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P.  H e j m a : 

 Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, dovolte, abych zahájil 15. zasedání ZMČ  

Praha 1. Konstatuji, že máme omluven pozdní příchod pana arch. Vícha, žádné dřívější 

odchody hlášeny nemáme.  

 Prosím, abychom přistoupili k ověření zápisu ze 14. zasedání ZMČ. Zároveň vás 

žádám, abyste respektovali opatření, které musíme provést – to znamená rozdělení zóny pro 

zastupitele a pro návštěvníky a zároveň pro zaměstnance. Prosím, abyste respektovali 

koridory a nevcházeli do koridoru, kde nemáte místo. Děkujeme za pochopení. 

 Eviduji technickou poznámku pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý :  

 Chtěl jsem vyjádřit radost, že se tady na vzdory epidemii všichni setkali. Nejen že 

nikdo z nás nezemřel, ale dokonce se někteří z nás rozmnožují. Kol. Špačkovi se před 

několika dny narodila holčička, což je radostné. 

 Měl bych dotaz na organizátory: jak je předpokládáno dnešní polední stravování? 

Když bylo zastupitelstvo od 15 hodin, oběd jsme neřešili. Jak je zajištěno stravování pro 

zastupitele, pro úředníky, pro občany případně pro další přítomné? 

 

P.  H e j m a : 

 Nacházíme se stále pod opatřeními, která musíme všichni respektovat. Malá forma 

stravování je zajištěna pro zastupitele v primátorském salónku. Bude na to vyhlášena 

přestávka ve 14 hodin. Všichni se budou moci občerstvit. Občerstvení pro návštěvníky není 

zajištěno, není to z důvodu opatření možné. Nealkoholické nápoje máte u sebe na stole. 

Žádáme vás, abyste nenosili jídlo sem do sálu, abyste minimálně sundávali roušky z úst. 

Bohužel, musíme toto strpět. Na napití se odhalení roušky trpí, ale konzumace jídel bude v 

primátorském salónku. Každý bude mít připravenu jednu zabalenou krabičku, abychom byli 

schopni splnit hygienická nařízení.  

 Požádal bych o zahájení zastupitelstva, potom bychom dořešili ostatní dotazy.  

 Technická poznámka pan Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Ke schválení zápisu. Nedostali jsme ho, ověřoval jsem si to u kolegů, ale nemáme ho. 

 

P. Č i ž i n s k ý : 

 I když chápu koronavirus, nelíbí se mi, že by mělo být zajištění jídlo jen pro 

zastupitele a ne pro občany. V takovém případě dávám svou krabičku k dispozici někomu  

z občanů. Připadá mi to papalášské. 

 

P.  H e j m a : 

 Podle informací všem byl v termínu rozeslán zápis elektronickou poštou včetně 

stenozáznamu. Každý by zápis měl mít, kolegyně dnes pouze nedala zápis do desek. To ale 

nemění nic na to, že každý měl zápis k dispozici. Nic nám nebrání tomu, abychom zápis 

ověřili.  

 Technická poznámka pan dr. Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Vzhledem k tomu, že v tomto sále je velmi špatná akustika, chtěl jsem požádat, aby 

ten, který mluví, si po dobu svého projevu sundal roušku. Např. z toho, co říkal pan zastupitel 

Nazarský, jsem nerozuměl ani slovo. Přes roušku to bylo tak „zachumlané“, že nechci být  

v celém dnešním jednání odkázán na stenozáznam, který dostanu za 14 dní. 
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P.  H e j m a : 

 V tomto směru je to i doporučení od našich techniků, já si roušku nechám, protože 

bych ji musel mít sundanou neustále a nerad bych porušoval předpisy. 

 Nikdo další nemá žádné námitky. Jen si opticky ověřím, zda všichni dostali 

elektronickou cestou zápis ze 14. zasedání zastupitelstva. Pokud někdo nedostal, přihlaste se. 

Dostali všichni. Prosím o případné připomínky k tomuto zápisu. Žádné neeviduji, tímto 

prohlašuji zápis za ověřený. 

 Ověřovatele dnešního zápisu navrhuji v následujícím složení: pan místostarosta Petr 

Burgr (přijímá), jeho náhradník pan zastupitel Heres (přijímá), dále je navržena paní 

zastupitelka Nazarská (přijímá), náhradnicí paní zastupitelka Talacková (přijímá). Děkuji. 

 Mandátový a volební výbor bude fungovat v obligátním složení: pan radní Caban, paní 

zastupitelka Nazarská, pan zastupitel Scholz. Návrhový výbor: pan radní Bureš, pan zastupitel 

Brož a pan zastupitel Kračman.  

 K doplnění a ke změnám návrhu programu. Ve čtvrtek 14. 5. vám byly do kanceláří a 

schránek v informačním centru rozdány materiály do bodu „Různé“, doplnění bodů a písemná 

informace. Bod 13 – informace k projektu Masaryk Centre 1 – předkladatelem jsem já, bod 14 

– návrh na přidělení finančních prostředků v rámci vyhlášeného dotačního programu Podpora 

využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro r. 2020 – předkladatelkou je 

paní Mgr. Špačková. Avizovaný bod č. 20 byl rozdán pod poř. č. 20 – k termínům konání 

zastupitelstva od zastupitelky paní Počarovské. Tento bod není uveden v programu. 

Předpokládá se, že předkladatelka požádá o zařazení tohoto bodu k projednání na dnešním 

zastupitelstvu.  

 Dále bylo rozdáno doplnění bodu č. 7 – granty na opravu domovního fondu, 

předkladatelem je pan radní Votoček. Na stůl vám byla dodána informace Masaryčka – výzva 

opozičních zastupitelů Prahy 1 primátorovi Zdeňku Hřibovi, kterou požádal rozdat pan 

zastupitel Vích.  

 Dále vám byl na stůl dodán bod č. 1 – zpráva o postupu a opatřeních Rady MČ  

Praha 1 a zpráva o činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů po dobu nouzového stavu  

v souvislosti s pandemií COVID-19. Předkladatelem jsem já.  

 Než rozvineme rozpravu o programu, prosím, aby pan tajemník představil nově 

ustanovené vedoucí odborů. Dnes máme na představení tři. Pane tajemníku, máte slovo. 

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Vážení zastupitelé, nejprve vám přestavím staronového vedoucího odboru 

informatiky. Stal jsem jím Ing. Miroslav Pavliš. Říkám staronového, protože pan Ing. Pavliš 

na Úřadu MČ již působil do r. 2014, pak odešel k operátorovi ICT, resp. k nějakému 

předchozímu zaměstnavateli. Od ICT se vrátil na náš Úřad.  

 Pana inženýra propustíme, protože má na Úřadu spoustu práce. 

 Dalším, koho bych vám chtěl představit, je paní Mgr. Bc. Michaela Vencová, kterou 

určitě všichni dobře znáte. Představuji vám ji proto, že bývalé oddělené školství bylo 

povýšeno na odbor a paní Michaela Vencová, která je velice zkušená v řízení tohoto útvaru, 

byla jmenována vedoucí odboru.  

 Třetí neobsazené místo vedoucího odboru bylo vedoucího odboru sociálních věcí a 

zdravotnictví. Tam byl jmenován vedoucím pan Mgr. Ladislav Varga. Budete ho také znát, 

protože na Úřadu už působí delší dobu. Dlouhé roky vykonával pozici protidrogového 

referenta nebo preventisty. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji, pane tajemníku, za představení nových vedoucích odborů. 

 Prosím otevřít rozpravu k návrhu programu. Slovo má pan místostarosta Burgr. 
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P. B u r g r : 

 Dámy a pánové, za svou osobu také všechny vítám. Stahuji bod č. 3 – dodatek č. 9 ke 

zřizovací listině příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb. Není v tom nic 

světoborného. Tento materiál je technickým bodem. Zřizovací listina potřebuje ještě jednu 

úpravu. Abych nepředkládal tady dodatek č. 9 a za měsíc dodatek č. 10, tak to senioři v 

Týnské bez čísla popisného měsíc vydrží. Ucelený materiál vám předložím za měsíc.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Žádám o zařazení materiálu 20. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí žádost o zařazení bodu č. 20, tisku 831. Bude o tom procedurální 

hlasováno.  

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Chtěl bych navrhnout vyřazení bodu 10 – Zrušení usnesení č. UZ19-0025 ze dne  

29. 1. 2019, zrušení usnesení, kterým byla pozastavena privatizace a kterým bylo rozhodnuto, 

že se v budoucnu bude privatizovat výjimečně, pouze za stanovených podmínek.  

 Procesně k tomu řeknu, že toto zasedání zastupitelstva je stále v jakémsi nouzovém 

režimu, stále máme epidemiologický režim. Přímo na stránkách Prahy 1 bylo uvedeno, že 

občané by měli zvážit, zda sem vůbec budou chodit, aby sem chodili, jen pokud chtějí mluvit 

atd. Domnívám se, že takto důležitý tisk je třeba projednávat řádně, nezneužívat k tomu 

koronavirus a opatření, aby se každý občan mohl k tomuto tisku vyjádřit, což dnes tak není. Z 

těchto důvodu navrhuji tento tisk vyřadit. 

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Dámy a pánové, i já jsem rád, že jsme se setkali živí a zdraví. K navrženému programu 

bych měl tři záležitosti. V programu postrádám jeden velmi důležitý bod týkající se dohody o 

narovnání a o změně nájemní smlouvy na Werichovu vilu. Materiál k rozhodnutí byl předán 

5. března letošního roku, což je 5 dní před posledním zasedáním zastupitelstva, aby byl v 

průběhu zasedání předkladatelem stažen s odůvodněním, že se objevily nějaké komplikace při 

jednání s druhou stranou, s Nadací Jana a Medy Mládkových. 

 Chci se zeptat, proč materiál není teď, a to k záměru, který jsme schválili na zasedání 

zastupitelstva již v prosinci loňského roku. Dovoluji si upozornit na datum promlčení 

neoprávněného obohacení, které je myslím 5. června, což je den před následujícím zasedáním 

zastupitelstva.  

 Druhá záležitost k programu. Dovolil bych si vás požádat, aby bod č. 12, bude-li 

součástí schváleného programu, měl pevný čas na 13.15 hod. s ohledem na požadavek 

zástupců obou společností, které jsou zmíněny v tisku, to znamená zástupce společnosti 

Gastro Staré Město a Gastro Celnice, kteří by se rádi účastnili projednávání tohoto bodu. 

 Třetí záležitost k programu. Dovolím si stáhnout bod č. 11, a to na základě večerní 

demokratické záležitosti u Pirátů, a to na základě hlasování. 
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 Zároveň se omlouvám všem vedoucím našeho Úřadu, který mi dali doporučení v 

souvislosti s osobou, která byla navržena, že materiál nepředložím. Zároveň se touto cestou 

omlouvám i paní Nadě Řehák Müllerové. 

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. K tisku Werichova vila je to rozhodnutí předkladatele, na tisku 

bylo třeba  ještě něco dopracovat. Je to v naprostém souladu s právem předkladatele. Ostatní 

bereme na vědomí. 

 Bod č. 12, pokud bude schválen, stanovíme na 13.15 hod. 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Chci se vyjádřit k tiskům, které byly pouze avizovány v bodu „Různé“ před týdnem, a 

to č. 15, který byl nazván K potřebám občanů Prahy 1 postižených ztrátou příjmů během 

epidemie koronaviru, dále č. 16 – Ke komisi pro zdravotnictví během epidemie koronaviru, č. 

17, který byl radou nazván K udělování ceny Prahy 1. k č. 18, který byl nazván K vyhlášce k 

regulaci hazardu a k č. 19, který byl nazván K pozemku (zahradě), který užívá MŠ Revoluční. 

 Chtěl bych uvést, že tyto tisky jsem zaslal elektronicky o státním svátku dne 8. května 

t. r. Úřadu. Domnívám se, že to Úřad obdržel včas. 

 Dovolte, abych upozornil na § 51, odst. 2, písm. a) zákona o hl. m. Praze, který zní, že 

zastupitel má při výkonu své funkce právo předkládat zastupitelstvu hl. města – vztahuje se to 

i na Prahu 1 – návrhy na projednání. 

