toho, že jsme mnoho let zpátky nainvestovali do nemocnice téměř 2 mld. Kč, 

které směřovaly do dotace provozních nákladů, do oprav, údržby, do investic a do nákupu 

zařízení a vybavení. Z toho důvodu máme velkou odpovědnost, že bychom neměli takto 

zainvestovaný majetek pouštět. Znovu opakuji, že to vnímám tak, že hl. město bereme jako 

nového strategického partnera, kterému tento majetek dáváme k dispozici, protože je to 

bohatší partner a je připraven tuto nemocnici zařadit do systému metropolitního zdravotnictví 

a zároveň do něj dávat dostatek peněz, aby byl dostatečně zajištěn provoz a nemuseli jsme 

tyto peníze dávat z našeho rozpočtu.  

 Pro mne je to základní podmínka pro jednání s hl. městem. Myslím, že tak to vnímáme 

všichni, kdo jsme za Prahu 1 ve vyjednávací skupině a pokud se nemýlím, hl. město to také 

tak vnímá. Jen je potřeba ještě v souladu s jedním z kroků, které jsou v příloze č. 2, což je 

krok týkající se nemovitého majetku, vyjasnit si uspořádání majetkových vztahů mezi MČ 

Praha 1, hl. m. Praha a příspěvkovou organizací Metropolitní nemocnice Na Františku, kde je 

uveden termín do 31. 10. To je ještě předmětem jednání. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nyní bych si vzal slovo já. Začal bych také od toho posledního. Reakce na Grabeina 

Procházku – bylo by to trochu naopak. Otázka sporná nebyla a až asi 13. 5. na radě se ozval 

překvapivě první hlas, který to začal problematizovat. Až do prvního vstupu politiků do 

tohoto procesu na hl. m. Praze to bylo všechno logické. 
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 V současné době chápu formulaci tak, že je třeba prověřit funkčnost. Je třeba obecně 

prověřit to, zda je možný nájem, zda je možná výpůjčka. To se úřad pokusil prokázat 

analýzou, kterou máte k dispozici, takže právně to možné je. Nyní se bavme o tom, zda to 

bude funkční ve smyslu organizačně politickém. Jde o to najít formulace, které zajistí na 

jednu stranu bezpečí pro investora a na druhou stranu pružnost v rozhodování. Myslím, že to 

schopni najít jsme, bude to předmětem vyjednávání, ať tam opozice v prvních skupinách bude 

nebo nebude, budeme o tom jednat. Předpokládám, že se podaří funkčnost projektu bez 

odsvěření prověřit a případným pochybovačům prokázat. Beru si to osobně za úkol. Pokud by 

se to nepodařilo, potom budeme hledat další řešení. Zatím si nemyslím, že by to bylo něco 

nemožného.  

 K alternativám. Začnu od Karla Gabeina Procházky. To, že jsme do toho dali dva nebo 

tři rozpočty není argumentem pro to, abychom dali do nemocnice čtvrtý a pátý rozpočet. 

Domnívám se, že nemocnice dobře nefungovala, byly tam velké ztráty. Z analýzy společnosti 

Nexia vyplývá, že je to problém systémový, že světla na konci tunelu příliš nebylo. Jedná se o 

relativně malou nemocnici v centru Prahy, která v rámci úhrad veřejného zdravotního 

pojištění lukrativnější pacienty spíše prohrává, jdou spíše na Bulovku, do Motola a jinam. 

Nemocnice se neustále smršťuje a rostou jí náklady na to, že si musí péči o své pacienty 

objednávat jinde. K závěru, že nemocnice se potřebuje opřít o spolupráci s někým silnějším, 

došla do značné míry i právem minulá reprezentace – formou ne privatizace, ale dát to Pentě 

nebo obdobnému subjektu. My se domníváme, že je možné najít partnera v rámci hl. města. 

To je ten rozdíl.  

 Nemyslím si, že to, co říkali kolegové, je důvodem pro zpochybňování projektu. 

 Pokud jde o úvahu Jana Votočka, že by se převod na Magistrát provedl změnou 

zřizovací listiny, považoval bych za vhodné navrhnout konkrétní změnu této listiny. Právníci 

říkají, že to nejde. I kdybychom tam nějaký takový orgán dali, technicky by to možná šlo, 

pořád by to měla Praha 1 ve své moci, pořád by byla ten, kdo „zřizovačku“ píše. Co by 

znamenalo, že hl. město bude mít své zástupce? Znamenalo by to, že rada městské části bude 

nominovat někoho, koho jí řekne hl. m. Praha, bude nominovat někoho, kdo si bude myslet, 

že má hájit zájmy hl. města, ale pořád veškeré právní rozhodování bude mít v rukou Praha 1. 

Pořád by to byla Praha 1, kdo má veškerou moc v rukou a kdo to může kdykoli zrušit. 

 Další věc – uvědomme si, že Praha 1 by pořád byla zřizovatelem a z toho plynou 

finanční věci. Všechny ztráty, které ještě budou, zatěžovaly by náš rozpočet. Pořád by je 

musela řešit Praha 1, případně by mohla žebrat o nějaké dotace u hl. m. Prahy, případně 

zkoušet nátlak na jiné městské části, aby přispěly, ale pořád by to bylo jen o Praze 1.  

 I s ohledem na to, co teď říkám i co říkají právníci si myslím, že toto není cesta. 

Příspěvková organizace je právní forma, která je tak srostlá se zřizovatelem, že z této právní 

formy hovořit o nějakém převodu možné není.  

 Krátká reakce na Karla Ulma. O investicích jsem hovořil, to bude předmětem jednání s 

hl. městem, kdo bude dělat případné investice. Úplně jsem nepochopil dotaz s auditem.  

 

P.  U l m : 

 Otázka byla, jaká byla vaše reakce na analýzu Nexie. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Má osobní reakce byla, že u mne převážil názor, že spoluzřizovatelství nebo dotace 

nejsou možné, že je třeba zapojit nemocnici do nějaké synergie, do spolupráce poliklinik atd. 

Pochopil jsem, že ač se tam hospodařilo špatně, tak základní problém Nemocnice Na 

Františku pochází ze strukturálních problémů.  

 Prosím Petra Scholze. 
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P.  S c h o l z : 

 Chtěl jsem se vrátit k návrhu pana dr. Votočka, ke Správní radě. Myslím, že to není 

špatný nápad. Můžeme říct, aby mělo třeba většinu hlavní město Praha, pak bude všechno 

řídit hl. m. Praha, a my abychom tam měli menšinu. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pořád ji budeme jmenovat my, pořád to budeme mít v ruce. 

 Hlásí se pan Kovářík. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Chtěl jsem, abychom si všichni uvědomili, co je to Správní rada. Správní rada v 

podmínkách Prahy 1 byla komise. Správní rada ze zákona je zcela něco jiného. Příspěvková 

organizace nemá správní radu a nemůže mít Správní radu zákonného typu. Pokud hovoříme o 

komisi, může zřídit město nebo městská část jakoukoliv, ale nemá vůči příspěvkové 

organizaci žádnou kompetenci. Co jsme zkoušeli na městské části z hlediska zřizovací listiny 

organizace, je na hraně a stejně to nemá žádný dopad na právní konání příspěvkové 

organizace. V příspěvkové organizaci nemůžeme zřídit Správní radu, která by měla „dozorčí, 

kontrolní“ nebo jinou skutečnou funkci. Do zřizovací listiny můžeme dostat některé 

podmínky, že námi zřízené těleso něco projedná, ale odpovědnost stejně nenese. Správní rada 

ve firmě nese přímou odpovědnost. Jde o to, abychom nebrali jeden pojem ve dvou různých 

významech. V podmínkách Prahy 1 Správní rada, takto nazvaná komise, nenesla žádnou 

odpovědnost a neměla žádnou rozhodovací ani jinou kompetenci, měla pouze kompetenci 

něco se dozvědět. Jinou kompetenci nikdy neměla ani mít nemohla. Přenést ji na ni 

nemůžeme, zákon nám to neumožní. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Vzhledem k tomu, že se už nikdo nehlásí, dovolím si zareagovat na pozměňovací 

návrh. 

 Teď tady vedeme kvalitní diskusi, kterou považuji za věcnou a děkuji za ni. Bohužel, 

v minulosti tomu tak úplně nebylo a nebylo tomu ani na úrovni hl. m. Prahy, kde bylo koalici 

velice nevybíravě vyčítáno opozicí, že jsme to ještě neschvalovali atd. Účelem tohoto tisku 

primárně je, abychom se k tomu vyjádřili, ale také dát signál vůči hl. m. Praze, že se záměrem 

projektu souhlasíme a jsme otevřeni dalším jednáním. Jakkoli s některými pozměňovacími 

body kol. Bureše bych souhlasil, nechtěl bych to teď tím komplikovat. Nechme to na případná 

politická jednání ohledně zástupců do pracovních skupin, jednejme o tom, ale s názory se 

neztotožňuji.  

 Karel Ulm. 

 

P.  U l m : 

 Prosím přestávku na kluby. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Končím rozpravu a vyhlásím pětiminutovou přestávku na kluby. 

 Nyní přerušuji bod a přistoupíme k vystoupení veřejnosti. Předávám řízení schůze 

místostarostovi Petru Hejmovi. 
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P.  H e j m a : 

 Přistoupíme k dalšímu bodu jednání zastupitelstva, kterým jsou dotazy a interpelace  

z řad občanů. První přihlášku mám od pana dr. Martina Jana Stránského, který je občanem 

Prahy 1. Prosím, aby se ujal slova. 

 

P.  S t r á n s k ý : 

 Vážený pane starosto, pane místostarosto, zastupitelé, je mi líto, že jako bývalý 

zastupitel vám přidávám trochu práce, ale myslím si, že se jedná o kauzu, která může být pro 

nás všechny vděčná, a to napříč politického spektra. Právní výklad toho jsem vám předal, 

takže budu stručný.  

 Prosím o první snímek. Jedná se o přestavbu budovy na Karolíně Světlé, která se 

konvertuje na hotel. Kromě jiného na zmíněné budově se staví nástavba střechy s hřebenem v 

úrovni necelých 29 metrů, čímž přesahuje stávající atiku o 9 metrů. Takové zvětšení objemu 

budovy do výšky se zjevným narušením celého střešního profilu Prahy 1 je ve zjevném 

rozporu s regulačním plánem, v rozporu se zásadami územního rozvoje a v rozporu s 

územním plánem mimo jiné z důvodu nedodržení podílu bydlení. 

 K záměru nebylo vůbec vydáno závazné stanovisko dotčeného orgánu, odboru 

územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy ve smyslu § 149, odst. 2, správního řádu, které je 

nutné pro případné vydání rozhodnutí stavebního úřadu povolujícího takovou stavbu. To bylo 

důvodem pro zrušení stavebního povolení k úpravám předmětné budovy. Ty ale zjevně 

pokračují dál. 

 Je přitom nutné uvést, že objekt je součástí území, pro něhož byl vydán regulační plán 

jako územní plán vyhláškou hl. m. Prahy č. 6/2002, která stanoví podmínky pro možné 

úpravy stávajících a výstavbu nových objektů. Prostorová regulace určuje počet nadzemních 

podlaží 5, nikoli7.  

 Dle regulačního plánu mohu být objekty určené k zachování modifikovány pouze dle 

stanovených regulativů a výšky budov nesmí dle výše uvedené vyhlášky být měněny jinak, 

než je uvedeno v dokumentaci územního plánu, tedy že výšky stávajících objektů mohou být 

měněny v rozmezí maximálně 0,5 m. Tím je stavba ve zjevném a zásadním rozporu s regulací 

platnou v daném území. 