 Pokud jde o konkrétna výkonu tohoto práva, domnívám se, že mohou být stanoveny 

pouze jednacím řádem zastupitelstva. Pokud jde o jednací řád našeho zastupitelstva, upravuje 

to v § 2, odst. 9, který zní:  

 Návrhy bodů k projednání zastupitelstva mohou předkládat členové zastupitelstva, 

rada, tajemník Úřadu MČ Praha 1, předsedové výborů zastupitelstva a občané MČ Praha 1, 

dosáhl-li jejich věk 18 let v den podání návrhu, a to prostřednictvím rady nebo člena 

zastupitelstva. Návrhy se předkládají písemně oddělení volených orgánů z odboru kanceláře 

starosty MČ Praha 1, a to nejméně 11 dnů před termínem zasedání zastupitelstva, včetně 

písemného materiálu (tisku) k navrženému bodu. 

 Takto zní náš jednací řád, který hovoří o tom, že zastupitel je povinen to podat v 

nějaké lhůtě 11 dnů a podat to písemně. Obě tyto náležitosti jsem splnil. Domnívám se, že z 

tohoto důvodu mělo být mých pět tisků zařazeno jako řádné body. Argument, že 

zastupitelstvo používá e-spis, je platný, je to praxe, ovšem tím nemůže docházet k 

podmiňování výkonu práva zastupitele, aby mohl své tisky předkládat.  

 Ještě k termínu. V pondělí byl zaslán další tisk k Masaryčce. Jmenoval se Kancelářský 

komplex skupiny Penta u Masarykova nádraží a hájení zájmů občanů Prahy 1 v územním 

řízení o umístění této stavby. Tento tisk nebyl předložen 11 dnů před jednáním zastupitelstva, 

byl předložen pouze 8 dnů před konáním zastupitelstva. V našem právním řádu je ovšem 

obecnou praxí, že je-li poslední den lhůty svátek, konec lhůty se posouvá na následující 

pracovní den. Neříkám, že zastupitelstvo musí dodržovat tuto zásadu, kterou Ústavní soud 

judikoval jako obecně platnou jak pro hmotné právo, tak pro právo procesní, ale domnívám 

se, že i to by bylo záhodno.  

 Pokud se jedná o prvních pět tisků, splnění jak termínů, tak písemné formy bylo 

nepochybné. Tím, že rada tisky nezařadila na řádný program, ale pouze do bodu různé, 

zasáhla tím nepochybně do mého práva tisky navrhovat. 

 K dalšímu zásahu došlo i tím, že tisky tak, jak byly uvedeny do bodu „Různé“, byly 

zásadním způsobem přejmenovány. První tisk jsem nazval Protiprávní odnětí části zahrady 

MŠ Revoluční za působení paní radní Evy Špačkové (ODS) o prázdninách 2018 a náhrada 
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škody, která byla takto městské části Praha 1 způsobena. Bylo to mimo jiné na interpelaci, 

kterou zde na minulém zastupitelstvu pronesl pan Mandous a na skandální způsob reakce paní 

místostarostky Špačkové na tuto interpelaci. Tisk by přejmenován na K pozemku (zahradě), 

který užívá MŠ Revoluční. 

 Druhý tisk jsem nazval Nečinnost komise pro zdravotnictví pod vedením paní 

Jaroslavy Janderové (ODS) během epidemie koronaviru. Tisk byl přejmenován Ke komisi pro 

zdravotnictví během epidemie koronaviru. 

 Dále jsem navrhl tisk Nezákonný postup starosty Petra Hejmy (STAN, dříve ODS) při 

udělování Ceny Prahy 1 bez rozhodnutí ZMČ Praha 1. Rada tento název tisku zkrátila a 

uvedla pouze K udělování ceny Prahy 1. 

 Pak byl tisk nazvaný Odklon návrhu paní radní hl. m. Prahy JUDr. Hany Marvanové 

na přijetí vyhlášky zavádějící nulovou toleranci k hazardu (k technickým hrám) na území MČ 

Praha 1 a odmítnutí dopisu starosty MČ Praha 1 Ing. Petra Hejmy (STAN, dříve ODS) ze dne 

24. 2. 2020 snažícího se hrací automaty na území MČ Praha 1 zachovat. Tento název rada 

opět zkrátila na K vyhlášce k regulaci hazardu.  

 Můj poslední tisk se jmenoval Identifikace potřeb občanů postižených ztrátou příjmů 

během koronaviru. I tento tisk byl zkrácen, opět tam byla dána předložka „k“, takže se to nyní 

jmenuje K potřebám občanů postižených ztrátou příjmů během epidemie koronaviru.  

 Přejmenování tisků bylo důvodem, proč jsem nemohl přistoupit na to, že bych ustoupil 

ze svého principiálního právního stanoviska a šel podepsat tisky, což bych jinak udělal. 

Nemohu podepsat názvy tisků, které jsem tak nenazval. 

 Jakkoli z hlediska procesního respektuji, že kolegové zastupitelé tisky neměli včas, 

bylo to ale vinou rady, ale musím trvat na tom, že došlo k nesprávnému postupu z hlediska 

zákona i z hlediska našeho jednacího řádu a že nepochybně došlo k zásahu do mého práva 

předkládat zastupitelstvu návrhy k projednání.  

 

P.  H e j m a : 

 Vážený pane kolego, budu reagovat na vaši připomínku. Prosím, ať se věci nazývají 

pravými jmény a tak, jak jsou. Budu abstrahovat od nesmyslnosti předkládaných tisků, od 

pokusu dezinterpretace věcí a ovlivňování v tomto směru veřejnosti. Mohlo by se to 

kvalifikovat i v rámci poškozování dobrého jména konkrétních osob, ale na druhou stranu 

konstatuji, že vám tisky v žádném případě nebyly přejmenovány. Názvy vašich tisků zůstaly 

přesně takové, jaké jste je uvedl. Došlo pouze k úpravě názvu těchto jednání v rámci 

programu jednání zastupitelstva. To není v žádném případě v rozporu s jednacím řádem. Vaše 

tisky byly připraveny k distribuci. Bohužel jste nesplnil dva základní předpoklady: tisky jste 

poslal na poslední chvíli, přestože jste na jejich zpracování měl téměř dva měsíce času, a tisky 

byly poslány nekompletní. Byl to návrh usnesení, byla k tomu nějaká důvodová zpráva, byly 

nekompletní přílohy, nebylo to zkompletováno a nikdo není povinen za vás tisky dodělávat. 

To je druhý důležitý atribut.  

 Za třetí: jste prvním zastupitelem za tři desítky let funkčních období jednotlivých 

zastupitelstev, který nerespektoval základní podmínku, že kdo předkládá tisk, přijde ho 

podepsat. Je podmínka, aby tisk byl vydán písemně a s podpisem konkrétního předkladatele. 

Tak je to obsaženo v jednacím řádu rady a týká se to i zastupitelstva, které je nadřízeným 

orgánem. Předpokládá se, že každý předkladatel, zvlášť vy s právním vzděláním, nebudete 

mít problém s tím, abyste řádně tisk zkompletoval, přišel ho na radnici podepsat – přesně tak, 

jak to udělala vaše kolegyně Amálka Počarovská. Ta si zaslouží pochvalu, protože přestože to 

neudělala, okamžitě věc napravila a přišla na radnici tisk podepsat. Má ho rozdán a 

předpokládám, že bude zařazen na jednání dnešního zastupitelstva.  
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 Pane kolego, nezlobte se na mne a nepokoušejte se svést vlastní chybu na ostatní. 

Chováme se v tomto směru velmi vstřícně a korektně. Můžete znovu být ujištěn o tom, že 

vaše tisky čekaly do poslední chvíle na distribuci. Stejně tak jsme vás museli 3/4 roku 

upomínat, abyste přišel ověřit zápisy z rady, což jste do poslední chvíle neudělal, udělal to 

aspoň váš kolega Brož, a my jsme museli přes Ministerstvo vnitra velmi složitě získávat 

metodický pokyn, jak ověřit 6 nebo 7 zápisů z rady, které nebyly vámi ověřeny. Tím jste 

nesplnil základní podmínku dojít na Úřad, jak jste několikrát sliboval našim kolegyním. Tím 

jste zkomplikoval život a připravil o čas spoustu lidí, kteří se tím museli zabývat včetně celé 

rady. 

 Prosím, aby tady nezaznívaly takovéto pokusy dezinterpretovat vlastní pochybení. 

Jinak jsme vždycky připraveni projednat jakýkoli tisk, pokud bude relevantní a pokud bude 

obsahovat věci, které se mohou na půdě zastupitelstva projednávat. 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Děkuji za pochvalu. Chtěla bych se zastat Pavla. Jak jsem tisky od něj obdržela, měly 

všechny náležitosti. Nebyla podepsána košilka. Zákon jasně stanovuje, že písemná forma je i 

forma datovou schránkou. To jen na okraj. 

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 V této souvislosti bych se chtěl zeptat na jednu věc. Není mi zcela jasný princip, 

jakým způsobem se přejmenovávají nebo nepřejmenovávají tisky. Pane starosto, řekl jste, že 

přejmenovány nebyly. V programu se objevily jiné názvy, než s kterými to kolega Čižinský 

dával na Úřad. Tato praxe mi není jasná. Už v minulosti jsme zaznamenali, že tisky se 

jmenovali nejrůznějším způsobem. Např. 17. 9. kolega Mařík předložil tisk, který se jmenoval 

Neudržitelný stav odkládání kol společností Lime na chodnících nebo v místech parkovacích 

stání pro rezidenty v centru Prahy, neb kdo z tohoto milionového businessu má prospěch. 

 Název také není vhodný programu. Chápu, že pokud by se jednalo o nějaké vulgární 

výrazy, takový stav je třeba korigovat. Není mi ale jasné, na základě čeho se uvádějí body v 

programu pod tím kterým názvem.  

 

P.  H e j m a : 

 Právem rady je sestavit návrh programu jednání zastupitelstva. Rada rozhoduje o tom, 

jak se který bod bude nazývat. V tomto směru je to ustálené právo rady, může to provádět 

jakákoli rada. Nesmí se cokoli měnit přímo na tisku. Tisk je materiál, který předkládá 

předkladatel, ale program je tabulka-pozvánka, kde jsou vypsané jednotlivé body, čeho se to 

týká. Postupuje se zcela s právem rady. 

 Nechci teď zacházet do podrobností ohledně náplně jednotlivých bodů, protože se to 

dotýkalo jednotlivých osob a byla to nepravda. Jinak je to ustálené právo rady.  

 Prosím pana kol. Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Čekám, kdy se ozve pan radní Votoček a napomene pana starostu, že zapleveloval 

diskusi o programu něčím jiným. Teď došlo k zaplevelení diskuse o programu nějakými 

výtkami ohledně nějakých zápisů, ke kterým došlo během předávání, když jsem byl odvolán z 

postu starosty. Nechápu, proč se pan Votoček teď neozval. Je to zvláštní, když se během 

diskuse o programu my jako protistrana odchýlíme od toho, co by mělo být v programu, tak to 
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se ozve a křičí po vypínání mikrofonu, ale když to udělá nový starosta, tak je mu to jedno. Je 

to zvláštní dvojí metr a věřím, že to občané vidí. 

 Teď nebudu na invektivy reagovat, vrátím se k programu, k tomu, kde si myslím, že 

došlo k porušení jednacího řádu. Nechci diskutovat o tom, co si myslí pan starosta. 

Nepochybně pokud mi rada názvy tisků změnila a nezařadila to tam, tak si myslela, že koná 

správně. Snažím se zastupitelstvu jako nejvyššímu orgánu vysvětlit, že tento názor byl 

chybný.  

 Zazněl tady argument, že jsem tisky dělal na poslední chvíli. Právní lhůty jsou o tom, 

že když je lhůta splněna, byť vteřinu před ukončením lhůty, tak lhůta je zachována. Z praxe 

víme, že většina by chtěla na poslední chvíli, ale tento argument je z hlediska právního 

naprosto irelevantní. Mohu chápat úředníky, že to chtějí o den dříve, ale pokud jde o právní 

aspekt, tak říci, že něco bylo na poslední chvíli a proto to nezařadíme, je nepřípustné.  

 Pokud se jedná o podpis, tak pokud jsem to dal datovou schránkou, tak datová 

schránka je platným písemným podáním. Nelze se odvolávat na nějakou praxi po dobu 30 let. 

Nepochybuji, že se tady leccos 30 let dělalo i špatné, ale bavím se o zákonu a o jednacím 

řádu. Ten jasně stanoví jako pouhou podmínku, že to musí být písemné. Žádné podepisování 

košilky tam není. Navíc e-spisu to nemusí vadit, do e-spisu jde naskenovat doručenka datové 

zprávy. 

 Nemohu přijmout tento právní názor, že by jednací řád zastupitelstva měl být 

doplňován nějakou praxí.  

 Třetí argument byl, že tisky byly údajně nekompletní. Je pravda, že tam byla spousta 

uvedených příloh, které jsem s ohledem na to, že se tady všechno tiskne – některé měly 

stovky stran, nechtěl jsem všechno nechat tisknout. Plánoval jsem některé přílohy zaslat 

zastupitelům pouze elektronicky, aby to bylo ekologičtější. Bylo mi z praktického hlediska 

jasné, že tisky mají v této konstelaci zastupitelstva malou naději na schválení, ale to 

neznamená, že bych je nemohl předkládat. Pokud se opět podíváme na jednací řád, v § 2, 

odst. 11, hovoří o tom, že přílohami písemného pozvání zastupitelstva jsou návrh programu a 

písemné materiály k navrženým bodům, které musí obsahovat nejméně název materiálu, 

jméno předkladatele a zpracovatele, návrh usnesení, důvodovou zprávu a další písemné 

podklady, které umožní členům zastupitelstva komplexně posoudit problematiku a 

rozhodnout.  Všechny relevantní části tam obsaženy byly. Opět je nepřípustné, aby rada řekla, 

že tisk není kompletní, nám se nelíbí. Samozřejmě se nelíbí, když tisk kritizuje starostu, když 

kritizuje místostarostku. Od toho jsou právní předpisy, aby i ti, kterým se to nelíbí, byli něčím 

regulováni. To se hrubě nestalo. 

 Musím trvat na tom, že dnes došlo k závažnému porušení práva jednoho ze 

zastupitelů, aby předkládal zastupitelstvu návrhy na projednání. 

 

P.  H e j m a : 

 Je to vaše právo, máte je zařazeny v návrhu programu. Naložili jsme s tím tak, jak 

jsem říkal. Necháme na zastupitelstvu, zda bude nebo nebude chtít tyto body projednávat. 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Zaujala mě praxe pozměňování názvů bodů. Myslím si, že bychom od této praxe měli 

ustoupit. Potom třeba veřejnost, která se rozhoduje podle programu, jestli přijde k jednotlivým 

bodům, zajímá konkrétní název, čeho se předkládaný bod zastupitele nebo radního týká. 

 V této souvislosti bych poukázal na bod pana dr. Votočka č. 10 dnešního jednání – 

Zrušení usnesení č. UZ19 atd. To nikomu z veřejnosti nic neřekne. Kdyby se to nazvalo třeba 

privatizace apod., domnívám se, že by to vzbudilo zájem občanů o tom, co se v tomto bodu 

bude projednávat. Třeba by přišli jen na tento jeden bod.  
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 Přimlouvám se za to, abychom projednali, zda je možné tisky měnit nebo ne. 

Přimlouvám se, abychom dospěli k názoru, že tato praxe je zavádějící a nepatřičná. Děkuji za 

pozornost. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Víchu. 

 

P.  V í c h : 

 Zopakuji podobný názor i za sebe. Název je nedílnou součástí tisku. Jako my se 

jmenujeme svými jmény a také by se nás dotýkalo, kdyby nás někdo nazýval jiným jménem, 

než jak se jmenujeme. Nedivím se kol. Čižinskému, že to nechtěl podepsat, protože mohl 

vnímat, že to ani není jeho tisk. Dá se to hodnotit jako censura, kterou máme v Ústavě 

zakázanou. Důrazně bych žádal o to, aby praxe přejmenovávání tisků dle vůle pana starosty se 

opustila. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Dámy a pánové, jsem rád, že se tady vidíme a že jsme živí a zdraví. Rád bych 

poděkoval Úřadu MČ Praha 1 za práci v době této pandemie. Zároveň bych vyjádřil 

politování, že nejvyšší orgán naší městské části, což je toto zastupitelstvo, se koná až po 

takové době. Mohli jsme být nějak nápomocni, ale i tak děkuji za odvedenou práci. 

 K programu. Přidávám se k Amálce Počarovské ohledně doby konání zastupitelstva. 

Myslím si, že normální lidé v této době pracují, takže sem nemohou přijít. Vzhledem k tomu, 

že se většina lidí v práci nefláká, tak ani nemohou sledovat průběh na internetu. Přidal bych se 

k žádosti o navrácení jednání na odpolední hodinu, kdy se může veřejnost plně účastnit 

našeho jednání.  

 Mám jednu prosbu. Vzhledem k tomu, že od změny na radnici uplynulo téměř půl 

roku, chybí mi tady jakýkoli tisk od vás, pane Bureši. Doprava je v naší městské části citlivá 

věc, jsme centrum metropole. Nepochybuji o tom, že pilně pracujete, znám vás a vím, že se 

tomu věnujete, a právě proto mi doprava v programu dlouhodobě chybí.  

 Chtěl jsem se ještě zeptat, proč dosud nezasedla dopravní komise, které bych se rád 

účastnil? Velmi vám děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Pane zastupiteli, nechal jsem přednést váš příspěvek, ale bylo to mimo jednací řád. 

Jsme v rozpravě o programu – zařazujeme, vyřazujeme a krátce zdůvodňujeme.  

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nemohu souhlasit s tím, co tady bylo řečeno panem starostou, že má práva byla 

zachována, byť jsou v programu uvedeny různé názvy a zastupitelé o nich mohou hlasovat. 

Zastupitelé tisky neviděli, nemohou o nich hlasovat, resp. mohli je vidět, když jsem jim to 

poslal o víkendu e-mailem, ale to je v zásadě jiná a méně výhodná forma sdělení obsahu tisku, 

aby zastupitel posoudil, zda chce nebo nechce tisk projednat, než když to dostane s týdenním 

předstihem ať elektronicky, nebo v listinné podobě. Tato forma zásadním způsobem tyto tisky 

znevýhodňuje. Neříkejme opak. 
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 K údajné praxi přejmenovávání bych tady nechtěl diskutovat, je absurdní, aby rada 

měla právo zastupiteli přejmenovat název jeho tisku. Řeknu dva argumenty. Jeden už zazněl. 

Nezaznělo, že je systémově absurdní, aby rada-vláda měla právo opozičnímu zastupiteli, který 

tuto vládu kritizuje, přejmenovávat to, co on navrhuje. Soupeř, který je kritizován, může říct, 

že se mu to nelíbí a že to, čím nás kritizuješ, bude znít jinak. Je to absurdní, o tom není třeba 

diskutovat. Obrátím se na Magistrát, případně jinam, aby se toto nadále nedálo. 

 Od Pirátů správně zaznělo, že když se podíváme na názvy tisků, občan neví, o čem to 

je. Nikoho nenapadne, že je to kritika, ale to není podstatné. Podstatné je, že to, co rada 

udělala, je nepochybně formou znesrozumitelnění politiky, aby se v tom občané moc 

nevyznali. Co je to regulace hazardu? Nevíme. Nějaký pozemek, který má nějaká školka? Je 

to i z hlediska účasti občanů na politice naprosto zavádějící.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Zaznívá tady zajímavá diskuse, ale shrnul bych to čistě lidsky. Pane zastupiteli 

Čižinský, byl jste rok starostou, možná jste si mohl všimnout, jak má vypadat tisk na 

zastupitelstvo, který je předkládán ostatním zastupitelům. I malé dítě by dokázalo z toho 

množství dokumentů, které nám přišly, vytvořit podobu tisku jak má vypadat, uvedené 

pojmenované přílohy, nebo vytvořit jedno PDF tak, abychom otevřeli jeden dokument a měli 

jeden tisk. Chaos, který jste poslal do mailu, je pohrdáním ostatními: tady jsem vám to hodil, 

vy z toho udělejte tisk a vyznejte se v tom. Takto tisk nevypadá. Rok jste byl starostou, asi to 

dělal za vás někdo jiný, ale mohl jste se to naučit. 

 Odpovídá to i tomu, jak jste funkci vykonával. Smlouvy vám ležely na stole, jejich 

nepodepisováním vznikaly městské části finanční ztráty, protože jsme nebyli schopni vybírat 

nájmy. O tom se asi budeme bavit jindy. Za rok jste se mohl naučit, jak vypadá tisk, stačí si 

otevřít a podívat se na jakýkoli jiný a ne nám poslat v noci chaotický mail, kde byly 

rozházeny různé pojmenované soubory. 

 K panu Kotasovi. To je možná ten rozdíl. Předkládat tisk za každou cenu, aby bylo 

možné něco psát nebo problematiku řešit a dávat zastupitelstvu k rozhodnutí to, co se aktuálně 

řeší. Je to těžké, když se např. ze včerejších novin dovíme, že se Magistrát rozhodl něco 

udělat, aniž by to městské části řekl. Jak k tomu můžeme dávat tisk? Kdyby to třeba straničtí 

kolegové pana náměstka věděli, tak jsme dnes mohli jednat o tom, jaký je náš postoj k tomu, 

co Magistrát na víkend chystá. Komise se nescházely žádné z důvodu nouzového stavu, takže 

to není naschvál pana předsedy. Členem nejsem a jako radní tam budu docházet. 

 Dodnes jsem nezaregistroval, že by nějaký tisk mně jako zastupiteli byl předán. Dostal 

jsem soubor nějakých 30 různě pojmenovaných souborů asi se slovy „nějak si to přečtěte“ a 

vytvořte z toho tisk. Nemám dnes asi o čem jednat. 

 

P.  H e j m a : 

 Budu reagovat na zastupitele pana Vícha, který opakoval, že byl pozměněn název 

tisku. Znovu opakuji: nedošlo k pozměnění názvu tisku. Tisky, košilky, návrh usnesení, ta 

část, která byla srozumitelná a předpřipravená, byla nazvána stejně, jak pan Čižinský 

požadoval. Nedošlo k pozměnění názvu tisku. Došlo pouze k úpravě názvu v rámci pozvánky. 

Když předložíte tisk, že pan nebo paní xy ukradla kolo, musíte mít k tomu verdikt od soudu, 

od policie případně od jiného orgánu, který konstatuje černé na bílém, že dotyčný byl 

přistižen a bylo mu prokázáno, že ukradl kolo. Nemůžeme si vymýšlet věci, vtělovat to do 

názvu tisku a takto to veřejně prezentovat médiím, občanům a dalším a tím poškozovat 

konkrétní osoby. Od toho jsme rada, abychom toto dokázali posoudit a tomu zabránili. Je to 
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stejné, jako kdyby tam bylo sprosté slovo nebo něco dalšího nekorektního. V tomto směru 

právo rady je jednoznačné. Sama rada by byla odpovědná za to, že přispěla k šíření této 

nepravdy a zároveň přispěla k poškozování nedobré pověsti toho či onoho. V tomto směru 

právo rady tady je.  

 K panu zastupiteli Kotasovi, že je škoda, že jsme se nescházeli. Pane zastupiteli, jsme 

jedna z nejpilnějších městských částí, která má nejvíce zasedání zastupitelstev v průběhu 

roku. Naším oddělením volených orgánů jsme si nechali udělat přehled všech městských 

částí, jak se schází. Většina má rady ob týden, my je máme každý týden. Zastupitelstva mají 

4x do roka, jak ukládá zákon, my je máme 8x do roka. V tomto směru si myslím, že se 

snažíme scházet se co nejvíce a patříme k těm nejaktivnějším.  

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Chtěla bych požádat, aby se o zařazení všech tisků pana Čižinského hlasovalo per 

partes. Je to z toho důvodu, že jako zastupitelka mám pochybnosti k udělování Ceny Prahy 1, 

protože to spadá do kompetence zastupitelstva. To mě trochu zaráží. Proto bych byla ráda, 

aby se o zařazení hlasovalo, potom projednáno s vysvětlením a usnesení třeba i zamítnuto, 

aby to ale bylo projednáno na programu. Byť je to banalita, myslím si, že to občané ocení. 

 Ráda bych požádala předkladatele pana Votočka o stažení materiálu 10 o zrušení 

privatizace. Je to z toho důvodu, že když se schvalovaly dokumenty, bylo to pozastavení, 

nikoli zrušení. Pozastavení bylo z toho důvodu, že se nikdy neřeklo, že se stopne všechno. Z 

toho vyplynuly čtyři úkoly: analýza všech dosud privatizovaných bytů, návrh koncepce 

bytové politiky, analýza dosavadního průběhu privatizace a identifikace občanů, kteří 

dlouhodobě na privatizaci čekají, a bylo by to pro ně nepřiměřeně tvrdé. Už z toho je zřejmé, 

že se nejednalo o zastavení privatizace, ale o pozastavení.  