 Stavba, která má být po dokončení hotelem, je v rozporu s předmětnou regulací rovněž 

potud, že tato zapovídá budovat v území velká ubytovací zařízení nad 20 lůžek, resp. 

nedoporučuje budovat ubytovací zařízení vůbec. Stavba je z mnoha důvodů v rozporu se 

stavební regulací daného území a přesto fakticky probíhá. 

 Vážený pane starosto, pane místostarosto, děkuji vám za to, že jsem měl možnost vás 

upozornit na tuto stavbu a vím, že se tím zabýváte. Myslím si, že toto je velice vzorný příklad, 

při kterém si můžeme jeden druhému pomoci napříč politického spektra, při kterém se něco 

takového musí odstranit, aby naše Praha 1 zůstala taková, jaká má být, jak je to stanoveno v 

předpisech. Děkuji za kladné vyřízení. Vím, že to dostanu písemně. Děkuji předem za vaše 

odpovědi a hlavně za odpověď za to, proč – když se toto začalo stavět v březnu  a pokračuje 

to dál – se to dosud nezastavilo. Ještě jednou vám děkuji a přeji vám hodně štěstí ve vaší 

práci. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkujeme, pane doktore, vnímáme to stejně. Víte sám, že to běží na několika frontách 

a velmi intenzívně se to řeší. Samozřejmě dostanete odpověď písemně.  

 Prosím další přihlášenou Lenku Pavlíkovou, která se přihlásila se dvěma 

interpelacemi. Je usancí, že dáme prostor k tomu, abyste mohla sdělit dvě interpelace za 
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sebou. Vzhledem k tomu, že máme přihlášeno 13 interpelujících, prosíme vás, abyste zkrátila 

příspěvky na nejnutnější míru. Prosím, máte slovo. Máte nárok na dvakrát pět minut. 

 

P. P a v l í k o v á : 

 Vážený pane starosto, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dámy a pánové, jmenuji 

se Lenka Pavlíková, žiji v xxxxxxxx ulici a obracím se na vás společně se svými sousedy, 

přáteli a některými členy Spolku, jehož jsem místopředsedkyní, s žádostí o řešení několika 

problémů. Jejich společným jmenovatelem je neúnosný tlak z turismu a nečinnost 

kompetentních orgánů.  

 Téma č. 1 – parkování. 

 Vlivem několika faktorů došlo k úbytku parkovacích míst v modré zóně. Byl změněn 

parkovací systém. Předchozí transparentní mnohem levnější systém nalepovacích karet byl 

narazen neprůhledným složitým elektronickým systémem. Naše rodina měla čtvrt roku špatně 

zaregistrovanou parkovací kartu. Kupodivu jsme za toto období neobdrželi jedinou pokutu. 

To jen pro příklad, jak systém dobře funguje.  

 Do toho v horní části Nerudovy ulice vzniklo místo chodníku jakési náměstí. Díky 

tomuto rozšíření nemá zásobování pro hotely kde zastavit a my nemáme kde parkovat. Na 

Hradčanském náměstí byla modrá zóna zrušena úplně. Místo ní mají svá vlastní stání 

turistické přepravy ekoexpres a hop on/hop of. Loretánská ulice ztratila status pěší zóny, je tu 

provoz a hluk. Z této spádové lokality ubylo zhruba 20 parkovacích míst. V tichosti, bez 

jakékoliv diskuse s rezidenty. 

 Aby toho nebylo málo, do modré zóny přibyl další prvek parkování – zasílání SMS, 

tzv. parkování pro všechny. Posledním důvodem úbytku míst z modrých zón je systém karet 

pro právnické osoby. V Nerudově ulici je více než 10 hotelů. Žádný z nich nemá vlastní 

parkovací stání, ovšem parkování nabízejí za úplatu svým hostům v modrých zónách. Některé 

hotely mají i 5 parkovacích karet, jeden den parkování hotel vyjde maximálně na 98 Kč, 

hostům účtují šestinásobek. Město tak přichází o peníze a my nemáme kde zaparkovat.  

 Je nám známo, že je mezi vámi mnoho takových, kteří auto nepotřebujete a domníváte 

se, že bychom měli začít jezdit na kolech či chodit pěšky. Je však třeba brát v potaz, že lidé 

jsou různí a mají na to právo. Mají děti, vozí velké nákupy, jsou starší, mají zdravotní 

problémy, auto potřebují k práci. Své auto v místě svého bydliště prostě potřebují. 

 Nejsme tu proto, abychom jakkoliv podpořili výstavbu podzemních garáží. Historické 

centrum je k takovým stavbám zcela nevhodné, a pokud by byl zachován předchozí řád v 

užívání modrých zón i nepotřebné. Navíc je nám známo, jak fungují nevyužité podzemní 

garáže u Rudolfína. Více k této záležitosti není třeba zmiňovat. 

 Neorientujeme se v tom, jaké kroky má v kompetenci MČ Praha 1 a za kterými stojí 

hl. m. Praha. Ať je to jakkoliv, obracíme se na vás, abyste v této věci konali. Vraťte, prosím, 

modré zóny rezidentům. 

 Téma č. 2 – tranzit přes Malou Stranu. 

 Žádáme vás, abyste hl. m. Prahu nutili k co nejrychlejší výstavbě dalších odstavných 

P+R parkovišť na okrajích Prahy a k dokončení okruhu. Téměř nikde na světě neslouží 

historické centrum, které by mělo být pod nejvyšší památkovou ochranou, pro parkování 

návštěvníků či tranzit. Je to ostudné a nečinnost hl. m. Prahy v této zásadní věci také. Apel a 

tlak však musí vycházet ze strany Prahy 1, která je tím nejvíce zatížena. Vyřeší to částečně i 

téma č. 1.  

 Téma č. 3 – koloběžky a kola k pronájmu. 

 Nejde o žádnou ekologickou alternativu přepravy, což by byl jediný smysluplný 

důvod, jak toto bezskrupulózní podnikání na území historického centra obhájit. Turisté dosud 

použili MHD nebo své nohy, nyní mají pouze další atrakci navíc. 
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 V našem domě žijí dvě osmdesátileté dámy, jedna chodí o berlích. Chodník užívají 

lidé s dětskými kočárky, vozíčkáři i nevidomí. Prosím, podívejte se na celou situaci z 

perspektivy těchto obyvatel, kteří si zaslouží naši ochranu. 

 Koloběžky a kola zůstávají všude pohozená, položená uprostřed chodníků, někdy jsou 

opřená o fasády domů, které jsme zaplatili. Tyto podnikatelské nástroje zabírají a užívají 

městský mobiliář, a jak jsme pochopili, do rozpočtu neplatí nic. Každý den, když 

překračujeme koloběžky a vyhýbáme se kolům na chodnících, ptáme se, kdo a proč měl 

zájem podpořit tak evidentně nevýhodný projekt pro pokladnu města i jeho obyvatele. 

Předpokládáme, že i Městská policie má na starosti důležitější činnost než řešení problémů s 

tím spojených. Navíc se domníváme, že tato atrakce nemá na Královské cestě co dělat. Ta je 

už nyní zcela předimenzovaná. I jejich samotný vzhled deformuje atmosféru staré Prahy. Jistě 

by k tomu řekl své Národní památkový ústav. 

 Za jediné možné řešení proto považujeme buď ukončení těchto smluv, nebo umístění 

stojanů mimo historické centrum s povinností vracet koloběžky i kola tam. Povinnost vracet 

musí být tvrdě vymáhána ze strany města, nikoli však vůči turistům, ale smluvně vůči firmám, 

stejně jako nájemné za stojany, jako při záboru či v rámci předzahrádek. Je to srovnatelný 

byznys. 

 Poslední nápad, před kterým bychom rádi varovali, je vzít další parkovací stání z 

modrých zón ve prospěch tohoto podnikání.  

 Teď začínám interpelaci č. 2.  

 Téma č. 4 – Petřín. 

 V předchozím období vzniklo několik návrhů na architektonické změny na vrchu 

Petřín, který je evropsky významnou lokalitou. Jedna z nich se týká výstavby toalet a zřízení 

přístupové cesty z Úvozu do Strahovské zahrady. Před několika dny již hl. m. Praha požádalo 

Prahu 1 o vydání stavebního povolení. Opět dosud neproběhla žádná diskuse s občany. Dne 

26.6. sice dojde k nějaké „procházce“, není to však na připomínky a zastavení stavebního 

řízení trochu pozdě? 

 Na Petříně žije mnoho druhů flóry a fauny. Je to pro nás poslední místo, kam chodíme 

odpočívat. Pokud dojde k zpřístupnění Strahovské zahrady turistickému ruchu, přijdeme o to 

nejcennější, co se dosud vždy podařilo ochránit, a to je ojedinělý les v centru města. 

 Na tranzitu Pohořelec, Úvoz a Nerudova ulice jsme denně, dokážeme celou situaci 

vyhodnotit. Tento úsek je atakován stovkami turistů, které autobusy vysadí na Pohořelci. 

Nejedná se o jedince, to bylo dříve, jedná se o davy. Pokud bude probourána zeť v nižší části 

Úvozu a vizuálně i informačně bude zřejmé, že jde o další turistickou trasu, i díky výstavbě 

veřejných toalet, nebudou tam proudit jednotlivci, ale stovky turistů. Prosíme, zabraňte této 

stavbě, není pro ni žádný objektivní důvod. 

 Veřejné toalety jsou na Pohořelci, kde je i mnoho dalších zařízení k občerstvení 

turistů, stejně jako po celé Královské cestě. Nepodílejte se na vytvoření dalšího tranzitu s 

matrjoškami. Vlašská ulice a Petřín nikdy mezi tranzity nepatřily. Neotevírejte Petřín dalšímu 

tlaku, zaslouží si výjimečnou ochranu ze strany nás všech.  

 Závěr. 

 Naše pohnutky nejsou vůči turistům negativní. Uvědomujeme si, že turisté sem přináší 

finanční prostředky a mnoha lidem práci. Sto procent turistů však míří sem do centra. Loni to 

bylo 8 mil.. Proto nejsilnější hlas pro řešení všech uvedených problémů musí vycházet ze 

strany Prahy 1. Turisté se do hl. m. Prahy přicházejí bavit. Pokud budou nastavena jasná 

pravidla pro bikeshering, parkování, historická vozidla, bude dostatek odpadkových košů, 

které budou častěji vyváženy a vlastníci bytů v domech určených pro trvalé bydlení si svůj byt 

nebudou plést s hotelovým pokojem bez hotelu, čímž myslíme provoz AIRBNB, které město 



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 26 
 

 

také nevyřešilo, budeme žít v symbióze a obě skupiny se budou vzájemně tolerovat a 

obohacovat.  

 Bohužel, zatím to vypadá, že místo jasně nastavených pravidel ze strany municipalit 

vzniká domobrana v podobě zoufalých kroků místních obyvatel. Ti házejí koloběžky do 

odpadkových košů, pod auta a do Vltavy. Kvůli AIRBNB pořizují vstup na otisk prstu a v 

noci pacifikují opilé turisty na chodbách svých domů, tam, kde se dříve cítili bezpečně. 

Nenávist vůči turistům roste. Vznikají tak dva nesmiřitelné tábory a život zde se, díky 

nečinnosti kompetentních orgánů, stává nesnesitelným. 

 Mementem nám budiž Benátky v Itálii, kde ještě před několika roky žili v centru 

místní lidé, nyní jde o opuštěný skanzen. 