 Co pan Votoček píše v důvodové zprávě, že termín pro splnění úkolů byl na konci 

ledna, všem zastupitelům bych připomněla usnesení, které posunulo lhůtu na jaro tohoto roku. 

Odhlédnu od toho, z jaké jsme strany – ráda bych viděla analýzy, koncepci. Mnoho z 

materiálů bylo finalizováno a předáno stávajícímu vedení, takže mi připadá trochu invektivní, 

co tam pan Votoček píše. 

 Z toho důvodu bych byla ráda, kdyby se toto přerušilo a mohli jsme na příštím jednání 

materiály obdržet, abychom si o tom udělali obrázek a pokud uznáte za vhodné v rámci 

vašeho programu privatizaci znovu rozjet. 

 Pro mne návrh na zrušení usnesení byl hlavně z toho důvodu, abychom dostali 

materiály, na základě kterých se můžeme rozhodnout. Abychom se mohli rozhodovat s péčí 

řádného hospodáře, jsou dost důležité. 

 Nevnímám to jako zrušení usnesení k zastavení privatizace, ale jako usnesení k 

předložení čtyř materiálů. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Procedurální návrh na vyřazení bodu 10 již padl od pana kolegy Čižinského, bude o 

tom hlasováno. Hlasovat per partes o zařazení nelze, protože body pana Čižinského jsou 

zařazeny v programu jednání, naopak mohou být vyřazovány. 

 Prosím pana kolegu Nazarského. 

 Technická – pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Pane starosto, vyzývám vás, abyste omezoval diskusi, která se netýká programu. Celý 

výlev paní Počarovské jistě znovu přednese při projednávání tohoto bodu.  
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P.  H e j m a : 

 Snažím se dát prostor k vyjádření, ale máte pravdu, že to není v souladu s jednacím 

řádem. 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Velmi mě mrzí, jak tady pan starosta žongloval se slovíčky a s pojmy jako úprava 

názvu v poznámce a nikoli v tisku – připadá mi to jako čirá chytristika. 

 K panu radnímu Burešovi. Jestliže zastupitelstvo zjistí, že tisk obsahuje nějaké chyby 

a nedostatky a je nehlasovatelný, jako se to v minulosti několikrát stalo, po dobu, co jsem v 

zastupitelstvu, mnohokrát jsme bod přerušili a nic neschválili, ale určitě to není rada, kdo by 

toto měl posuzovat. Je to stejné, jako když napíši článek do Radničních listů a rada se 

rozhodne, že článek je dehonestující, že ho tam neuveřejní, že chrání občany před mými 

názory, tak si myslím, že když něco někam napíši, nesu za to plnou odpovědnost. Když o 

někom prohlásím, že je to lhář, mám pro to asi nějaké podklady, stejně jako když o někom 

prohlásím, že je to zloděj. Nesu za to odpovědnost. Nevím, proč si hrajete na moudrého 

pantátu, který nás div neochraňuje před tím, abychom nešlápli vedle. Jednou tisk byl 

předložen s plným vědomím a uvážením včetně jeho názvu a nechápu obezličky okolo. 

Děkuji za pozornost. 

 

P.  H e j m a : 

 V rámci své přihlášky do diskuse dávám procedurální návrh na vyřazení bodů 15, 16, 

17, 18 a 19 z programu. Na přání paní zastupitelky Počarovské bude hlasováno per partes. 

 Ještě pan kol. Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Ještě jednou se vrátím k úvaze pana starosty Hejmy, že on je odpovědný za to, aby se 

název tisku v programu nikoho nedotkl. Nemyslím si to. Neumím si představit, jak jinak 

nazvat tisk než tak, jak ho nazval předkladatel. Nejpodstatnější je, že pan starosta říká: já jsem 

kritizován za to, že jsem něco udělal nezákonně, např. jsem udělil cenu Prahy 1 bez 

zastupitelstva. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, abychom se drželi jednacího řádu a věnovali se návrhu programu.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 V tom případě mám technickou, protože technická poznámka je definována jako 

porušování jednacího řádu. Vidím, že jednací řád ve smyslu předkládání tisků porušen byl. 

Argument, že rada může zastupiteli změnit název tisku a uvést tam název jiný, je skandálním 

střetem zájmů. Právě v tomto případě, když starosta je kritizován opozičním zastupitelem – 

mnou, že dělá něco nezákonně, a on řekne, že to tam nemůže napsat, spáchal bych tím trestný 

čin. Je to absurdní úvaha.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím ukončit příspěvky. Znovu podotýkám, že o programu rozhoduje rada, nikoli 

starosta a k žádnému porušení v tomto smyslu nedošlo. Prosím nechat zastupitelstvo 

svobodně rozhodnout o tom, zda chce nebo nechce projednávat dané body. 
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 Končím rozpravu. Dávám procedurálně hlasovat nejdříve o zařazení bodu 20, číslo 

tisku 831, k termínům konání zastupitelstva. Předkladatelka je paní zastupitelka Počarovská.  

Prosím hlasovat. Pro 25, proti 0, zdržel se 0. Tento návrh byl všemi hlasy přijat. Bod pod poř. 

č. 20 bude zařazen. 

 Prosím hlasovat o procedurálním návrhu pana zastupitele Čižinského, který navrhuje 

vyřadit bod 10. Pro 12, proti 9, zdrželi se 2, nehlasovali 2. Tento návrh nebyl přijat, bod 

zůstává zařazen v programu.  

 Prosím hlasovat per partes o vyřazení bodu 15 z programu jednání zastupitelstva. 

Pro 13, proti 12, zdržel se 0, nehlasoval 0. Bod byl vyřazen.  

 Prosím hlasovat o vyřazení bodu 16. Pro 13, proti 12, zdržel se 0, nehlasoval 0. Tento 

bod byl vyřazen z programu jednání. 

 Prosím hlasovat o vyřazení bodu 17. Pro 13, proti 12, zdržel se 0, nehlasoval 0. Tento 

bod byl též vyřazen z jednání. 

 Prosím hlasovat o vyřazení bodu 18. Pro 13, proti 12, zdržel se 0, nehlasoval 0. Tento 

bod byl vyřazen z programu jednání. 

 Nakonec hlasujeme o vyřazení bodu 19. Pro 13, proti 12, zdržel se 0, nehlasoval 0. 

Tento bod byl vyřazen z programu jednání. 

 

 Prosím nyní hlasovat o programu jednání dnešního zastupitelstva jako celku. Pro 14, 

proti 4, zdrželi se 3, nehlasovali 4. Návrh programu byl schválen, můžeme podle něj začít 

jednat.  

 Přistoupíme k bodu  

1 

tisk 796 – Zpráva o postupu a opatřeních Rady MČ Praha 1 a Zpráva o činnosti 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů po dobu nouzového stavu v souvislosti s pandemií 

COVID-19 

Je to zároveň informace o činnosti Střediska sociálních služeb, Nemocnice Na 

Františku, Městské policie, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy.  

 Dovolím si přednést prezentaci ve spolupráci s ostatními členy rady a s řediteli 

jednotlivých příspěvkových organizací. Slíbili jsme, že vás budeme informovat, jakým 

způsobem rada postupovala v průběhu nouzového stavu, který nám skončil 17. května a který 

byl vyhlášen vládou ČR 12. března 2020 od 14 hodin. V této zprávě bychom vám rádi 

odprezentovali výsledky činnosti na jednotlivých úsecích, ať se to týká chodu Úřadu MČ, 

jednotlivých příspěvkových organizací či městské části jako celku.  

 Ten, kdo řídil jednotlivá opatření a činnost jednotlivých zainteresovaných složek, byl 

krizový štáb, který byl preventivně svolán již 3. března 2020, když jsme se dozvěděli o 

výskytu této nákazy. Následně se pravidelně scházel ve složení z členů vedení MČ Praha 1, 

zástupců Úřadu MČ Praha 1, Střediska sociálních služeb, Nemocnice Na Františku, Městské 

policie, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Jednotky sboru dobrovolných hasičů, 

vedoucích jednotlivých dotčených odborů, kteří pečují o veřejný prostor či o školská zařízení. 

 V tomto směru krizový štáb měl přísně rozdělené úkoly a snažil se ze všech sil, 

abychom dokázali MČ Praha 1 ochránit co nejvíce a preventivně působit proti dalšímu šíření 

viru covid-19.  

 Hlavním cílem krizového štábu bylo postarat se především o ohrožené skupiny 

obyvatel. Především se jednalo o seniory, kde v gesci pana místostarosty Burgra a Střediska 

sociálních služeb pod vedením paní ředitelky Heleny Čelišové bylo konáno velmi mnoho a 

naprosto úspěšně. Bude to prezentováno v oddělené kapitole v rámci této prezentace.  

 Dále jsme si dávali na cíl zabezpečit naše školská zařízení – školy, školky, 

pedagogický personál, zabezpečit chod Nemocnice Na Františku a maximálně ji jako vlastník 

této nemocnice podpořit.  
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 Dalším hlavním cílem byla ochrana našich občanů, zabezpečení veřejného prostoru, 

abychom maximálně eliminovali možnost šíření tohoto viru cílenou desinfekcí, úklidem a 

zajištěním bezpečnosti v rámci veřejného prostoru. 

 Významnou pomocí byla činnost naší vlastní jednotky Sboru dobrovolných hasičů, 

která odvedla nesmírnou práci a ušetřila velké prostředky. Na rozdíl od jiných městských částí 

jsme nemuseli tyto služby platit. 

 Přes krizový štáb byla zajišťována koordinace jednotlivých složek integrovaného 

záchranného systému, Městské policie, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru. 

 V neposlední řadě se pomoc týkala i podnikatelů, o čemž bude také hovořeno 

následně.  

 V rámci chodu Úřadu MČ byl zajištěn chod nezbytných agend, zejména 

živnostenského odboru a odboru dopravně správních agend. V tomto směru jsme se 

především zaměřili na to, abychom ochránili pracovníky našeho úřadu. Pod vedením našeho 

tajemníka pana Františka Dvořáka, který se bravurně zhostil své role, došlo k zavedení 

opatření, to znamená omezeného fungování, veškerých hygienických a dalších opatření, došlo 

k zajištění dostatečného množství osobních ochranných pomůcek, technického zařízení, 

včetně thermokamery, která byla instalována u vstupu do našeho úřadu. Byly umístěny 

dávkovače desinfekce v každém patře úřadu, došlo k velmi intenzivnímu úklidu, k desinfekci 

jednotlivých prostor a v neposlední řadě i v rámci našeho projektu k testování našich 

zaměstnanců na covid-19. 

 Podstatné také bylo zajistit dostatečnou informovanost občanů prostřednictvím 

různých platforem, jako byly aktuální informace na webu, sociálních sítích, v časopisu Jedna, 

dále mailingem s cílenými dopisy a též zavedením mobilního rozhlasu na www.praha1, o 

čemž bude hovořeno dále. Samozřejmě součástí byly nejrůznější infoletáky, plakáty, které se 

dle potřeby vyvěšovaly.  

 Zavedli jsme několik projektů. Jako se snažily i některé jiné městské části udělat 

maximum pro to, aby došlo k zabezpečení jednotlivých občanů ochrannými pomůckami, 

vznikl projekt „roušky pro Prahu“. Naše rouškové centrum začalo fungovat nejdříve v rámci 

infocentra radnice naší městské části, pro vysokou poptávku bylo zavedeno pobočné místo v 

Dlouhé v rámci Domu s pečovatelskou službou. Bylo sesbíráno a rozdáno přes 7 tisíc šitých 

roušek, které nám dávali nejrůznější občané z Prahy 1, zaměstnanci úřadu, Střediska 

sociálních služeb, pracovníci divadel, herci, studenti a další, kteří se zapojili do tohoto druhu 

pomoci. Nesmírně jim za to děkujeme.  

 Městská část darovala i jednotlivým organizacím, např. sjednocené organizaci 

nevidomých a slabozrakých, která sídlí nedaleko od řadu naší městské části, které od začátku 

chybělo 150 roušek i pro jejich klienty a psovody. Bylo tristní, že se nedokázali bez pomoci 

domoci ochranných pomůcek. V tomto směru to byl projekt velmi úspěšný. Moc děkuji všem 

dobrovolníkům a dalším, kteří se do tohoto projektu zapojili.  

 Dalším projektem byla desinfekce pro občany, která byla dávána zdarma. Funguje to 

od 15. dubna a ještě stále se těší velkému zájmu občanů. V tomto směru jsme vydali stovky 

litrů ve spolupráci s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů a s dalšími dobrovolníky. Nebylo 

vůbec jednoduché stát celý den a rozlévat desinfekci. Dobrovolníci, kteří to vykonávali, si 

zaslouží velký obdiv.  

 Pokud jde o nákup osobních ochranných pomůcek, materiálů, nejrůznějšího vybavení 

a zařízení, předkládali jsme přehled v časopise Jedna. Pro vaši informaci – je zde uveden 

stručný výčet jednotlivých skupin materiálu osobních ochranných pomůcek a zařízení. Bylo 

celkem vydání ve výši 2080 tis. Kč – je to částka, která byla vydána v rámci nákupu osobních 

ochranných pomůcek, roušky, respirátory, masky a další zhruba v hodnotě 984 tis., dále 

materiál v podobně desinfekce, mýdel a podobných věcí v hodnotě 561 tis., přístroje a 

http://www.praha1/
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vybavení byly zakoupeny za 302 tis.. Pro podporu činnosti Jednotky sboru dobrovolných 

hasičů bylo vydáno 148 tisíc a ostatní materiál ve výši 5 tis. Kč.  

 V tomto směru vám můžeme doložit každou položku. Je velmi pečlivě evidována a 

zpracována veškerá agenda týkající se nákupu. Je to v excelových tabulkách, pro každého 

zastupitele je to k dispozici, můžete si to ověřit, do koruny je vše evidováno.  

 Nakupovalo se v rámci pravidel i přes opatření nouzového stavu, kdy jsme upravili 

směrnici pro zadávání veřejných zakázek pro krizové období. I v tomto směru jsme se snažili 

vybírat mezi dodavateli. Nenajdete tam položku, která by nebyla cenou obvyklou a která by 

se nepohybovala spíše na té nejnižší úrovni. Pro vaši informaci. Nákup tisíci litrů desinfekce 

jsme v nejvyšší špičce nakupovali za 24 Kč za litr, v lékárnách to máte na mnohonásobně 

vyšší cenu. 

 Prosím o další informaci, kde je přehled materiálu a vybavení především v oblasti 

osobních ochranných pomůcek, který jsme získali od Magistrátu hl. m. Prahy. V rámci 

rozhodnutí a distribuce krizového štábu hl. m. Prahy dával příděl jednotlivým městským 

částem, takže i díky tomu jsme dokázali velmi dobře zásobovat zaměstnance našeho Střediska 

sociálních služeb i další. Tady máte čísla, kolik roušek, respirátorů, rukavic, brýlí a desinfekce 

bylo získáno i ze strany hl. m. Prahy.  

 Důležitá součást boje proti koronaviru bylo to, že jsme si dokázali pomáhat. 

Koordinovali jsme nabídky nejrůznějších pomocí ze strany dobrovolníků, nadací, jako např. 

Konto bariéry, kde jsme se přihlásili do projektu, kde Košík c.z. dodával zdarma obědy, 

společnost Filip Morris dodává tablety pro naše seniory, dále jsme přijímali nabídky k 

zajištění od nejrůznějších restaurací, které zajišťovaly stravování ať seniorů, zaměstnanců 

našeho úřadu a dalších. Hotely nám nabízely ubytování. To jsme využili pro ubytování 

zdravotníků z Nemocnice Na Františku. Nejrůznější firmy nám přinášely roušky, respirátory, 

umělci nabízeli pomoc. Nejen šili roušky, ale zároveň se zapojili do dalšího projektu, kde 

pomáhají nejen šířit dobrou náladu v ulicích, ale zároveň načítají nejrůznější pasáže z české i 

mezinárodní literatury, což bude využíváno pro potřeby jednotlivých škol jako výuková 

pomůcka. Dostávali jsme nabídku pomoci i ze strany ambasád, které se také zapojovaly ať už 

darem jídel nebo finanční podporou. 

 Přešel bych k další kapitole, což je oblast seniorů. Prosím, zda by se nejprve ujal slova 

místostarosta Petr Burgr, potom bych rád předal slovo paní ředitelce Střediska sociálních 

služeb Heleně Čelišové. 

 

P.  B u r g r : 

 Z mé pozice jsem měl ohromnou výhodu, že Střediska sociálních služeb je personálně 

velmi dobře stabilizované a velice dobře vedené, na špičkové úrovni. V době, kdy 

koronavirus vystupoval nějakém čínském hrdle z letadla, tak pomalu zasedal krizový štáb 

Střediska a začal to řešit. Nechci předjímat výsledek. Všichni víme, že někteří lékaři říkají, že 

je to dobré, někteří říkají, že přijde druhá vlna. Nechci předjímat, ale je úspěchem všech lidí, 

kteří se v tom zapojili, že naši senioři, kteří jsou ubytováni ve Středisku sociálních služeb, 

zatím nebyli tímto virem nakaženi. Technickou stránku věci by uvedla paní ředitelka. 

 

P.  H e j m a : 

 Základní informace máte v prezentaci na slajdu, věřím, že jste si je přečetli.  

 Prosím paní ředitelku Čelišovou, aby se ujala slova.  

 

P.  Č e l i š o v á : 

 Děkuji za slovo a všem stále přeji krásný den. Středisko sociálních služeb prošlo 

náročnou dobou. Řeknu dvě důležitá slovo: obrovská solidarita, cílená pomoc, neuvěřitelná 
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starost a péče všech institucí a složek, které nám pomáhaly. Nejdůležitější je 70členný 

pracovní tým, který nasadil všechny své síly a péči, kterou věnoval seniorům. 

 Mnoho věcí od pana starosty zaznělo. Co tady řeknu, je obrovské poděkování složkám 

a institucím, které nám nesmírně pomáhaly. Řeknu některá opatření.  

 Podrobná opatření o tom, co všechno středisko nastavilo, jak se chovalo, jak vše 

zařizovalo, jak probíhalo poskytování sociálních služeb, najdete na našich webových 

stránkách, až se ukončí všechna opatření. S opatřeními ještě nekončíme, budeme dál 

pokračovat. Jak víme, senioři jsou nejkřehčí skupina našich spoluobčanů a musíme o ně 

nadále se zvýšenou dávkou péče pokračovat.  

 Chtěla bych poděkovat vedení radnice, protože velice rychle nám pomohla v 

zabezpečení ochranných prostředků. Jak víme, stát zareagovat poměrně dost pozdě. Byli jsme 

postaveni před problém, jak ochránit zaměstnance a naše seniory. Velký dík patří excelentní 

práci Jednotce dobrovolných hasičů, práci, kterou nám předvedli a jak pomohli seniorům k 

dobré psychice, aby se cítili dobře a měli pocit bezpečí, když jednotka dobrovolných hasičů 

pod vedením pana Čiháka několikrát nastoupila, vydesinfikovala všechny domy s 

pečovatelskou službou, auta, která nám rozvážejí obědy, i místnosti pečovatelek. Hned v 

první chvíli nám dodali ochranné roušky, ústenky, desinfekci, která také nebyla. 

 Další poděkování patří Městské policii, která nám také vypomohla ochrannými 

prostředky, a Nemocnici Na Františku. Obdrželi jsme od dárců, od našich zaměstnanců i od 

vedení radnice asi 3500 ušitých roušek. Opět neuvěřitelná solidarita všech. Divadlo v Dlouhé, 

Harley Bar nám dal štíty – toto všechno se během této doby odehrávalo. Nemocnice Na 

Františku nám vyšla vstříc v několika věcech: likvidací rizikového odpadu a sterilizací všech 

roušek, které jsme následně distribuovali našim seniorům – nejen našim klientům sociálních 

služeb, ale i seniorům, spoluobčanům MČ Prahy 1.  

 Testování. První testování byl dar městské části od Nemocnice Na Františku, že 

otestovali pracovníky přímé obslužné péče. Byli jsme rádi, protože i senioři se tím cítili 

bezpečněji. Ve druhé vlně nám testovali na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví, kdy 

byla povinnost testování a praktičtí lékaři buď nemohli, nebo nechtěli nám pomoci, spíše to 

nebylo v jejich silách. Nemocnice Na Františku nám zase pomohla. 

 Další poděkování patří Českému červenému kříži, protože nám poskytl úžasné 

dobrovolníky v době, kdy jsme museli rozdělit pečovatelské týmy jak na domech, tak v 

terénu, aby se nepotkávali. Tito dobrovolníci nám pomáhali s nákupy, s donáškou léků apod. 

 Sociálnímu odboru děkuji za velkou podporu a hlavně děkuji seniorům, kteří to 

všechno chápali, kteří pochopili, jak vážná je situace, že nechtějí být nakaženi a že nám i 

svým rodinám to chtějí ulehčit. Samozřejmě, že to obnášelo pomoc i ze strany našich 

spolupracovníků, protože bylo mnoho telefonátů rodinám, jak se jejich senior cítí, jaké má 

problémy a opačně.  

 Celá doba, která s sebou přinášela opravdu nesmírně těžkosti, by nefungovala, 

kdybychom už na začátku nesestavili krizový štáb, nenastavili si krizový plán, aby nevznikal 

chaos. Pro seniory to znamená nejistotu, úzkost a strach, když vidí, že zaměstnanci nejsou 

schopni týmově pracovat, nejsou schopni podávat ten výkon s úsměvem na tváři. Všichni to u 

našich seniorů známe, že je to pro ně velmi důležité, psychická podpora tam byla to 

nejdůležitější. 

 Zatím neplánujeme velké uvolnění. Co jsme během této doby zavedli, bylo chování se 

v tom smyslu, že jsme uzavřeli domy s pečovatelskou službou podobně jako pobytové služby. 

Omezili jsme návštěvy, doporučili jsme minimálně vycházet. Z toho, jak to všichni 

respektovali a dodržovali, měli jsme obrovskou radost. Věděli jsme, že se k nám nákaza jen 

tak nedostane. 
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 Nejvíce záleželo na zvýšené hygieně. Je i teď hodně důležitá. Je důležité dodržovat to 

i nadále. Budeme dělat všechno pro to, aby se to všichni naučili a vzali to jako usus, který 

platí obecně, stále a pořád. 

 Musím ještě zmínit dárce, kteří nám dávali dárky pro seniory. Tím je nejen rozveselili, 

ale pomohli jim zvládnout tzv. domácí vězení, když nemohli ven. Základním pilířem byla 

vysoká informovanost. Bez informovanosti by chaos vznikal. 

 Ještě jednou obrovské poděkování za týmovou a solidární práci. Děkuji. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Také mnohokrát děkujeme a věřím, že bude také příležitost, abychom společně 

poděkovali i těm, kteří byli v první linii. Bohužel, ještě nemáme zcela vyhráno, závěrečné 

poděkování nás ještě čeká. Děkujeme za vaši práci, moc si toho vážíme.  

 Prosím paní místostarostku Evu Špačkovou, aby se ujala kapitoly školství a podala 

nám základní přehled, co bylo v této oblasti podniknuto. 

 

P.  Š p a č k o v á : 

 Pro školství jako takové byla doba po uzavření škol velmi náročná. Ředitelé se museli 

vypořádat s jiným způsobem zápisů do prvních ročníků, ředitelky mateřských škol do 

mateřských škol a hlavně pokračovat v distanční výuce. 

 S paní vedoucí odboru školství jsme vzájemné spolupracovaly, obě jsme byly členy 

krizového štábu a od 3. března jsme informovali krizový štáb podle hlášení ředitelů, jestli se 

nevyskytla nějaká nákaza ve školách nebo ve školkách, což se neprokázalo. Po rozhodnutí 

vlády o uzavření škol jsme přistoupili i k uzavření školek, aby se dále koronavirus nešířil.  

 Byla nastavena od nás spolupráce směrem městská část a Magistrát. Magistrát 

požadovat po městských částech vytipovat tři mateřské školy a tři základní školy, ve kterých 

by umístil dětské skupiny pracovníků, kteří pracovali v první linii. Vytipovali jsme několik 

škol a školek, Magistrát si vybral MŠ v Revoluční a školu ve Vodičkové. Jako první jsme 

začali spolupracovat a děti v těchto skupinách obhospodařovat a vzdělávat. Pomohli jsme tak 

rodičům, aby mohli zastávat svá místa jako lékaři, hasiči, policisté atd. 