 Závěrem vás proto žádáme o jednoznačné kroky směrem k hl. m. Praze. Věříme, že i 

díky politické symbióze na obou radnicích to pro vás bude snadné a podaří se tak uchránit 

MČ Praha 1 pro ty, kteří zde žijí, vychovávají děti, vytvářejí její atmosféru a chodí volit. 

Poslední roky a především měsíce to vypadá, že podporu mají jen ti, kteří přicházejí na území 

Prahy 1 díky turismu vydělat peníze, využít ji, vymáčknout z ní co se dá.  

 Ochrana života rezidentů jde ruku v ruce s tím, že bude ochráněno i vše, co zde 

vytvořily generace před námi a těm jsme všichni zavázáni. Žádáme vás proto o odpovědi, jaké 

konkrétní kroky vykonáte, aby došlo ke zklidnění přetížené lokality a k vyřešení výše 

uvedených problémů ve prospěch rezidentů. Prosíme, jednejte, situace je neúnosná! Pokud 

nedojde k nepopulárním řešením, dokážete si představit Prahu 1 za pár let? 

 Děkuji vám za pozornost. 

 Ještě bych ráda zmínila, že celou interpelaci podepsalo v tuto chvíli 50 různých 

sousedů, přátel a lidé z okolí, kteří mají stejný názor, a měla jsem na to jen několik dní. Není 

to jen názor můj, ale mnoha lidí. Děkuji. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji, potlesk zní i z naší strany. Všechny body, které jste vyjmenovala, jsou 

programem této rady a snažíme se je od našeho nástupu řešit. Věřte, že nás trápí úplně stejně, 

protože řada z nás se tady narodila a po generace tady žije a přesně to, co říkáte, nám 

nesmírně vadí. Mohu vám slíbit, že napříč všemi gescemi by se každý radní přihlásil a v 

tomto směru vás ujistil, že se všechno řeší.   

 Kolegům se omlouvám, není to diskuse k tomuto bodu, ale je to interpelace. Vím, že 

se všichni snaží – kolega Skála na úseku dopravy, Petr Kučera na úseku životního prostředí, 

Martin Kotas se hlásil se svou komisí pro dopravu a veřejný prostor, Tomáš Vích, Pavel 

Čižinský, Pavel Nazarský – mohl bych všechny vyjmenovat. Všichni udělají maximum pro to, 

aby se věc vyřešila.  

 Prosím kolegy, aby si nechali příspěvek, až to bude projednáváno jako řádné body. 

Máme dalších 9 interpelací spoluobčanů. Za všechny slibuji, že řešení hledáme. Ohledně 

Petřína jsme se naopak ujali dobrovolně moderátora mezi hl. m. Prahou jako investorem a 

mezi vámi, abychom došli ke konsensu a nedopustili na Petříně nic, co by Petřín poškodilo. 

Věřím, že se k tomu ještě dostaneme v dalších interpelacích. Bude pečlivě odpovězeno 

písemně.  

 Prosím pana Štěpána Kuchtu, který je přihlášen se dvěma interpelacemi. Má právo 

využít časového prostoru dvakrát pět minut. 

 

P.  K u c h t a : 

 Co se týká kontejnerů, které pan Čižinský na začátku volebního období nabídl jako 

jediné řešení toho, co jsem připomněl, velice často přeháním. Kontejnery nejsou na svém 
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místě. Jestliže člověk třeba měsíc čeká na to, že odnese nějaké kusy třeba starého nábytku, je 

to hra do loterie. Otázka zní, co s tím? 

 Co se týká pana Hejmy, zjistil jsem, že na mých 9 otázek z minula má odpovídat právě 

on. Odpovědi ještě nejsou, ale budiž, dejme tomu, že byly komplexní. Zároveň bych chtěl 

poukázat na jednu věc, která souvisí s tím, co zaznělo ze strany paní Lenky. Přečetl jsem si 

nějaký příspěvek od pana Hejmy na facebooku, kde chválí Městskou policii. Velice mě 

potěšilo, že pár lidí to považuje za směšné, protože chválit policii ve chvíli, kdy Městská 

policie je pro mne zcela nefunkční organizací, v naprostém rozkladu, což není medializováno 

a není poukazováno na to, jaký průšvih s Městskou policií tady je, tak jakákoli chvála mi 

nedává smysl. Je potřeba naopak poukazovat kriticky na to, co se s Městskou policií stalo. Co 

říkala paní přede mnou, také s rozkladem Městské policie souvisí. V tom se asi s panem 

Hejmou neshodneme.  

 Co se týká pana Bureše a vysouvacích sloupků a celého projektu, který spadl pod stůl, 

dohodli jsme se s panem Burešem, že na dvě klíčové námitky si pan Bureš chtěl hrát nějakou 

„malou domů“, a proto to muselo být rozkopnuto, aby k tomu nedošlo. Dále pan Kučera řekl, 

že pan Bureš nesdílí s ostatními nějaké klíčové materiály, takže ani nevíte, o co jde, pan Bureš 

zase říká, že materiály jsou volně k dispozici. Dohodli jsme se, že se pan Bureš k těmto 

věcem vyjádří.  

 Další věc je ta – ví o tom zatím jen Petr Kučera: dospěl jsem k něčemu, čemu jsem se 

roky vyhýbal. Moje idea je podat žalobu na Magistrát za to, k čemu tady došlo a dochází. 

Nevím, je-li si paní Lenka vědoma toho komplexního balíku průšvihů, které se dějí, lidé 

většinou křičí, když se něco začne dít v jejich ulici nebo v jejich domě. Myslím si, že průšvih 

je tady velký, město velice pochybilo, žaloba je na místě. Jde ale o to, co by to stálo, jaké by s 

tím byly problémy. Kdyby mi kdokoli z vás byl ochoten poradit – byla by to žaloba na město. 

Nemyslím si, že by z toho vyšli nějací viníci, spíš jde o to udělat z toho nějakou mediální 

kauzu a pořádně to probrat.  

 Co se týká Městské policie, funkce Magistrátu, i kdyby teď všichni začali sekat latinu 

a všechno bylo geniální, tak si myslím, že je třeba poukazovat na to, jak to během 10 – 20 let 

šlo dolů. Na to je třeba nezapomenout. Jakékoli vytahování toho, jak teď policie úžasně koná, 

má různé akce, tak se domnívám, že je především důležité poukazovat na to, že Městská i 

státní Policie mnoho let nekonala. Pro mne je Městská policie organizací v rozkladu. 

Paradoxně kauza z toho není, protože mediálně se snadněji skáče po něčem jiném.  

 Pan Šustr mi napsal čtyřstránkový dopis: Pane Kuchto, vážíme si vašeho příspěvku k 

situaci. Je to hrozné. Napsal čtyři stránky prázdnoty. Jen omílal nějaké staré věci. Nečetl mé 

texty, evidentně si není vědom toho, co si lidé myslí. 

 Také mi napsal pan Hlubuček jen stránku, ale opět stránku prázdnoty. Hájí se zavírací 

dobou podniků, že zmizí vozítka atd., ale domnívám se, že to neřeší žádnou podstatu 

problémů.  

 Potrpím si na Ježíše Krista a Panenku Marii. Myslím si, že právem člověka i v našem 

evropském prostředí je považovat za možné obracet se v modlitbách nebo mít rád nějaké 

náboženské postavy. Může to do života něco přinášet, něco to ovlivňuje, něco to dělá. To je 

svoboda nás všech. Někdo postaví lunapark nebo velký podnik a je logické, že to nebude pro 

všechny, bude pro někoho. Dětský koutek bude pro děti a nebude tam chodit většina dalších 

lidí. 

 Domnívám se, že Mariánský sloup, o kterém jsem si roky myslel, že to spěje k nějaké 

realizaci, je také pro část lidí, pro které Panna  Marie něco znamená, kteří by na toto místo 

rádi chodili a vážili si toho. 

 Velice mě zaujalo, co píše pan primátor, se kterým jsme docela „na nože“ ohledně 

toho, jak krásně pečuje o rezidenty. Musím se přiznat, že by mi Mariánský sloup nevadil. 
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Fascinuje mě symbolika, která se děje. Pro mne to symbolické je. Když někdo rozmlátí 

starodávnou lampu, jak se to stalo v Týnské, když někdo rozmlátí koš, když řvou pod okny, 

tak policejní auto bez zájmu – i když je toho svědkem – projede kolem. Nyní, když tady 

máme mít sochu Panny Marie, která souvisí s evropskou historií, auto – aby zabránilo 

nekalostem – se postaví na místo, kde by mohly zmizet nějaké dlažky ze strany sochařů. 

Připadá mi to absurdní. Panna Maria je symbolem, sochaři tam hodně propagují smíření, ale 

je to třeba čistota, láska, ochrana a bezpečí – to všechno s Pannou Marií je obecně spojováno. 

A najednou takový velký problém. V tom dekadentním prostoru, v tom nekonečném bordelu, 

v tom korupčním rybníčku najednou Panna Maria probouzí takový problém. Říkám si, jestli 

to o něčem nevypovídá.  

 Prosím, abyste se vyjádřili, jak to vidíte se sloupem, proč je to tolika lidem trnem v 

oku. Myslím si, že vůbec nejde o nějaké Švédy, o katolíky, Jan Hus i protestanti mnohým 

způsobem inklinovali k tomu mít rádi Panenku Marii. Myslím si, že v tom hlavní problém 

není. Zajímalo by mě, jak se k tomu vy jednotlivě stavíte, samozřejmě na vrub lidí, co tam 

stojí. Nevím, jestli tady někdo bude mít interpelaci, možná tady nikdo z nich není, ale kdo by 

sem chtěl chodit a dohadovat se způsobem, který je často na roky a nikam nevede.  

 Jsem také člověk a myslím, že i v křesťanství je běžné vnímat svět jako svět, kde 

máme něco vidět a něco, co nevidíme. Také jsem otevřen tomu, že existuje svět energií. 

Myslím si, že původně všechny sochy a všechna architektura, její košatost, mělo nějaký 

význam, nějakým způsobem si to povídalo s neviditelným světem. Socha, která reprezentuje 

ďábla, reprezentuje nějaký princip temnoty, socha, která reprezentuje Pannu Marii, 

reprezentuje nějaké principy, lidí, kteří architekturu po staletí vytvářeli včetně egyptských 

pyramid, měli za to, že daný předmět symbolizuje a přivádí do daného místa nějakou energii. 

Jestliže můžeme podporovat chlastající turisty a prodavače drog, je povšimnutí hodné, jaká je 

mela kolem tradičního evropského křesťanského symbolu nějaké ženské, která symbolizuje 

jen to nejlepší.  

 Na závěr bych řekl, že vzhledem k tomu, jak se určitým věcem věnuji, připadá mi 

absurdní, jak spousta lidí má problémy třeba mne pozvat na komisi nebo k nějakému jednání. 

Připadá mi, že jsem v tom všem tak aktivní a že zdarma bych se věcem rád věnoval, ale je 

potřeba otevřít mi dveře. Mnozí vědí, že nejsem jen blázen, ale že mám velice racionální 

kořínek.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkujeme Štěpánu Kuchtovi za jeho podněty. Velmi rychlá reakce směrem k Městské 

policii. Bylo by nefér říct, že nic nedělá, naopak se snaží všechny problémy řešit a teprve 

výsledky opatření budou vidět. V tomto směru se jí nadále budu zastávat. Její kritika musí být 

konstruktivní a musí být dána šance věci napravit. 

 Je 18.30 hod, nyní by měl být prostor pro interpelace zastupitelů. Chtěl bych požádat 

kolegy, abychom věnovali další čas na interpelace občanů a vaše interpelace by byly po 

vyčerpání řádného programu zastupitelstva. Nevidím protest, budeme dále pokračovat. 

 Technická – Richard Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Z úst pana Štěpána Kuchty zaznělo něco poměrně významného, kdy citoval pana 

Kučeru s nějakými obviněními. Vyjádřím se k tomu několika slovy. 

 Co se týká různých dokumentací a kde se nacházejí jiné, po poslední schůzce s panem 

starostou toto téma už bude zažehnáno. 

 Další poznámka se týká toho, že ke všem bezpečnostním zakázkám existuje na úřadu 

zpracovaný audit nezávislé advokátní kanceláře. Většina těchto velkých zakázek byla tvořena 
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společně s Policií ČR, s ochrannou službou Policie ČR a s Bezpečnostní informační službou. 

Pokud někdo může šířit tyto věci, že za přítomnosti takovýchto policejních orgánů může něco 

unikat, tak je pravděpodobně jasné, že on má v hlavě takovéto myšlenky a přemýšlí o tom on 

sám o sobě.  

 

P.  H e j m a : 

 Projekt pokračuje, nespadl pod stůl, je jen řešen na příslušných instancích. Reakce na 

nařčení, které zde proběhlo – bylo to tolerováno. 

  Prosím pana Petra Burdu, aby se ujal slova jako další interpelující z řad občanů. 

 

P.  B u r d a : 

 Zdravím celé zastupitelstvo a chtěl bych to trochu odlehčit.  

 Jsem tady v první řadě proto, abych poděkoval celému zastupitelstvu. Je mi xx let a 

budu hovořit o akcích pro seniory, které i v novém volebním období pokračují přesně tak, jak 

si to lidé představují. Praha 1 z mých mediálních výzkumů je tou čtvrtí v Praze, která pro 

seniory dělá nejvíce.  

 Situace se v poslední době trochu zlepšila. Bydlím v xxxxxxxxxx ulici, a jak jsou 

vedra, mám otevřená okna i v noci. Zjišťuji, že třeba od loňského léta je méně ohňostrojů na 

Vltavě, prakticky žádné a je vidět, že když se v Dlouhé ulici zklidnil provoz a trochu se 

umravnili turisté, člověk může i normálně spát, a což děkuji.  

 Dnes bylo rozjeto velké mediální téma, začala to Mladá fronta Dnes. Média to 

potáhnou přes celé letní období. Je to otázka bydlení v hl. m. Praze, o tom, jak senioři nemají 

na nájmy apod. Myslím si, že Praha 1 v tom může být vzorová. Hodně mě překvapilo, že na 

mnohých městských částech začíná být problém soužití starších lidí, kteří nebydlí v domě 

jako vlastníci, ale jsou tam v nájmu, a začínají akce proti nim. Na Praze 1 jsem nezjistil, že by 

něco takového bylo. 

 Nakonec bych chtěl uvést, že se nám blíží 30. výročí listopadu 1989. Chci upozornit 

na to, že Rádio Hortus, které provozuje Jazzová sekce ve Valdštejnské 14, objevilo velmi 

zajímavý samizdat, který popisuje r. 1989 od června, daleko před listopadem. Jsou tam velmi 

zajímavé pasáže toho, co se dělo v Praze 1. Je to psáno trochu jiným úhlem pohledu, než se 

traduje listopad 1989. Je tam i exodus občanů NDR na ambasádu apod. Je to velice zajímavé. 

S ambasádou SRN jsme v kontaktu. Pokud by samizdat byl natolik zajímavý, že by byl na to 

posluchačský ohlas, budeme chodit po nakladatelích, aby se to po třiceti letech objevilo 

tiskem.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkujeme za vaše podněty. Bude reagováno písemně. 

 Prosím paní dr. Příhodovou. 

 

P.  P ř í h o d o v á : 

 Vážený pane starosto, vážení členové rady, tentokrát zde vystupuji jako místopředseda 

společenství domu xxxxxxxxxxxx, a to ohledně dostavby Masarykova nádraží společností 

Penta. 

 Nejde nám o rekonstrukci, kterou provádí SŽDC, k tomu se vyjadřovat v žádném 

případě nechceme, ale jde nám o stavbu, kterou má v plánu vystavět společnost Penta. Je to 

několik tisíc m2 kancelářských ploch místo relativně volného prostranství. 

 Jako společenství chceme být účastníky jednání ohledně stavebního povolení a 

územního řízení, a to z toho důvodu, že v tom nejsme sami, že i z okolí – z ulice Na Poříčí, 
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Klimentská, Havlíčkova jsou lidé zděšeni z obrovské masy, která by měla v ulici Na Florenci 

vzniknout.  

 Proto si dovoluji požádat o sdělení: 

 Jaké podmínky stanovila MČ Praha 1, aby společnost Penta v rámci uvažovaného 

objektu udělala něco pro občany? 

 Jak dopadla dopravní studie – doprava v klidu a doprava v pohybu? Nevěřím tomu, co 

společnost Penta prezentovala v divadle Archa, že vystaví v rámci této obrovské masy 

pouhých 150 míst s tím, že donutí své nájemce, aby do kanceláře jezdili hromadnou 

dopravou. Nevěřím tomu a myslím, že tomu žádný soudný člověk věřit nebude. Manažeři 

přijedou auty, která buď zaparkují v okolních garážích, nebo je budou stavět v modré zóně, 

protože si zakoupí normální parkovací místo a v tu chvíli lidé v této lokalitě, která je 

přelidněná a přeplněná auty, nebudou mít kde zastavit.  

 Dále bych chtěla vědět, jaké podmínky stanovila Praha 1 v oblasti životního prostředí 

po dobu stavby a následně po ukončení stavby?  

 Jak dopadla rozptylová studie, jaké byly její závěry? 

 Jako požadavky stanovila Praha 1, aby obyvatelé v dané lokalitě netrpěli zhoršeným 

životním prostředím? 

 Také by mě zajímalo, proč Praha 1 neoponuje stavbě tolika m2 kancelářských ploch, 

které nejsou v žádném případě přínosem pro občany Prahy 1? Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za vaši interpelaci, bude odpovězeno písemně. 

 Další přihlášený do tohoto bodu programu je pan Michal Valenta. 

 

P.  V a l e n t a : 

 Prosím paní Valíčkovou o promítnutí krátkého textu. 

 Přišel jsem sem interpelovat na základě diskuse, která proběhla na minulém 

zastupitelstvu, kde při projednávání prodloužení nájemní smlouvy Carollinum v Pařížské 14 

byl zmíněn nebytový prostor v Pařížské 28 s tím, že by měl být pronajat za částku 27540 Kč. 

 Prosím, abyste se podívali na obrazovku, pokusím se vysvětlit rozdíly. Pak se v rámci 

interpelace zeptám na to, v čem měla být učiněna chyba. 

 Popíší příběh Pařížské 28, který byl zmiňován. V r. 2009 nájemce nebytových prostor 

požádal o pronájem skladu. Tady bych chtěl specifikovat, o jaký prostor se jednalo – jednalo 

se o sklad, ne o prodejnu – o velikosti 12,6 m2 za roční nájem 27540 Kč. Na základě tohoto 

záměru byl prostor vyvěšen 10. 8. s tím, že 21. 9. 2009 rozhodla rada tento nebytový prostor 

pronajmout. Vidíte tam několik odkazů. Záměr byl veřejný, každý měl možnost se tohoto 

záměru zúčastnit. Každý měl 42 dní na to, aby nabídl případně vyšší částku, a nikdo se  

v rámci záměru na tento prostor nepřihlásil.  

 Tato informace byla spojena s Pařížskou 14. Tady odkazuji na obrovský rozdíl.  

V rámci Pařížské 14 došlo také ke zveřejnění záměru. Tam odkazuji na poslední body, které 

máte dole. Byl také veřejný. Rozdíl byl ten, že byl zveřejněn pouze na 15 dní, až když to ODS 

kritizovala, tak došlo k prodloužení záměru. Na tento záměr došly vyšší nabídky. Je logické, 

že se jednalo s uchazeči s vyšší nabídkou.  

 To, že městská část vlastní nebytové prostory – sklady, sklepy atd., a nejsou pronajaty 

byť za jedinou korunu, to se děje a myslím, že se to bude dít i za vašeho úřadování.  

 Chtěl bych se zeptat, v čem mělo vzniknout pochybení rady v r. 2009 s tím, že byl 

prostor pronajat za částku 27540 Kč? Byla to v té době jediná nabídka, která byla předaná 

městské části.  
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P.  H e j m a : 

 Bude odpovězeno písemně. Prosím dalšího přihlášeného pana Eugena Kuklu. 

 

P.  K u k l a : 

 Vážení zastupitelé, děkuji za možnost před vámi vystoupit. Problematika se týká 

obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském nám. Budu trochu osobní, ale má to 

význam, protože chci ilustrovat, jaké motivace mohou vést člověka k tomu, aby se soustavně 

a horlivě o znovuobnovení Mariánského sloupu zasazovat, a to při vynaložení značného 

množství času i peněz.  

 V současnosti se to stalo velkou kauzou a jako každá mediální kauza má nějaký náběh, 

nějakou kulminaci a potom odezní. Při této příležitostí je tady mnoho emocí. 

 Chtěl bych se představit. Narodil jsem se v r. xxxx v Praze, celou dobu žiji na Praze 1. 

V bytě mých rodičů byl obrovský panoramatický obraz malíře Kerbra ze začátku 19. století – 

panoráma Staroměstského nám. Můj tatínek se mnou rád chodil na vycházky, byl znalec 

architektury, jako jedináček jsem s ním chodil rád, ukazoval mi všechny možné slohy. 

Protože jsme byli kousek od Staroměstského nám., bylo to i naším častým cílem.  

 Když jsem se vrátil domů, podíval jsem se na obraz, kde byl krásný Mariánský sloup, 

a když jsme byli s tatínkem na náměstí, tak tam nebyl.  

 To je moje motivace, proč od začátku 90. let, jak to bylo politicky možné, jsem 

individuálně i v rámci Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu začal pracovat, aby se tam 

vrátil. 

 Z hlediska náboženství jsem vlažný římský katolík, křtěný, moje manželka je něco 

mezi řeckou katoličkou a pravoslavnou – Slovenka a naše děti jsou husitčata – děti husitsky 

pokřtěné. Nelze mě podezírat z toho, že bych se nábožensky vyhraňoval vůči zásadnímu 

proudu, který v českých zemích existuje.  

 Vadí mi, že tam sloup není proto, protože by tam mohl být, na rozdíl od jiných 

památek, které byly z různých důvodů strženy. Ne všechno se dá napravit, mnohé ovšem ano. 

Při této příležitosti bych chtěl vyzvednout skvělou práci MČ Praha 1, která nechala 

zrekonstruovat po více než sto letech věže na Malostranské besedě. Tam byla bludná střecha 

od doby požáru, a nyní tam před několika roky vyrostly tři věžičky – jedna velká, centrální, a 

dvě malé. Totéž kostel sv. Bartoloměje. V 19. století tam byl požár, a najednou tam jsou 

věžičky.  

 Sochy na Karlově mostě, často velmi zdevastované – jejich stupeň devastace si můžete 

uvědomit ve vyšehradských kasematech nebo v lapidáriu na Výstavišti – jsou na Karlově 

mostě. Kopie je naprosto regulérní způsob, jak chránit a udržet genia loci velkoměsta i 

malého města. Ostatně i Frau Kirche v Drážďanech je také kompletně zrekonstruovaný.  

 Chci tím říci, že nejde o napodobeniny, ale o kopie, což se děje naprosto běžně. 