 Důležitá pro nás obě bylo nastavit koordinaci s řediteli ohledně distančního 

vzdělávání. Myslím, že se ředitelé velmi brzy seznámili s tím, co jsme jim doporučovali, jaké 

kanály a materiály mohou použít v tomto on-line vyučování. Zpětnou vazbou jsme se 

dozvěděli, že ne vždy šlo zapojení on-line formou. Mezi žáky máme také žáky s odlišným 

mateřským jazykem, takže tam on-line vyučování neprošlo, ale zapojení do jakéhokoli styku s 

dětmi a vzdělávání na dálku jsme vyhodnotili podle údajů ředitelů na 90 % zapojených dětí, 

což daleko převyšuje celostátní průměr.  

 Dětské skupiny pracovníků IZIS budou pokračovat ještě ve školce v Revoluční a ve 

škole Vodičkova až do 22. května.  

 Po poradě s řediteli jsme se dohodli podle pokynů Ministerstva školství a tělovýchovy 

a koordinovali jsme zápisy do škol a školek. Také jsme koordinovali veškeré informace mezi 

řediteli o tom, jak by mělo vypadat rozvolnění a začátek výuky 1. stupně. To už jsme se sešli s 

řediteli na poradě, kde jsme před vydáním metodického pokynu zkoušeli několik variant 

takové práce, jak by to mělo vypadat. Byli jsme překvapeni, že nám to Ministerstvo školství 

třeba v případě mateřských školek velmi uvolnilo. 

 Dále bych chtěla říct, že nejen ředitelé a učitelé ve školách, kteří zajišťovali on-line 

výuku, ale i ostatní pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci se zapojovali šitím roušek právě 

pro dětské skupiny, učitelky ostatních mateřských škol atd. 

 Musím zmínit iniciativu paní ředitelky školní jídelny v Karmelitské, která věnovala 

zásoby, které měla nakoupené – nevyhodila je, ale darovala je nemocnici Boromejkám. Byly 

jí velmi vděčné. Třeba 40 kg hrušek, jogurty atd. se hodily.  
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 Paní ředitelka školní jídelny ve Zlatnické všechny své přebytky věnovala restauraci 

pana Pohlreicha, který je na stejné ulici. Ten vyvařoval pro další.  

 Myslím si, že jsme velmi ocenili třeba paní ředitelku školní jídelny Dražického, která 

tam zřídila výdejní okénko, které tam pomohlo místním seniorům. Má tam obědy za velmi 

slušnou cenu. Pro obědy si posílají i pedagogičtí pracovníci z přilehlých jak našich škol, tak 

středních škol. Myslím si, že je to velmi záslužné.  

 Myslím si, že solidarita, o které se tady zmiňovala paní Čelišová, se odrazila i ve 

školství. Např. se rodiče sami ptali, jestli náhodou není někdo, kdo by potřeboval zapůjčit 

notebook. Rodiče věnovali peníze na nákup notebooků, které by se hodily pro žáky, kteří tuto 

možnost neměli.  

 Malostranská základní škola se velmi zapojila a svou 3D tiskárnou tiskla štíty, které 

zapůjčovala.  

 Myslím si, že musíme všechny ředitele i všechny pracovníky ve školství pochválit, 

protože neměli takovou zkušenost s on-line vyučováním, ale je to podobné tomu jak se říká – 

hodit do vody a naučit se plavat. V tomto směru se velmi vyučili a budeme mít velké plány do 

budoucna, jak tuto iniciativu nezahodit, neztratit, ale používat při další výuce. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji paní místostarostce za prezentaci v oblasti školství. Patří velký dík a velká úcta 

všem, kteří se o školská zařízení dokázali postarat v čele s paní vedoucí odboru školství 

Michalou Vencovou. Dík patří pedagogickému personálu a všem ostatním. Věřím, že opět 

bude příležitost jim poděkovat. 

 Prosím, abychom odprezentovali oblast péče o veřejný prostor především z hlediska 

desinfekce a úklidu, což spadá do gesce pana radního Richarda Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Děkuji za slovo. Jsem rád, že MČ Praha 1 byla první městskou částí, která zahájila to, 

co potom většina ostatních – že od 13. března se nám podařilo vpustit do ulic jednotky, které 

na začátku hlavně desinfikovali místa jako vstupy do metra, lavičky, zábradlí, a to ještě v 

době, kdy pohyb byl ještě volnější, Vrchlického sady, místa, kde se shromažďovali lidé bez 

domova, prostory Šance a další. I tímto krůčkem jsme přispěli k nešíření viru o další prostor. 

 Jsem také rád, že bylo využito toho, že hlavně místa, která byla dříve obsypána turisty, 

a nedalo se tam pracovat, začala být čištěna tak, jak to do té doby nebylo možné. Prázdnost 

ulic umožnila věnovat se i koutům. 

 Jsem velmi rád, že vše bylo i pod nezávislou kontrolou, kdy např. koordinátor řízení 

pro rizikové lokality MČ Prahy 1, zaměstnanec Magistrátu pan Zdeněk Horák, byl přítomen a 

pomohl nám směřování desinfekce a úklidu na potřebné lokality a pomáhal nám vše 

dokumentovat. On i já jsme byli překvapeni, protože každý stav nouze nebo krizová situace 

vám ukáže i spoustu věcí přístupem různých firem, kdy některé jen desinfikovaly, byly 

schopné nečistotu pokropit desinfekcí, a některé důkladně čistily.  

 Ohlasy byly výborné. Snažili jsme se pomoci hasičům tam, kde vnější prostor 

umožňoval technologii zasáhnout, aby se mohli věnovat další práci. Jako hasiči si moc 

neoddychli. Pracovalo se od 13. 3. do 30. dubna intenzívně, některé firmy a lokality pouze 

dvakrát týdne, některé firmy 7 dní v týdnu 10 – 12 hodin denně. Celkově to bylo víc než 550 

hodin. Někde jsme zjistili, že po Pražských službách jsme nuceni do lokalit chodit znovu, 

protože to nevyčistili a pokropili desinfekcí i to, co zůstalo ležet na zemi. 

 Kromě toho důležitou částí bylo informování občanů. Byl jsem rád, že se 

připravovaný projekt ještě po mém předchůdci podařilo během 48 hodin zprovoznit. Spustili 

jsme hlášení rozhlasu pod adresou Praha 1 on-line. Díky tomu bylo možné přenášet potřebné 

informace. Podařilo se okamžitě rozšířit o modul týkající se blokového čištění. Jak se TSK 
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rozhodlo nerozmisťovat značky a i ve stavu nouze se začaly čistit ulice, tak kromě facebooku 

a internetu toto je další možnost, jak se občan dozví, že se v jeho lokalitě něco děje. 

 Jsem rád, že se v rámci informatiky nebo smart projektů podařilo udělat virtuální 

prohlídky, třeba výstavy Rychlých Šípů, a nyní na konci stavu nouze jeden velmi zajímavý 

kostel, o kterém ani lidé nevědí, co mají na území městské části. 

 Pan starosta již zmiňoval bezplatnou výpůjčku thermokamery, která pomohla nastavit 

režim, který je známý spíše z větších organizací, z letišť a z ministerstev, a to hlídat aspoň 

tuto část vstupu do budovy a tím chránit i naše zaměstnance, úředníky, kteří ve stavu nouze 

zůstávali na svých pracovištích. Tím jsme aspoň dalším krůčkem přispěli k tomu, že jejich 

bezpečnost byla zajištěna.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji panu radnímu Burešovi za prezentaci. Dík patří dalším z odboru a všem 

zúčastněným, jak tady bylo řečeno.  

 Přistupme k další oblasti, která je velmi závažná a velmi dopadá na naši městskou část. 

Je to oblast podpora podnikání. Centrum Prahy je nejvíce ohrožené a nejvíce zatížené 

vládními dopady v rámci boje proti šíření covid-19. Prosím pana radního Votočka a pana 

Grabein Procházku, kteří v tandemu mají ve své gesci opatření v rámci podpory podnikatelů. 

 

P.  V o t o č e k : 

 K tomuto bodu bych chtěl říct hlavně to, že MČ Praha 1 jako jedna z prvních obcí jako 

podporu podnikatelům prominula jedno dubnové nájemné, dále všem podnikatelům dala 

možnost, aby po 3 měsíce neplatili nájem s tím, že tento nájem bude čerpán ze složených 

kaucí, které mají doplnit až do konce června příštího roku. Posléze do toho přišla spousta 

různých vládních nařízení, vyhlášení krizového štábu nebo vlády, které ob den měnily 

podmínky. My jsme se s tím museli vypořádat. Hlavní problém byl ten, že odpuštěné dubnové 

nájemné bylo splatné do 15. března, tedy před vyhlášením nouzového stavu. Oslovili jsme 

všechny podnikatele - protože mnozí v začátku potřebovali hotovost, aby zajistili mzdy pro 

své zaměstnance – jestli to, co v březnu zaplatili jako dubnové nájemné, chtějí vrátit nebo 

jestli ne. Toto velkým způsobem zatížilo odbor technické a majetkové správy, kterému tímto 

děkuji. Nyní rada rozhodla, v souladu s vládním nařízením, že se tato sleva má týkat jen těch 

provozů, které byly krizovým stavem zasaženy.  

 Z tohoto důvodu jsme původně zvažovali, že výnos z jednoměsíčního nájemného z 

nebytových prostor je zhruba 38 mil., ale nyní se čistí, kdo na to nárok má a kdo nemá. Je 

evidentní, že třeba garáže, kanceláře, ateliéry a podobné podniky mohly fungovat dál bez 

jakéhokoli omezení, čili že těmto nebyla sleva poskytnuta.  

 Pak nám přišel štos asi 50 zcela atypických žádostí, kde někdo požadoval slevu nebo 

úlevu ve smyslu, který nebyl přesně definovaný a nedal se zhodnotit. Jestliže někdo napíše, že 

chce odpuštění nájemného až do září, chápu to, to umím spočítat, ale když řekne, že to chce 

poskytnout až do té doby, kdy budou otevřené hranice, tak to už je velmi složité. Je to stejné, 

jako když někdo navrhne, že by potřeboval stoprocentní slevu do té doby, až jeho hospoda 

bude vydělávat tolik jako před koronavirem.  

 Tyto problematické žádosti nechceme rozhodovat sami, zítra o nich bude jednat 

spojená komise majetku a komise obchodu a služeb. Budeme se snažit najít nějaký systém, 

jak k těmto atypickým žádostem přistoupit.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Grabeina Procházku.  
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P. Grabein  P r o c h á z k a : 

 Krátce doplním kolegu Votočka. Myslím, že tady bylo nejzásadnější to, že jsme k 

pomoci přistoupili rychle. Zopakuji, že schválení první pomoci proběhlo již 17. března, pět 

dní po vyhlášení nouzového stavu. Další opatření přišla na řadu 31. března. Byly to konkrétní 

kroky. Třeba v oblasti nájemného vláda zareagovala až dva měsíce po nás. Potom jsme se 

rozhodli, že dáme zhruba dva měsíce sobě na to, abychom si zanalyzovali to, co se bude dít v 

nadcházejícím období, to znamená v průběhu dubna a května, abychom viděli, jaké kroky 

podnikne hlavní město, jaké kroky podnikne vláda. Byli jsme v kontaktu s hl. městem s 

kolegou radním, který má na starosti tuto oblast na hl. městě a pravidelně jsme konzultovali 

pomoc, kterou připravuje hl. město. 

 Týkalo se to jak podnikatelů, tak oblasti cestovního ruchu, protože ta byla postižena 

nejvíc. Informace asi pravidelně máte, takže není potřeba je tady opakovat. Do této sféry 

určitě musí zamířit ještě další pomoc a zároveň některá opatření, která schválilo hl. město ve 

smyslu nějaké stomilionové částky, která by měla podpořit formou voucherů domácí cestovní 

ruch, který by šel do Prahy. 

 Dalších kroků bude celá řada. Zmínil bych ještě jednu podstatnou věc, a to že máme 

dnes zkalkulováno, že městská část z hlediska opatření, která jsme udělali a která zasahují 

rozpočet městské části, z toho pohledu, že nevybereme tolik nájemného – některé provozovny 

jdou do insolvence, některé žádají ještě o snížení atd. – a musíme počítat s určitým výpadkem 

v oblasti výnosů.  

 Zároveň nás překvapila jedna z věcí, kdy jsem byl poměrně nazloben na hl. m. Prahu, 

že nás vůbec neinformovala o tom, že odpustí nájemné za předzahrádky. Tento krok se týká 

hlavně Prahy 1 a nebyl s námi konzultován. Je to pro městskou část výpadek v příjmech v 

řádech desítek milionů, i když si uvědomuji, že i my jsme byli připraveni na to, že bychom v 

této oblasti vyšli podnikatelům vstříc, ale ne tím, že bychom celoplošně odpustili poplatky za 

předzahrádky.  