Takový příklad může být štít domu u týnské školy, který vznikl na konci 80. let. 

 Petr Váňa není žádný patlal, ale je to jeden z nejšpičkovějších kameníků, sochařů a 

restaurátorů, který např. vytesal sochy na Křížovnickém nám. na kostele Nejsvětějšího 

Salvátora. Nedávno jsem byl přímo u toho, když jsem fotografoval, jak se navracela socha 

dvou géniů na nádherně zrekonstruované Národní muzeum. 

 Tím chci říct, že náboženský aspekt je mi „fuk“. Mělo by se určitě něco dělat s místem 

popravy zemských pánů – to je šílená věc, jak to tam v současnosti vypadá, Staroměstské 

nám. vypadá hnusně. Kvituji boj proti nafukovacím příšerám s občany bývalého Sovětského 

svazu uvnitř hyperbolické komory, ale myslím si, že bychom nemuseli bojovat ani proti 

trdelníkům, ani proti příšerám, když tam znovu dáme sloup. Dá tam vertikálu. Spolu s Janem 

Husem budou dávat občanskou vertikálu, zatímco Týnský chrám bude dávat tu božskou.  
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P.  H e j m a : 

 Děkuji za váš příspěvek. Prosím pana Davida Černého. 

 

P.  Č e r n ý : 

 Pane starosto, vážené zastupitelstvo, naváži na předřečníka Eugena Kuklu, který je 

můj kamarád a soused. K příběhu Mariánského sloupu jsem přišel nedávno, z povzdálí jsem 

to 30 let sledoval, Eugenovi fandil a v lecčems i oponoval. Můj motiv, proč si myslím, že tam 

Mariánský sloup má být je ten, že to jsou staroměstské hodiny. Když stín padne na poledník, 

který tam máme, a když je v Praze poledne, tak se dříve v Praze střílelo, že je poledne, a my 

teď nevíme, kdy máme poledne a kdy můžeme začít obědvat.  

 Chtěl jsem poprosit zastupitelstvo, jestli by mohlo vydat usnesení, které by řeklo, že 

sloup tady chce.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za váš příspěvek. Technická poznámka Martin Kotas.  

 

P.  K o t a s : 

 K náboženskému aspektu. Dnes se Ekumenická rada církví a Česká biskupská 

konference shodly na pozitivním postoji k Mariánskému sloupu, takže to v tuto chvíli nemá 

žádný náboženský rozpor. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za tuto poznámku. Každý, kdo chtěl, svůj názor vyjádřil. Nepatří to na pole 

tohoto zastupitelstva, musíme postupovat tak, jak nám zákon přikazuje. 

 O další interpelaci prosím paní Hoffmeisterovou. 

 

P.  H o f f m e i s t e r o v á : 

 Dobrý podvečer, vážení členové zastupitelstva. Mé jméno je Jessika Hoffmeister a 

jsem předsedkyní nově vzniklého spolku Petřínská iniciativa. Toto téma tady už několikrát 

padlo, ale ráda bych zopakovala, že my občané Prahy 1 jsme velice znepokojeni plánovanou 

stavbou na Petříně. Jedná se o vybourání vstupu do velké Seminářské zahrady a zpřístupnění 

Svatojánské vinice. Tato stavba přivede na Malou Stranu a do Petřínské a Seminářské zahrady 

tisíce turistů, čímž naruší klidovou zónu, která na Malé Straně chybí. 

 Petřín je zároveň domovem mnoho ohrožených živočišných druhů, kteří tím budou 

přílivem turistů nějakým způsobem ohroženi. Nejsem si jistá, odkud vznikl požadavek na tuto 

stavbu, zda je opravdu nutné stavět tak rozsáhlou stavbu toalet. Toalety jsou na Pohořelci a je 

možné je vybudovat jako skryté. Představená stavba je neodstranitelná. Jedná se o 

dvoupatrovou betonovou budovu, která naprosto nezapadá do celkového rázu Malé Strany a 

naruší její panoráma z promenády Rauela Wallenberga.  

 Dále by mě zajímalo, zda na tuto stavbu byla vypsána řádná architektonická soutěž a 

je-li toto jediné možné řešení. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za vaše podněty, měly by spíše směřovat na hl. m. Prahu, která je investorem. 

V tomto směru budeme jako prostředník a mediátor v této věci reagovat. Děkujeme za váš 

příspěvek. 

 Prosím pana Erika Bordiera. 
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P.  B o r d i e r : 

 Jmenuji se Erik Bordier a bydlím u Petřína. Přinesu doplňující úhel pohledu. Zaznělo 

to tady vícekrát. 

 Prosím o promítnutí fotografie. Jde o stavbu za 18 mil. Kč a za více než 50 mil. Kč pro 

všechno, co je kolem. Vidíte toto zabetonování? Místo toho je tam dnes krásná příroda. 

 Není to žádná levná legrace. Divíme se, že peníze nemůžeme použít např. pro 

rekonstrukce bytů a další účely. Kvůli tomu se také kácí na Petříně stromy, některé jsou 

zdravé. Zároveň vím, že město chce sázet milion stromů – za každý malý strom 30 tis. Kč. 

Nedává mi smysl, že kácíme stromy tam, kde je máme, abychom za velké peníze možná něco 

sázeli někde jinde.  

 Jak zajistíme, že proběhne veřejná debata, než se toto všechno zaplatí a postaví? 

Zdůrazňuji, že si myslím, že si to zaslouží pořádnou debatu. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za váš podnět. Musím znovu připomenout, že toto je investiční akce hl. m. 

Prahy, nikoli naší městské části. Opakuji - jsme připraveni věc mediovat, snažit se dosáhnout 

konsensuálního řešení. Příští středu se těším v 17 hodin na setkání. Nebude to procházka, 

budeme tam o této věci diskutovat. Chtěli jsme diskutovat na tom místě, abychom se tam 

podívali. Nebojte se, nenecháme to plavat. Děkuji.  

 Prosím poslední interpelující paní Romanu Ertlovou 

 

P.  E r t l o v á : 

 Jmenuji se Romana Ertlová, jsem tady za petiční výbor Petřín pro život.  

 Mám dotaz na vás, pane místostarosto Hejmo. V červnových Malostranských 

novinách jste uvedl článek „Petřín by měl zůstat krásným místem“, kde jste se podepsal, že 

jste součástí iniciativy Petřín pro život. Tato iniciativa si klade za cíl, aby se na Petříně 

zachovaly i divoké části jak jsou a aby tam neprobíhaly žádné developerské projekty včetně 

budovy, kterou jste viděli právě na obrázku. 

 Chtěla jsem se zeptat, jaké konkrétní kroky uděláte sám k tomu, aby se toto řízení 

zastavilo? Mám informace, že to lze technicky provést prostřednictvím speciálního 

zmocněnce. Praha 1 má vedle těchto pozemků také jiné pozemky, jsou sousedé – Praha 1, 

Boromejky a Magistrát. To jsou reální účastníci řízení. Proto mám na vás konkrétní dotaz, 

jaké kroky budete v tom dále dělat? 

 Druhý dotaz. Vzhledem k tomu, že nikdo nebyl předem informován – občané ani 

spolky, a mezitím vesele probíhala schvalovací řízení, tak než proběhnou nevratné změny, že 

se tam začne stavět, máme za to, že by měla proběhnout veřejná diskuse. To je dotaz na 

všechny přítomné zastupitele, zda toto umožní a kdo se hlásí k tomu, aby bylo umožněno dát 

hlas lidem, než se začne stavět a provádět změny v těchto místech? (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za váš příspěvek. Využiji příležitosti, abych vysvětlil nedorozumění. Článek ve 

zmiňovaných novinách jsem nepsal, ale redakce. Překvapilo mě, že jsem tam byl podepsán s 

uvedením iniciativy Petřín pro život. Za sebe se omlouvám, nebyl to záměr, já to nezpůsobil. 

Vzniklo to možná z toho, že se redakce ptala na můj názor a já jsem řekl, že Iniciativu 

podporuji a že jsem pro to, aby se Petřín zachoval jako místo pro život. Ač jsem nemusel, 

zhostil jsem se dobrovolně role moderátora v této věci právě proto, že máme harmonický 

vztah s hl. m. Prahou. Já a Petr Kučera, který má na starosti životní prostředí, jsme ti dva, 

kteří se budou snažit s hl. městem vyjednat, aby to bylo řádně participováno a bylo to sdíleno 

s vámi, aby vox populi byl vyslyšen a abychom našli nějaké řešení. Hl. město to má v 
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současné době jako schválenou investiční akci pod stavebním povolením, pod rozpočtovou 

položkou a mají to jako investiční akci, která je v chodu. My sami máme zájem, aby se tato 

věc vysvětlila. Proto jsme uspořádali první setkání na Petříně se zástupci hl. m. Prahy, odboru 

životního prostředí, resp. oddělení péče o zeleň a budeme v tom dále pokračovat. Hl. m. Praha 

bude dostatečně zastoupeno na zmiňované diskusi příští středu. Následně s kolegy budeme 

pak rozhodovat o tom, jaké kroky podnikneme. S hl. městem chceme spolupracovat, věříme, 

že mu není jedno, že se tato iniciativa zvedla a že těm, kteří v této oblasti bydlí, není osud 

Petřína lhostejný. Nechcete, aby se stavělo něco, co by Petřín hyzdilo. 

 Konkrétní kroky neumím teď říct, jsme v jednání s kompetentními členy rady a s 

řediteli příslušných odborů na hl. m. Praze a budeme hledat řešení. Příští středu bude 

příležitost si to s nimi vyříkat.  

 

P.  E r t l o v á : 

 Ještě se zeptám zastupitelů, kdo by rád podpořil, než se začne stavět, aby došlo k 

participaci? 

 

P.  H e j m a : 

 Velmi se omlouvám, ale toto je bod jednání zastupitelstva dotazy a interpelace, kde 

můžete sdělit interpelaci na konkrétního člena zastupitelstva, není to anketa. Po skončení 

zastupitelstva budete mít možnost se jednotlivých zastupitelů zeptat. Věřím, že nikdo 

neodepře vaše právo se k věci vyjádřit a právo získat zpětnou vazbu od hl. města, kterou 

zprostředkujeme. 

 Je 19 hod., máme vyčerpány interpelace z řad občanů. Předávám řízení panu 

starostovi, abychom pokračovali dále v jednání. Myslím, že máme pět minut na jednání klubů. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Máme pět minut na jednání klubů. 

(Přestávka) 

 Pokračujeme v projednávání bodu č. 7. Rozprava byla ukončena. Prosím o 

stanoviska klubů.  

 Jan Votoček. 

 

P   V o t o č e k : 

 Chtěl bych ohlásit změnu svého pozměňovacího návrhu, kde se slovo „Správní rada“ 

nahradí slovy „Dozorčí rada“.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Za sebe jsem už říkal, proč tyto pozměňovací návrhy nepodporuji. Opakuji: zákon 

neumožňuje předat reálnou moc nad příspěvkovou organizací nikomu jinému než zřizovateli. 

Je to jako kdybychom převáděli obchodní společnost tím způsobem, že někoho jmenujeme 

jednatelem toho obchodního partnera. To není převod, je to pouze nějaké pověření řízením, 

ale na skutečná práva a odpovědnost to nemá vliv.  

 Pokud jde o Richarda Bureše, již jsem uváděl, že cílem tohoto tisku není detailně 

všechno upravovat, ale cílem je dát na hl. město signál, že Praha 1 o tom ví a že obě strany v 

jednáních mohou pokračovat.   