 Závěr je takový, že pomoc byla konkrétní, adresná a rychlá. Máme termín do 30. 6., 

kdy si chceme ještě zanalyzovat všechna opatření jak ze strany hlavního města, tak ze strany 

státu, která vedou do této sféry, a jestli případně i my budeme schopni v některých krocích 

vyjít podnikatelské obci vstříc.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji, pane radní. Pojďme k poslední oblasti, která je neméně důležitá, k oblasti 

kultury. Prosím místostarostu pana Burgra a pan pana radního Michala Cabana. 

 

P.  B u r g r : 

 Co se týká pracovníků kultury, nacházejí se ve stavu, v jakém jsme se nacházeli před 

18 lety, když po povodních opadla voda. Voda už nehrozila, ale vzniklé škody se tady 

objevují a odstraňovat je bude trvat nějaký čas. V tomto případě se těším na spolupráci s 

komisí kultury, která myslím už zítra začne jednat a zasedat. Měli jsme připravit určitou sérii 

podpůrných programů pro pracovníky v kultuře s vědomím, že to není jediná skupina, která 

byla postižena. Vystudovaný herec má tu výhodu, že dobře umí mluvit na veřejnosti, kdežto 

kadeřnice to neumí a přitom postižení bylo asi stejné.  

 Myslím, že včera skončila série pouličních koncertů. Spolupracovali jsme s 

Malostranskou besedou, která je také jednou institucí, na kterou to dopadlo právě tak jako na 

nájemce paláce Žofína. Bylo velmi dobře, že v našem týmu 25 lidí je člověk, který se v této 

oblasti pohybuje velice perfektně, jako štika ve vodě, Michal Caban a je i nám velice dobrou 

radou. Dám mu slovo. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Cabana. 

 

P.  C a b a n : 

 Dámy a pánové, děkuji svému předřečníkovi, byť jsem poslední větu nepochytil. 

 V této době jsme také pracovali pomocí webu Prahy 1, kde byly dva hlavní odkazy - 

Sousedé sousedům a Kultura v Praze 1 on-line. Veřejnost tam byla informována o tom, jakým 

způsobem se kulturou zabývat. Sousedé sousedům, což jsme s panem starostou a s vedoucím 

oddělení vnějších vztahů Petrem Bidlem připravili, byly pozdravy zajímavých různých 

osobností žijících na Praze 1 svým spoluobčanům. Byla to spíše duševní podpora. 

 V sekci Kultura v Praze 1 on-line bylo upozorněno na různé odehrávání koncertů – 

Hudba přijde za vámi, byla to sekce „Herci čtou dětem“ nebo vůbec „Herci čtou“. Tímto 

prostřednictvím mohli lidé kulturní žit. V neposlední řadě jsme se přidali na různé on-linové 

prohlídky galérií a výstav. Kolega Bureš např. zajistil tuto prohlídku výstavy Marka Čermáka 

v Galerii Praha 1.  

 V mé gesci první část – kultivace veřejného prostoru – do určité míry prostor 

zkultivovala. Po dlouhé době jsme viděli centrum v celé své nahotě, která je většinou krásná – 

ne vždycky. Zahájili jsme také jednání s Magistrátem, jak tuto dobu využít, co si z toho 

pozitivního vzít pro budoucí řešení, jak by centrum Prahy mohlo vypadat.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji, pane radní. Tím máme za sebou reprezentaci jednotlivých oblastí od členů 

rady, která postupovala týmově. Díky všem kolegům a kolegyním, kteří se o to zasadili, 

abychom byli na tom tak dobře, že se nám podařilo nákazu ze všech dotčených objektů 

eliminovat.  

 Prosím, aby se ujal slova náš velitel Jednotky dobrovolných hasičů Zdeněk Čihák. 

Jednotka byla několikrát zmiňovaná, její velká pomoc a z naší strany velké díky a velká úcta. 

 Prosím, aby nám pan velitel odprezentoval činnost jednotky po dobu nouzového stavu. 

 

P.  Č i h á k : 

 Shrnul bych, co jednotka v tomto období pandemie udělala. Mám to v deseti 

jednoduchých bodech. 

 V současné době jsme všichni 64. den v práci, odsloužili jsme 16 dvacetihodinových 

služeb v rámci spolupráce s Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy podle jejich pokynů, 

což znamená 24 hodin na stanici, do dvou minut výjezd. Celkem 86 zásahů. Dále bych chtěl 

zmínit desinfekce pro nemocnice, např. pro nakažené bezdomovce.  

 Povltavská Trója, kde jsme dělali každý víkend desinfekce a dekontaminace v režimu 

biohazard, což už je hodně závažná práce. 

 Ke spolupráci s Policií ČR – to asi řeknou oni. Měli jsme spoustu desinfekcí budov, 

aut a různé výpomoci. Totéž pro chlapy od měšťáků. 

 Co se týká Nemocnice Na Františku, tam jsme se snažili desinfikovat s pravidelnosti a 

důsledností několikrát týdně. Protože byl zřízen panem ředitelem Erhartem ve spolupráci s 

městskou částí Prahou 1 oddělení covis, tam jsme také udělali spoustu práce při desinfekci, 

což je ale v režimu, který mi asi nepřísluší tady povídat. 

 Úžasná spolu práce byla na DPS. Tam musím uvést, že se Praze 1 podařilo DPS 

uchránit. Začali jsme včas a důsledně. Když se podíváme na ostatní městské části Prahy, tak 

víme, jak se potýkají s nákazou a s karanténami. Praha 1 v tomto obstála na jedničku. 

 Zvláštní opatření pro nás nekončí. Byl sice zrušen nouzový stav, ale Ministerstvo 

vnitra pro složky integrovaného záchranného systému to prodloužilo do 30. 6.. Pro nás se nic 

nemění a jedeme dál v tomto režimu, jaký byl nastaven. 



Stenografický záznam je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 

údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou. 
 

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 22 
 

 Co jsme udělali, je rozvoz desinfekce ve spolupráci s panem radním Burgrem. Udělal 

nám seznamy a kontakty, abychom dokázali rozvážet dezinfekci našimi auty. 

 Chtěl bych poděkovat krizovému štábu za podporu. Jako jednotka jsme nebyli 

vybaveni na boj s koronavirem, takže jsme museli koupit ochranné obleky a nějakou dýchací 

techniku. V rámci toho nám krizový štáb hodně pomohl. 

 Chtěl bych poděkovat všem občanům Prahy 1 za disciplinu, za to, že všichni nosíme 

roušky, že se chováme disciplinovaněji než Italové, Španělé nebo Francouzi, a proto tady 

nemáme tolik mrtvých.  

 Jsem ochoten kdykoli komukoli podrobně vysvětlit, co naše jednotka udělala a 

budeme dělat i další. Zatím desinfikujeme školy a jídelny, jsou to doslova tisíce metrů 

čtverečných, prošly nám rukama tisíce litrů chemického roztoku, mícháme roztoky různé síly 

– na ruce, na desinfekci budov a stěn, na prostorovou desinfekci. Všichni hasiči vaší jednotky 

jsou doslova prosáklí dezinfekcí. Musím říct, že smrdíme, ale to se dá asi pochopit.  

 Kdybyste potřebovali vědět něco konkrétního, telefon na mne je. Ještě jednou děkuji 

za spolupráci a těším se, že se jednou toho všichni zbavíme. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Děkujeme za vaše nasazení, za spolupráci. Jsme rádi, že vás v Praze 1 máme.  

 Prosím přejít k Městské policii. Dovolím si udělit slovo našemu obvodnímu řediteli 

Miroslavu Stejskalovi, aby nás krátce informovat o činnosti a o spolupráci s Městskou policií. 

 

P.  S t e j s k a l : 

 Krásný slunečný den všem. Myslím, že už je to velmi dlouhé a je třeba, abyste se 

dostali ke svým bodům, tak to zkrátím.  

 Co si nejvíce vážím na této situaci, co se týká koordinace krizového štábu u vedení 

MČ Praha 1 a všech složek je to, že jsme tam postrádali jakoukoli zmatečnost, každý věděl ve 

správnou chvíli, co má dělat a co se od něho očekává. Jsem tady už 28 let, pamatuji všechna 

povodňová opatření, kde se „vařilo z vody“. Někde se dublovaly činnosti, ale tady koordinace 

byla na jedničku. 

 Čeho si vážím nejen jako ředitel Městské policie na Praze 1 i jako občan je to, že u 

všech, kteří jsme se na tom podíleli včetně disciplinovaných občanů Prahy 1, je třeba 

vyzvednout Jednotku dobrovolných hasičů Prahy 1. Dává nejen vlastní fyzickou činnost, 

kterou se podílela na desinfekci, na pomoci ve všech oblastech, které obsáhla, ale i pocit 

psychologický. Máte-li někoho, kdo to umí, je dobře vybaven, a naše dobrovolná jednotka je 

v současné době velmi dobře vybavena, že nám může zajistit bezpečí ve své oblasti i do 

budoucna, pak to i na občany působí velmi pozitivně. Psychika je tam také velmi důležitá. 

 Musím říct, že ke škodě občanů Prahy 1 se uvolnilo parkování v zónách. Trochu 

vymizel komfort občanů Prahy 1, báli se odejet auty nakoupit, aby se měli kam s nákupem 

vrátit. To se zvrhlo zhruba po 14 dnech od uvolnění zón v to, že si dojíždějící do Prahy začali 

nárokovat chodníky, pěší zóny apod., takže jsme se museli brzy vrátit k téměř normálnímu 

režimu represe a dohledu, aby se tady dalo bezpečně chodit a jezdit po ulici. Nikdy jsem 

neviděl tolik neoprávněně zaparkovaných aut na parkovištích pro invalidy, nikdy jsem neviděl 

tolik aut na pěších zónách. Pro vaši představu – 35 aut denně, celodenní parkování a další 

věci. Bohužel, lidi, kteří si na to zvykli, budeme dlouho odnaučovat. 

 Pohybovat se v režimu, kdy na městské části denně pobíhá nedisciplinovaných 200 

lidí bez domova a drogově závislých, je velmi složité. I ty naschvály, které tito lidé dělají, 

kašlání na strážníky a tvrzení, že mají koronavir apod., znamenalo doslovnou deratizaci 

strážníků, jejich vybavení, vyřazení na několik hodin ze služby, karantény apod. Přes všechna 

tato opatření ani jeden ze strážníků Prahy 1 nakažen dosud nebyl, mohli jsme vykonávat svou 
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práci tak, jak se od nás očekávalo. Věřím, že nám do budoucna nehrozí nějaká další vlna a že 

se toho brzy zbavíme. Jsme poučeni a víme, že to umíme. Děkuji. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Děkujeme za spolupráci. Prosím, zda by se mohl ujmout slova zástupce Hasičského 

záchranného sboru  hl. m. Prahy pan major Aleš Šenkýř. 

 

P.  Š e n k ý ř : 

 Pro nás toto období bylo velmi těžké, protože jsme hned na začátku čelili 31 

nakaženým příslušníkům a uvedlo nás to do tzv. minimálních stavů, do situace, kdy velmi 

omezíme provoz, ale zároveň ho zachováme pro občany, abychom mohli plnit naše základní 

poslání. Díky tomu, že máte jednotku, máte i jednotku, která je velice dobře vybavena, má 

schopné velitele, mohli jste hned na začátku poskytovat takové služby, které bychom vám 

nezajistili. Měli jste prostředky už na začátku koronavirové krize, kdy jste mohli provádět 

dezinfekci objektů v takovém rozsahu. My jsme se potýkali s tím, že jsme si dokonce 

prostředky od vás museli půjčit. Prostředky ze zahraniční se k nám nedostaly, zůstaly 

uváznuté. Patří vám za to dík. 

 Dík vám patří i za to, jakým způsobem probíhala jednání krizového štábu, kdy 

naprosto profesionálně probíhalo rozdělování věcí, organizace a další věci. Potřebujeme mít 

takovou jednotku vybavenou, jako máte vy prostředky a zázemím, potřebujeme mít klid na 

práci. Práci už dělám 29 let a vím, že musíte cítit od toho, kdo vás zřídil a kdo vás podporuje, 

že vás také potřebuje. To vy pro jednotku hasičského sboru děláte. Velice si toho cením, cení 

si toho celý Záchranný hasičský sbor hl. m. Prahy.  