 Dávám slovo Vladanovi Brožovi, budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. 

 

P.  B r o ž : 

 Nejdříve přečtu návrh pana dr. Votočka, protože byl poslední. 
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 Zastupitelstvo 

 1. bere na vědomí informaci o jednání mezi městskou částí Praha 1 a hl. m. Prahou 

týkajícím se provozování Nemocnice Na Františku a stručné teze k tvorbě metropolitní 

zdravotní sítě pro r. 2020-2025, které tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.  

 Tento bod zůstává stejný.  

 2. Neschvaluje návrh dalšího postupu při řešení budoucího fungování Nemocnice Na 

Františku dle přílohy 2 tohoto usnesení 

 3. Ukládá zřídit Dozorčí radu Nemocnice Na Františku s řídící pravomocí vůči 

managementu Nemocnice Na Františku. Zodpovídá Rada MČ Praha 1. Termín do konce 

tohoto roku. 

 4. Ukládá jmenovat členy Dozorčí rady Nemocnice Na Františku s tím, že zástupci hl. 

m. Prahy budou mít nadpoloviční obsazení. Zodpovídá Rada MČ Praha 1. Termín 

31.12.2019. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Jako předkladatel se s tímto pozměňovacím návrhem neztotožňuji. Prosím o tomto 

pozměňovacím návrhu hlasovat. Pro 9, proti 12, zdrželi se 4, nehlasoval 0. Pozměňovací 

návrh nebyl přijat. 

 Prosím další pozměňovací návrh. 

 

P.  B r o ž : 

 Pozměňovací návrh pana zastupitele Bureše, doplňující návrh původního usnesení. 

 4. Souhlasí s určením nemovitého majetku k hospodaření nově zřizované příspěvkové 

organizace Metropolitní nemocnice Na Františku za podmínky, že tento nemovitý majetek 

zůstane svěřen městské části Praha 1, tedy nedojde k jeho odsvěření.  

 5. Ukládá zajistit vypořádání movitého majetku, který přejde ze zřizované organizace 

Nemocnice Na Františku na městskou část tak, aby došlo buď k jeho odsvěření za náhradu, 

nebo k jeho prodeji nově zřízené městské příspěvkové organizaci Metropolitní nemocnice Na 

Františku. Odpovídá Rada MČ Praha 1. Termín 31. 10. 2019. 

 6. Ukládá vypracovat a předložit ZMČ Praha 1 finanční analýzu movitého majetku dle 

bodu 5 tohoto usnesení. Odpovídá Rada MČ Praha 1. Termín 31. 10. 2019. 

 7. Rozhodlo delegovat do pracovních skupin převzetí Nemocnice Na Františku 

následující osoby. Nejsou navrženy s tím, že jedna osoba by náležela opozici. 

 

P.  B u r e š : 

 Vycházel jsem z toho, že Magistrát hl. m. Prahy nebo rada má to jmenovitě bez toho, 

že by se tím naše zastupitelstvo zabývalo a rozhodlo o delegování lidí, kteří tam jsou uvedeni. 

Je tam šest jmen za Prahu 1 a jedno je prázdné. Myslel jsem, že to jedno je opoziční. 

Vycházel jsem z materiálu hl. m. Prahy. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Jako předkladatel se s tím neztotožňuji z důvodu, že jsou tyto požadavky z části 

předčasné a z části to budeme řešit v rámci politických vyjednávání.  

 

P.  B r o ž : 

 Doplním ještě bod č. 8: Ukládá předložit ZMČ Praha 1 analýzu celkových nákladů 

zrušení příspěvkové organizace a nákladů MČ Praha 1 s budoucím provozem Metropolitní 

nemocnice Na Františku. Zodpovídá Rada MČ Praha 1 s termínem do 31.10. 2019. 
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Ani zde se neztotožňuji. Prosím o tomto pozměňovacím návrhu hlasovat. Pro 8, proti 

8, zdrželo se 9, nehlasoval 0. Nebylo přijato. 

 Hlasujme o původním návrhu usnesení, jak bylo předloženo. Pro 15, proti 0, zdrželi 

se 2, nehlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 

 

 Děkuji. Přistoupíme k bodu 8 – souhlas s přijetím úvěru pro SVJ na adrese 

Karlova 30. Prosím předkladatele Davida Bodečka. 

 Technická – pan Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Chtěl bych uvést do zápisu, že při hlasování o prvním pozměňovacím návrhu jsem se 

přemáčkl a nechtěl jsem hlasovat pro. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji za informaci. Slovo má David Bodeček a může se připravit pan Mgr. Bulla. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Vážení kolegové, navrhuji souhlasit v rámci našeho spoluvlastnického podílu ve výši 

28,43 % s přijetím úvěru pro SVJ Karlova 30 určeného na opravu společných částí domu za 

podmínky, že úvěr v maximální výši 1200 tis. Kč nebude zajištěn zástavním právem a po 

dobu splácení úvěru nedojde ke snížení příspěvku do fondu oprav, který je v současné době 

60 Kč/m2/měsíc.  

 Požadavek s dokumenty k nám na úřad poslal pan xxxxxxxx xxxx, který je předsedou 

SVJ, dne 7. 6. 2019 s tím, že je třeba rekonstrukci realizovat ještě v letošním roce. Vzhledem 

k tomu, že máme zastupitelstvo až v září, vyšel jsem panu předsedovi SVJ vstříc a tisk jsem 

předložil na Radu MČ Praha 1 dne 11. 6. Doporučila zastupitelstvu s přijetím úvěru SVJ 

vyslovit souhlas.  

 Součástí tisku máte jednak závazné stanovisko památkářů a také ohlášení stavebního 

záměru od MČ Praha 1, máte i detaily k úvěrovým prostředkům od České spořitelny, jak 

maximální výši 1200 tis. Kč, tak maximální splatnost 10 let, 3 % úroku a fixaci pět let.  

 Co se týká SVJ Karlovy 30, v letošním roce se tam uskuteční dvě rekonstrukce 

společných prostor domu, a sice oprava exteriéru a oprava interiéru. Co se týká exteriéru, 

setkali jsme se s tím, když jsme schvalovali granty na opravu domovního fondu. Toto je druhá 

záležitost, je to interiér. Jedná se o kompletní výměnu elektroinstalace, o nový plynovod a 

vyspravení vnitřních štukových omítek.  

 Nejdůležitější pro vás je, že teď schvalujeme žádost. Zastupitelstvo by odsouhlasilo 

nabídku na úvěr České spořitelny tak, aby náš zplnomocněný zástupce na schůzi SVJ mohl 

hlasovat pro přijetí tohoto úvěrového závazku pro SVJ. 

 SVJ může bez sankce tento úvěr nedočerpat.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji Davidu Bodečkovi a otevírám rozpravu. Martin Kotas. 

 

P.  K o t a s : 

 Chtěl bych se zeptat, jestli je tam někde hlasování SVJ? 
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P.  B o d e č e k : 

 K tomu se vyjádří pan Mgr. Bulla. SVJ ještě nehlasovalo, bude hlasovat až příští 

týden. Součástí tisku jsou i stanovy. Pan Mgr. Bulla mě možná doplní. K přijetí je třeba 

souhlas 60 %. My máme 28,43 %. Je to obdobná záležitost, která se už využívala v 

předcházejících případech, kdy se městská část vyjadřovala před souhlasem SVJ. Bylo to u 

SVJ Krakovská 20 a SVJ Dlouhá 5.  

 Předám slovo panu Mgr. Bullovi, případně panu předsedovi SVJ. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím pana Mgr. Bullu. 

 

P.  B u l l a : 

 SVJ v této záležitosti ještě nehlasovalo. Předseda SVJ požádal městskou část o 

pověření našeho zástupce, aby se mohl vyjádřit v rámci řádné schůze tak, aby mohlo dojít k 

prohlasování tohoto návrhu. Máme volnou volbu, zda souhlasíme nebo nesouhlasíme. 

 Není to neobvyklá situace, v minulosti už se tímto způsobem hlasovalo ještě před 

hlasováním na schůzi SVJ v SVJ Krakovská 20 a v Dlouhé 5, i v jiných případech v rámci 

hlasování per rollam, kdy jsme také neznali stanovisko ostatních členů SVJ. Bylo to např. ve 

Vodičkové 9, v Řeznické a v dalších SVJ.  

 V tuto chvíli záleží na vás, zda podpoříte zafinancování rekonstrukce v rámci daného 

SVJ. Chce udělat rekonstrukci interiérů a vedení elektřiny, což zasáhne částečně do exteriéru 

budovy, do fasády, kterou v letošním roce budou rekonstruovat. Z toho důvodu chtěli obě 

rekonstrukce pro dům sloučit, aby příští rok nemuseli rozkopávat to, co letos opraví.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Chtěl jsem říct něco podobného, co řekl pan Mgr. Bulla. Souvisí to s granty na opravu 

domovního fondu. Realizace této záležitosti musí proběhnout letos, jinak by museli polovinu 

částky, kterou dostali na rekonstrukci fasády, vrátit.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Další přihlášen není, diskusi končím. Prosím hlasovat o návrhu usnesení. Pro 15, 

proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 9. Usnesení bylo přijato. 

 

 Nyní máme bod původně označený číslem 10 – dohoda o narovnání s paní Boženou 

Harmáčkovou. 

 Tento tisk předkládám já. Dovolte, abych na úvod stručně řekl. 

 Tento tisk byl předložen na stůl z toho důvodu, že jednání s ní proběhlo až v poslední 

době. Bylo uspíšeno z toho důvodu, že toto je poslední zastupitelstvo před prázdninami, jinak 

bychom se schválením dohody museli čekat až do září, což by zejména pro paní 

Harmáčkovou bylo tíživé.  

 Doufám, že jste dostali i stručnou důvodovou zprávu, kterou jsem přinesl až na 

zastupitelstvo. 

 Ve stručnosti. Historie soudních sporů s paní Harmáčkovou je letitá a paní 

Harmáčková z podstatné části soudní řízení, zejména pokud jde o neplatnost výpovědi, 

vyhrávala. Takto cca dvě desítky let vedeme soudní spory s paní Harmáčkovou ohledně 
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platnosti výpovědi. Teď v květnu nabylo právní moci poslední rozhodnutí Městského soudu v 

Praze, kterým bylo opět deklarováno, že výpověď Prahy 1 paní Harmáčkové z 18. března 

2015 je neplatná. Paní Harmáčková se tímto soudním rozhodnutím opět stala zaměstnankyní 

Úřadu MČ Praha 1, což by po těch letech v praxi přinášelo řadu problémů.  

 To je jedna urgentní věc, která mě vede k tomu, abychom se pokusili o smír.  

 U paní Harmáčkové došlo k tomu, že v květnu ona a její syn ztratili bydlení. Nyní 

bydlí v ubytovně xxxxxxxxxxx. Paní Harmáčková navrhla, že je připravena se zříci nároků, 

které nepochybně vůči Praze 1 má, byť žádný není pravomocně přiznán, a za to že jí bude 

zajištěno bydlení.  

 Dohodu, kterou jsme to realizovali, máte přiloženou. Jedná se o výčet právních 

pohledávek a vzájemných závazků, které by se všechny škrtly. Praha 1 má z titulu užívání 

bytu v xxxxxxxxxxx ulici pohledávku, kterou roky exekučně vymáhá. Pohledávka podle 

mého pocitu spíše narůstá, než by byla umořována. Aktuálně se jedná o částku z původních 

127 tis. na částku přes 200 tisíc. Na druhou stranu lze očekávat, že paní Harmáčková s 

některými svými nároky za ušlý plat v období, kdy nepracovala pro městskou část, protože 

byla neoprávněně propuštěna, uspěje. Nároky by mohly obsahovat možná statisíce.  

 Domnívám se, že je potřeba, abychom tento letitý spor, kde nemůže být vítězů ani 

poražených, ukončili. Paní Harmáčková a její syn jsou našimi občany, takže i z tohoto titulu 

jako městská část máme vůči nim povinnosti. 

 Navrhuji, abychom tuto dohodu schválili s tím, že na základě této dohody by následně  

byl identifikován vhodný byt, jak o tom hovoří čl. 4.3 návrhu dohody. Následně by se 

podepsala jak tato dohoda, tak nájemní smlouva. Tím by došlo k vyrovnání veškerých 

závazků a pohledávek a rovněž k ukončení tohoto roky sporného pracovně právního vztahu 

paní Harmáčkové k Praze 1.  

 Nyní otevírám rozpravu. Slovo má Jan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Nevidím důvodu, proč dávat tento bod na stůl. Je to v rozporu s jednacím řádem. 

Navíc je to bod, který obsahuje složité majetkové podklady, které je třeba nastudovat. Celé 

odpoledne a večer jsme se tady věnovali důležitějším materiálům a nebylo možné tyto 

záležitosti studovat. Proto jsem zásadně proti tomu, aby se tento materiál vůbec projednával.

 Vy si to prosadíte, beru tudíž na vědomí, že paní Harmáčková vyhrála soud, že je už 

asi měsíc našim řádným zaměstnancem, přesto dosud do práce nenastoupila, takže jí každý 

den naskakují A, takže očekávám, že vbrzku dostane další výpověď a tentokrát soudní spor 

vyhrajeme.  

 Připadá mi absurdní takový případ hnát takový k okamžitému rozhodnutí. Máte 15 

hlasů, prosadíte si to, ale bez nás.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Richard Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Snažil jsem se hledat nějakou historii kromě toho, co je uvedeno. Když jsem procházel 

internet, a rozhlížím se okolo stolu, kdo by k tomu mohl vůbec mluvit a mohl by nás seznámit 

se situací, je to jen Petr Burgr. Internet vyhazuje jen Bürgermeistera a Petra Burgra, jak se to 

tenkrát míchalo s paní advokátkou Samkovou o zneužívání plných mocí atd. Chtěl jsem se 

připravit, abych zavzpomínal, ale nikde to nenacházím. Třeba by nás jediný pamětník Petr 

Burgr s tím mohl seznámit, málokdo o historii ví.  
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Petr Burgr. 

 

P.  B u r g r : 

 Dámy a pánové, cítím velké deprese, půjdu kvůli tomu asi ke cvokaři. Přiznal jsi můj 

věk a historii. Nejsem jediný, kdo si pamatuje, ale někdo se k tomu přizná, někdo dělá, že si 

nic nepamatuje 

 Spor byl v pracovně právní rovině. Je to věcí mezi předchůdcem pana tajemníka, byl 

to pracovně právní spor.  

 Pak tam byl spor o neoprávněném užívání bytové jednotky, což patřilo do mé gesce. 

Tam jsme byli úspěšní, v této souvislosti tam běží exekuce.  

 Když se po dvaceti letech podívám, kolik tento spor stál městskou část jen na platech 

právníkům, dáma, která má nad každou soudní budovou zavázané oči a váhu, tak víme, že 

vždycky je soud k tomu, že mistička je vždycky na jednoho poškozeného, a instituce je ta zlá. 

 Nebudu přiznávat věk této dámy, protože mi to nepřísluší. Pokud by se podařilo, aby v 

klidu dožila někde na území MČ Praha 1, přál bych jí to a přeji i městské části, aby toto měla 

za sebou. Je to především pracovně právní spor a naši předchůdci udělali řadu chyb. Kdyby se 

to jedním podpisem spláchlo se stolu, všichni budeme rádi.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Zareaguji na Jana Votočka. Proč to za urgentní považuji, jsou dvě věci.  

 Zaprvé bydlení. Paní Harmáčková bydlí na ubytovně xxxxxxxxxxx, což je spojeno se 

spoustou problémů, nebyl tam ubytován její syn, se kterým žije roky ve společné domácnosti 

atd. 

 Druhý problém je, že paní Harmáčková je po mnoha letech opět v pracovním poměru. 

Její zařazení do práce z obou stran není jednoduché. Domnívám se, že urgentnost, pro kterou 

to bylo dáno na stůl, dána je.  

 Děkuji Petru Burgrovi, co řekl jako pamětník. Otočil bych to – jsem rád, že historii 

neznám, dívám se na rozsudky, na to, co může být dále, můžeme vést soudní řízení, v nichž 

můžeme být úspěšní nebo dál neúspěšní. Nehleďme do minulosti, kde to nebylo černobílé a 

bylo to i lidsky složité, ale hleďme do budoucnosti, aby paní Harmáčková měla klid a 

abychom i my měli klid.  

 Předložil bych pozměňovací návrh k vlastnímu tisku. Stala se tam chyba, že ve 

smlouvě je vždycky uvedeno slovo „mzda“, ale paní Harmáčková má jako úřednice „plat“. 

Prosím ve smlouvě slovo „mzda“ nahradit slovem „plat“. 

 Paní Špačková. 

 

P.  Š p a č k o v á : 

 Jsem také ráda, že neznám tuto historii, ale toto jednání mi připadá velmi neetické. Je 

to precedens pro všechny obyvatele Prahy 1, že když budou chtít vydírat, tak dosáhnou toho, 

co budou chtít. Myslím si, že máme určité podmínky, za kterých se poskytují sociální byty, 

jsou tam lhůty a ostatní věci, a my se jich v tomto případu zbavujeme. Může nás to někdy 

dohnat, protože všichni, kteří budou chtít podobným způsobem toho dosáhnout, budou moci 

poukazovat na tento precedens.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Chci upozornit, že zhruba před rokem byla z naší strany na stole nabídka, že vyplatíme 

paní Harmáčkové v hotovosti částku 400 tis. Kč. To bylo před tím, než paní Harmáčková 
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vyhrála další soud. Nyní je na stole znovu náhrada škody za poslední tři nebo čtyři roky. 

Každý si může spočítat, kolik by to bylo.  

 Nechtěl bych být starostou Prahy 1, kde by starší dáma byla na ulici. Z hlediska 

finančního se domnívám, že je to pro městskou část velmi výhodné.  

 Pokud se nikdo do diskuse nehlásí, rozpravu končím. Hlasujme o návrh tisku s 

úpravou – místo „náhrada mzdy“ „náhrada platu“. Pro 14, proti 1, zdrželi se 2, nehlasovalo 

7. Usnesení bylo schváleno. 

 

 Nyní pokračují interpelace zastupitelů. Prosím Richarda Bureše, potom Filipa 

Kračmana.  

 

P.  B u r e š : 

 Vážený pana starosto, obracím se na vás v souvislosti s pronájmem nebytových 

prostor na adrese Pařížská 119/14. Proč se v záležitosti spadající do kompetence příslušného 

radního obracím na vás? Především s ohledem na aktuální stav souvisejícího procesu jako na 

nejvyššího představitele městské části, jejího statutárního zástupce majícího největší 

odpovědnost za správnost kroků rady a také z důvodu snahy o věcnou diskusi nad daným 

tématem bez dalších vlivů.  

 Nebudu se již vracet k předchozím krokům učiněných v souvislosti se záměrem nájmu 

předmětného prostoru a jeho vyhodnocením, které byly ze strany opozice snahou o poukázání 

na související nejasnosti a měly vést k naplnění povinnosti všech radních, tedy rozhodování s 

péčí řádného hospodáře. Popíši nyní jen reálnou situaci a nástin toho, jak podle mne měla rada 

postupovat a jak jsem s důvěrou v pravdivost dříve deklarovaných slov očekával od vás a 

dalších radních.  

 V souvislosti s některými vyslovenými obviněními dovolte poznamenat, že i já jsem 

obecně zastánce toho, aby byli při pronájmu obecních nebytových prostor tam, kde je to 

možné, upřednostňováni místní podnikatelé, kteří zajišťují služby obyvatelům Prahy 1. V 

takovém případě jsem i já zastáncem možností dorovnání vyššího nabízeného nájmu 

stávajícím nájemcem či přímo vyhodnocení nižší nabídky jako vítězné. To ale v žádném 

případě neplatí pro Pařížskou ulici, a ještě méně pro její křížení s ulicí Širokou. Zde má jít a 

jde jen o dosažení nejvyššího výnosu pro Prahu 1. To ostatně v rozhovorech potvrdilo několik 

koaličních radních. Bohužel, poslední kroky jsou v rozporu s uvedeným. 

 Pojďme ke konkrétnímu případu. Na adrese Pařížská 14 se nacházejí 4 nebytové 

prostory: 101, 102, 103 a 104. Velikostně: 101 – 240,2 m2, 102 – 85,2 m2, 103 – 59,5 m2, 

104 – 13,8 m2. Prostor 101 je rozdělen do prvního nadzemního a prvního podzemního podlaží 

– 98,5 m2 a 150,7 m2. U prostoru 101 je smlouva na dobu neurčitou. V materiálu pro radu 

MČ Praha 1 je uveden nájem 1368879 Kč, ale ve smlouvě je 2650 tisíc za rok, což znamená 

11032 Kč/m2/rok. 

 Prostor 102, který se týkal záměru: původní nájem 4354776 Kč, takže nájem za m2  

Kč 51112. Nově podle usnesení UR19-0605 ze dne 11. 6.  Kč 6200 tis., což je 72770 Kč/m2. 

 Prostor 103: nájem Kč 3379741, což je Kč 56802 za m2.  

 Prostor 104: Kč 1024164, což je nájem za m2 Kč 74215.  

  U dvou z nebytových prostor, konkrétně pak 119/101 a 119/102, existuje možnost 

jejich propojení doložená existující dohodou obsahující i plánky a vyčíslení nákladů.  

V dohodě je i uvedeno, že stávající nájemce smí tyto prostory propojit bez navýšení nájmu za 

prostor 119/101, který se provedenou změnou změní na obchodní prostory přístupné z ulice 

Pařížská. V materiálu, který byl součástí vyhodnocení záměru a byl zpracován vedoucím 

OTMS je uvedeno, že u slučované části situované do ulice Široká nelze srovnávat výši nájmu 

s prostory v ulici Pařížská a případné navýšení nájmu u prostoru 119/101 tomu musí 
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odpovídat. Ne, nemusí. I malé dít pochopí, že důležité je, odkud se do prostoru vchází a ne 

kam má část výloh.  

 Dovolím si nyní na základě existujících údajů vypočítat možný výnos MČ Praha 1 ze 

sloučených prostor v případě, kdy by se soutěžil jejich nájemce. Nebudu aplikovat nejvyšší 

dosaženou cenu. Zde jsem ostatně přesvědčen, že kdyby nedošlo k nešťastnému vyjádření 

pana Šebesty, který řekl, že to víceméně dostane stávající nájemce a veškeré nabídky budou 

pouze indikativní k tomu, o kolik bylo navýšeno, tak by dorazily i vyšší nabídky.  

 Budu výrazně mírnější a aplikuji nabídnutou a stávajícím nájemcem akceptovanou 

cenu za m2 jen na prostory v 1.NP, tedy 85,2 a 89,5 m2, jejichž schválené sloučení je ostatně 

doloženo i existujícím plánkem včetně vyznačení bouraných příček, který byl poprvé 

zveřejněn v materiálu rady a ta si je tak jeho existence vědoma.  

 Zbytek budu muset dodat písemně.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji za podnět. 

 

P.  B u r e š : 

 Řeknu jen částky. Rozdíl 5525 tis., což je 27627522 Kč za období pěti let. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Zareaguji, jak pravidla říkají. Poprosím Filipa Kračmana. 

 

P.  K r a č m a n : 

 Mám interpelaci na pana radního Skálu. Všiml jsem si, že odešel, takže podám 

písemně.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Karel Ulm. 

 

P.  U l m : 

 Mám dvě interpelace, spojil bych je do jedné. První je na pana radního Skálu, který 

odešel, tak bych se zeptal vás, pane starosto. Je to obecná otázka.  

 V tisku jsem zjistil, že hl. město chce omezit vjezd autobusů do historického centra 

Prahy. Jaký je váš názor? Z článku jsem nevyčetl, jestli jde o turistické autobusy provozující 

okružní jízdy, nebo autobusy přivážející davy turistů do hotelů, které je tam jen přivezou a 

zase odjedou? Plánuje radnice Prahy 1 něco? 

 Další je otázka na předsedy koaličních klubů. Mohli byste mi zodpovědět otázku, jaký 

je váš názor na zvyšování nájmu v obecních bytech? Jestliže ano, jaké částky by toto číslo 

mělo dosáhnout? Děkuji. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Vladimír Mařík. 

 

P.  M a ř í k : 

 Vážený pane starosto, s ohledem na rekonstrukce, které probíhají v lokalitě 

Vodičkova, Navrátilova a Příčná doporučuji, aby vyhrazené parkování pro úřad bylo pouze v 

pracovních hodinách a ne od 6 do 22 hodin. Domnívám se, že by úprava stání v této části 

ulice pomohla občanům Prahy 1. Asi je zbytečné, aby měl úřad takovéto výhody v době, kdy 

tam nikdo není.  
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 Tento podnět předkládám na základě žádosti občanů dané lokality. 

 

P.  Č i ž i n s k ý: 

 Děkuji za podnět, beru ho velmi vážně. Tomáš Vích. 

 

P.  V í c h : 

 Se zájmem sleduji interpelace občanů ohledně vývoje kolem Mariánského sloupu. 

Mám jeden dotaz a jednu interpelaci. 

 Dotaz je, zda bychom mohli dnes tady hlasovat o tom, zda jsme nebo nejsme za 

obnovu Mariánského sloupu?  

 Interpelaci přečtu. V sobotu 15. 6. t. r. v okamžiku nahlášeného shromáždění příznivců 

obnovy Mariánského sloupu zaparkovalo vozidlo Městské policie na místě Mariánského 

sloupu, kde měla proběhnout modlitba za jeho obnovení, což necitlivým způsobem narušilo 

průběh shromáždění a eskaluje až do dnešní doby, kdy tam vozidlo Městské policie stále stojí, 

napětí ohledně veřejné diskuse o budoucnosti sloupu.  

 Rád bych vyzval starostu Pavla Čižinského, aby vstoupil do jednání s Městskou 

policií, aby místo sloupu fyzicky uvolnila a ostrahu náměstí vykonávala z jiného místa. 

Děkuji.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Jan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 V této souvislosti bych se zeptal na jinou věc. Pan sochař Váňa nemá zábor veřejného 

prostranství, a tudíž tam nemůže kutat a budovat sloup. Celý prostor Staroměstského nám. 

ovšem není vyhrazen jako parkoviště, je zbaven dopravy, která je vedena jen po obvodu. 

Chtěl bych se zeptat prostřednictvím rady vedoucího odboru dopravy Czitala, jestli Městská 

policie má vyhrazený zábor na místě tohoto pomníku, kde jejich dodávka stojí? Děkuji. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Martin Kotas. 

 

P.  K o t a s : 

 Nevím, zda to procesně jde, ale rád bych se připojil k interpelaci Tomáše Vícha. 

 Doplnil bych, že bez ohledu na to, co si kdo myslí, zda tam má sloup stát nebo ne, tak 

zaparkovat auto na tomto místě mi přijde krajně nevhodné.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím pana Stejskala, ředitele Městské policie Praha 1. 

 

P.  S t e j s k a l : 

 V současné době nemám možnosti a prostor, abych s tím cokoli udělal. Celou situaci 

zavinilo to, že si bez povolení dovolili rozebrat kus náměstí. Kdyby se to nestalo, přístup by 

byl jiný. I v tu sobotu, přestože byla dohoda o tom, že tam budou mít nějaký happening, se 

pokusili komunikaci rozebrat stále s chybějícím povolením. Nic jiného udělat nemohu, 

reagovat na to musím, protože je to majetek města a majetek jsem povinen chránit.  
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Domnívám se, že interpelace jsme vyčerpali, bude odpovězeno, jak pravidla 

předpokládají. Program je hotov, nevidím možnost přistupovat k nějakému dalšímu hlasování. 

 Technická – Jan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Pan arch. Vích dával nějaký podnět k hlasování. Bude na něj reagováno, nebo ne? 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Domnívám, že jsme to neměli na programu. Jsem z OVO upozorněn na čl. 2, odst. 12 

našeho jednacího řádu, že by musel být písemný materiál. Za mne bych hlasovat nechtěl a 

také jednací řád to neumožňuje.  

 Ještě se hlásí Richard Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Budu pokračovat (pozn. ve své první interpelaci) rychle, snad se to podaří zaznamenat. 

 Budu výrazně mírnější a aplikuji nabídnutou a stávajícím nájemcem akceptovanou 

cenu za m2 jen na prostory v 1.NP, jejichž schválené sloučení je doloženo i existujícím 

plánkem včetně vybouraných příček, který byl poprvé zveřejněn v materiálu rady a ta si je tak 

jeho existence vědoma.  

 Pokud aplikuji dosaženou cenu na celý prostor o velikosti 174,7 m2 (paradoxně, 

nájemci v jeho plánku vyšlo jen 168,6 m2), pak MČ Praha 1 rozhodnutím rady o záměru dle 

UR19_0605  přichází  o  5525 tis.  Kč ročně,  tedy  za  dobu  trvání  pětiletého  nájmu je to  

27627522 Kč. To už je částka, která není opomenutelná a kdy je oprávněné žádat vás o 

odpovědi na otázku, proč bylo takto rozhodnuto a proč rada nepostupovala jinak.  

 Jak jsem ale uvedl, v předchozím výpočtu jsem se držel tzv. při zemi. Pokud bych totiž 

aplikoval známé nabídky na obdobný prostor porovnatelné velikosti v dané ulici, dojdu k 

závěru, že nebytový prostor o velikosti 325,4 m2 (z nichž 174,7 m2 v 1. nadzemním podlaží a 

150,7 m2 v 1. podzemním podlaží) a ceně „jen“ 70000 za m2 a rok, pak by rozdíl proti 

výsledku stávajícího usnesení byl 13928 tis. ročně, tedy nevěřitelných 69640 tis. Kč za období 

pěti let.  

 Aby v argumentaci nezaznívalo, že si tyto informace jen vymýšlím, dovoluji si 

odkázat na jednu z nabídek, které měla v plném znění rada k dispozici jako součást materiálu 

a kde je uvedeno, že jeden ze zájemců informaci o slučování prostor v rámci minulého 

jednání ZMČ zaznamenal a je připraven se ucházet o celý sloučený prostor s odkazem na jeho 

dřívější nabídku v rámci výběrového řízení na pronájem prostor na adrese Pařížská 13. Tam 

byly nájmy 84 tis. Kč/m2.  

 Vážený pane starosto, vzývám vás, jednejte tak, jak jste veřejně deklaroval a slíbil, 

tedy v zájmu MČ Prahy 1. Nepodepisujte smlouvu, usnesení UR19_0605 revokujte, udělte 

výpověď nájmu NP 119/102 na adrese Pařížská 119/14 k datu 31. 8. 2021, tedy tak, aby 

smlouvy u obou sousedících a propojitelných nebytových prostor končily stejně a zahajte 

transparentní proces výběrového řízení na nového nájemce sloučeného prostoru tak, aby byl 

maximalizován výnos pro městskou část.  

 Na této křižovatce ulic jde hájení podnikatelů a zajištění služeb občanům stranou. Zde 

jde a radě i zastupitelstvu musí jít jen o výnos pro Prahu 1. Vzorem pak může být situace na 

protějším rohu, kdy již v r. 2015 byl v otevřené soutěži dosažen nájem ve výši 83841 Kč za 

m2 a rok. Pro případné námitky i zde je část nebytových prostor v 1. podzemním podlaží. 
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 Závěrem, pane starosto, malá poznámka. O vyhodnocení záměru hlasovala rada 

minulé úterý, smlouvu (dodatek smlouvy) jste ještě nepodepsal, ale v daných prostorách již 

probíhá rekonstrukce, bourání příček a dochází tak již de facto k jejich propojování. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Stručně zareaguji. Podnět budu brát vážně, budu se tím zabývat. Chci jen upozornit, že 

obsah tohoto podnětu je dosti rozdílný proti tomu, co bylo v tiskové zprávě ODS z 29. dubna 

t. r. a zásadnější od toho, co zastupitel Richard Bureš říkal 22. května na tomto zastupitelstvu. 

 Děkuji ale za podnět, budu se jím zabývat. 

 Tomáš Vích. 

 

P.  V í c h : 

 Děkuji za odpověď. Nevyznám se úplně v procesních věcech ohledně toho zařadit do 

programu bod, který na programu nebyl, takže to akceptuji. 

 Druhá věc je, že vzniká napjatá atmosféra, a kdyby příznivci a odpůrci sloupu získali 

čas na vzájemnou výměnu názorů, situaci by to mohlo uklidnit. Situace je tlačena do 

dramatického stavu tím, že má, myslím v druhé polovině července, vypršet lhůta na stavební 

povolení. Proto zahájili stavbu. Mám dojem, že si nejsou jisti, zda stavba byla nebo nebyla 

zahájena, aby jim nepropadla dvouletá lhůta. Mohli bychom dostat odpověď? Myslím, že by 

se situace uklidnila, kdyby lhůta nepropadla, stavba byla zahájena a řešily by se věci s hl. 

městem, aby to všechno proběhlo v pořádku a s dobrou vůlí hl. města.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Martin Kotas. 

 

P.  K o t a s : 

 Ještě k tomuto tématu. Děkuji panu Stejskalovi za odpověď. Také nesouhlasím se 

svévolným rozebíráním Staroměstského nám. Na adresu aktérů si myslím, že to neprospívá 

věci. Nedá se najít jiná cesta nebo se s nimi domluvit? Nevím, že nedrží slovo, tvrdili, že jsou 

ochotni to respektovat.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Je to složitá právní otázka, zda toto je zahájení stavby. Nebudu říkat své názory. 

Pokud toto byla interpelace, budeme na to odpovídat. 

 Petr Burgr. 

 

P.  B u r g r : 

 Mám technickou poznámku. Pane starosto, nemůžete mne podezírat, že bych byl proti 

obnovení Mariánského sloupu, ale jsme v bodu interpelace a ne v bodu diskuse nad nějakým 

bodem. Upozorňuji na jednací řád a na to, v kterém bodu se  jednání zastupitelstva nachází.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Pouze jsem stručně reagoval na vyjádření, která zazněla jako interpelace, 

stručná reakce zde náleží. Byl jsem upozorněn, že odpověď musí být písemně, ale myslím si, 

že nad rámec pravidel je možné odpovědět ústně. 

 

Přihlášky do interpelací nejsou, naše jednání končím. Uvidíme se po 

prázdninách. Přeji všem příjemné léto. 