 Jak se zmínil velitel Čihák, zapojili jsme je do 24hodinových pohotovostí, kdy už jsme 

nebyli schopni garantovat, že při větších událostech Prahy a vaší městské části bychom to 

sami zvládli. Tam jsme je zapojili do pohotovostí, kdy museli být schopni do dvou minut 

vyjet. Váš operační čas jednotky dobrovolných hasičů je větší, asi desetiminutový, ale 

přimlouval bych se za to, aby zastupitelstvo zvážilo posílení operativní části do kategorie 

PO3. V současné době je jednotka kategorie PO5, plní nějakou místní příslušnost. I s ohledem 

na krize, které nás potkávají a na které jsme nebyli tak připraveni, protože je to něco nového, 

kdybyste zvážili prioritní kategorii – zařadit vaši jednotku do této prioritní kategorie.  

 Ještě jednou chci všem poděkovat, spolupráce byla úžasná. Doufám, že druhá vlna, 

která nám hrozí a na kterou se připravujeme, bude k nám milosrdná, ale příprava na všechny 

tyto mimořádné události je nesmírně důležitá, protože jen potom to můžeme zvládat. Je mi 

velkou ctí mít v kompetenci vaši jednotku dobrovolných hasičů. Děkuji vám. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Pane majore, děkujeme za vaše slova, i my opětujeme velký dík za spolupráci s vámi a 

zároveň za vaši podporu ať už šlo o Nemocnici Na Františku či o zajištění dodávek 

dezinfekce či dalších věcí. Moc si vážíme i spolupráce s vámi.  

 Máme ještě dvě předposlední prezentace, a to vystoupení zástupce Policie ČR pana 

majora Daniela Koláře. Prosím, zda můžete něco krátce sdělit z vaší činnosti. Spolupráce  

s Policií ČR probíhala velmi nadstandardně, jsme za ni také velmi rádi. Vaše účast v krizovém 

štábu byla velmi platná a velmi dobře se ukázalo, jakým způsobem dokáže integrovaný 

záchranný systém mezi sebou kooperovat i nadstandardně, mimo běžný rámec, což bylo 

dokladem i u Policie ČR v rámci našeho obvodu. 

 Prosím, pane majore, abyste se ujal slova. 
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P.  K o l á ř : 

 Přímé nasazení jako jedné ze složek v rámci mimořádné situace, která tady byla, 

potvrdilo dlouhodobou spolupráci s dobrovolným sborem hasičů Prahy 1, kdy nepoznáme 

rozdíl mezi profesionálními hasiči a touto dobrovolnou jednotkou hasičů. Nejvíce jsme 

ocenili možnost nechat si vydezinfikovat vozidla, kterými jsme převáželi osoby při podezření 

z nakažení virem, stejně tak i budovy, kam tyto osoby přicházely z nejrůznějších důvodů. Za 

mimořádné období nám hasiči vydezinfikovali více než 300 služebních vozidel a vrátili je 

znovu do výkonu služby. Budovy, kde byly tyto osoby, měly více než sto místností, které 

mohly být zase použity pro další nasazení. Spolupráce s touto jednotkou byla výborná, 

samozřejmě ve spolupráci s krizovým štábem řízení veškerých operací a činností. Za mne je 

hodnocení činnosti a spolupráce naprosto super. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Děkujeme, pane majore, za vaše slova a zároveň vám také patří potlesk. Těšíme se na 

další spolupráci. Jak se říká – to nejlepší na konec. Jako poslední část prezentace je zpráva o 

činnosti Nemocnice Na Františku. Prosím zástupce Nemocnice Na Františku, aby se ujal 

slova. Slova se ujme přímo pan ředitel David Erhart.  

 Jistě jste zaznamenali zprávy, co se v Nemocnici Na Františku událo. Dokázali jsme v 

tomto směru přesvědčit širokou veřejnost, že naše malá nemocnice je svými činy velká a že 

dokáže velké věci. Prosím pana ředitele, aby se ujal slova. 

 

P.  E r h a r t : 

 Dámy a pánové, děkuji za možnost tady vystoupit. Většina z toho byla řečena 

předřečníky. Navázal bych na situaci, která nastala a byla pro nás všechny situací novou. 

Neznali jsme ji ani v Nemocnici Na Františku. Nemocnici si jistě zřizujete z toho důvodu, aby 

měla svoji funkci, ale vzhledem k tomu, že nemáme svého epidemiologa ani hygienika, tak 

právě tato část léčebné péče není z naší strany úplně dostupná a odborně sanovaná.  

 Dostali jsme se do situace, kdy jsme museli vařit z vody a hledali jsme pomoc všude 

možně. Od 2. března jsme začali přijímat různá opatření, která navazovala na mimořádná 

opatření Ministerstva zdravotnictví, jak průběžně vycházela. Naší malou výhodou bylo 

stavební uspořádání nemocnice, protože historicky naši předkové měli podobné problémy s 

daleko závažnějšími epidemiemi, které devastovaly populaci. Díky uspořádání jsme mohli 

hygienicko-epidemiologické opatření učinit velmi rychle. Museli jsme přistoupit i k opatření 

stran naší hlavně elektivní péče. Chci zdůraznit, že akutní péči jsme v plném rozsahu 

zachovali, tam nedošlo k žádnému omezení, což asi dokládá složitost situace nemocnice právě 

v době koronavirové pandemie a všechna opatření, která s tím souvisela.  

 Dne 3. března zasedal krizový štáb MČ Praha 1. Pro mne byla velmi důležitá 

spolupráce s lidmi z krizového štábu. Zkušenosti s tím nemám ani já, ani mí spolupracovníci, 

takže bych chtěl tímto poděkovat krizovému štábu městské části. Mně osobně pomohli 

zvládnout krizovou situaci v nemocnici. Po domluvě s panem starostou jsme udělali nějaká 

opatření. Z nich se zřídila jednotka KOVES, což byla koronavirová expeditační stanice. To 

zase prokázalo to, co jsem mnohokrát říkal a co si myslím, že zaměstnanci Nemocnice Na 

Františku jsou bezvadní lidé, kteří za vedením nemocnice stojí. Když jsme oslovili 15 lidí z 

uzavřených oddělení, tak u jednoho jsme z rodinných důvodů doporučili, aby do toho nešel, a 

všichni na to kývli. Jsem samozřejmě rád, že ani jeden se nenakazil, že naše opatření, která 

jsme dělali s Pražskou hygienickou stanicí, byla úspěšná.  

 Samozřejmě navazovala na to celá řada dalších našich kroků, která tady zmiňovala 

paní ředitelka Čelišová a i další. Nebudu to tady opakovat a tímto vás zdržovat. 
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 Závěrem chci říct, že situace je pro nás jakýmsi poučením do budoucna, že je třeba být 

na tyto situace připraven. Sami víte, když jste sledovali vývoj pandemie ve světě, že se třeba 

ukázalo, že počet akutních lůžek na tisíc obyvatel v zemích jako Španělsko a Itálie je o 50 % 

nižší než u nás. Bylo to možná i důvodem eskalace tohoto problému. 

 Přihřeji si polívčičku – že existence Nemocnice Na Františku je poměrně významná a 

důležitá. 

 Chci samozřejmě vyzvednout i přínos pana starosty. Z počátku jsme měli i rezervy 

ochranných pomůcek, ale byly na dva týdny. Na počátku bylo selhání distribuce ze strany 

státu a neviděli jsme světlo na konci tunelu, jestli něco dostaneme. Teprve intervence směrem 

k vládě a k Ministerstvu zdravotnictví nás dala do celku přímo zřizovaných organizací a 

začali jsme dostávat první osobní ochranné pomůcky pro náš personál. Bylo to ještě dávno 

před tím, než jsme zřídili KOVES. 

 Chci se připojit ke všem, kteří tady děkovali. Velitel Jednotky požární ochrany pan 

Čihák – bez vás bychom první fázi nezvládli. Dezinfekce prostor nově vytvořeného 

urgentního příjmu byla důležitá pro zachování akutní péče. Víte, že jako první jsme dostihli i 

toho taxikáře a byli jsme hygienickou stanicí i pochváleni, že celý postup byl lege artis.  

 Nechci na nikoho zapomenout. Chci poděkovat hlavně zaměstnancům nemocnice, že 

nás ve vedení podrželi, chci poděkovat MČ Praha 1, že se o nás stará. Věřím, že vám zase 

odvedeme nějaké dobré služby. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Moc děkujeme, nemocnice se stará hlavně o nás a o všechny pacienty, kteří do 

nemocnice přicházejí. 

 Dámy a pánové, toto byl poslední příspěvek naší prezentace o činnosti a o opatřeních 

rady v průběhu nouzového stavu, jak jsme slíbili opozičním zastupitelům i občanům, 

abychom složili tento meziúčet. Všichni máme na paměti, že nemáme vyhráno, že nás ještě 

čeká poměrně dlouhá cesta. Věřím, že nám vydrží týmový duch, který byl dosud. Chci ještě 

jednou poděkovat všem zaměstnancům úřadu, kteří se nebáli nákazy, všem těm, kteří přišli do 

první linie a s veškerým nasazením se společně s námi starali o to, aby chod městské části byl 

i nadále zajištěn. Bylo to těžké rozhodnutí a mnohdy to byly velké střety i doma, kdy rodinní 

příslušníci chtěli, aby dotyčný byl s nimi doma a nevystavoval se nebezpečí. Přesto docházelo 

k této osobní statečnosti. To je vzkaz směrem k zaměstnancům úřadu - prosím pana 

tajemníka, aby to tlumočil, všem ve Středisku sociálních služeb, v Nemocnici Na Františku, 

naší Jednotce sboru dobrovolných hasičů, Městské policii, Policii ČR, Hasičskému sboru  

hl. m. Prahy, všem dobrovolníkům, firmám a všem dalším, kteří pomáhali. Doufám, že si 

tento týmový duch zachováme i do budoucna a že už budeme vědět o něco víc než předtím, 

jak se v takové situaci zachovat.  

 Dámy a pánové, tím končí naše prezentace. K návrhu usnesení. Po předchozí dohodě 

upravíme návrh předkladu tisku o doplnění zvláštního ocenění činnosti a nasazení naší 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů a s tím související doporučení, abychom zahájili veškeré 

činnosti, které by směřovaly ke kategorizaci JPO III ze stávající JPO V. Budeme rádi, když 

budeme mít takto naši jednotku zařazenou.  

 Otevírám rozpravu. Prosím prvního přihlášeného pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Dámy a pánové, děkuji za zevrubné představení činnosti v mimořádné a krizové 

situaci. Všechna čest, myslím, že jste všichni zapojení zvládli velmi dobře. Souhlasím s tím 

ocenit ty, kteří se na tom nejvíce zasloužili. 

 Mám tři věci. Dvě se týkají doplnění informací k tomu, co zde bylo řečeno a jedna se 

bude týkat úpravy textu usnesení.  



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 
 

 První dotaz se týká záležitosti stoprocentní slevy na nájmy. Jestli tomu dobře 

rozumím, tak rada svým usnesením ještě přímo slevu neudělila a podnikatelé-nájemci 

nebytových prostor si o ni musí zažádat. Domnívám se, že v případě, že by to měla být nějaká 

blanketní sleva pro všechny, dosahuje poměrně vysoké částky mezi 30 – 40 mil. Kč, což by 

příslušelo schválit zastupitelstvu. I v případě jednotlivých slev bychom se lehce dostali u 

některých nájemců nad částku 100 tis. Kč, kdy by opět schválení slevy příslušelo 

zastupitelstvu. Prosím o toto upřesnění. 

 Druhý bod se týká úklidu. I pan Bureš zmiňoval, že se zapojilo několik firem, kromě 

města prostřednictvím TSK a našich dobrovolných hasičů zapojily se i úklidové firmy. Je zde 

uvedeno CDV, což je náš dvorní dodavatel úklidových služeb na Praze 1, což je v pořádku, 

ale je tu uvedena i firma ARS, Chládek a Washing CZ. V registru smluv je k nalezení pouze 

smlouva s Chládkem na čištění v nouzovém stavu za 355 tis. Kč. Pokud se týku firem ARS a 

Washing CZ, tam žádné dokumenty nejsou. Prosím o upřesnění, zda se jednalo o práce v 

menším plnění než 50 tisíc a tudíž není nutno registrovat v registru smluv. 

 V tomto výčtu mi tam naopak jedna firma chybí, a sice firma NC Invest, u které byly 

objednány úklidové práce za 597 tis. Kč. Podivuji se zejména proto, že si myslím, že pan 

Bureš je tady trochu na tenčím ledě ve střetu zájmu, protože tato firma mu pomáhala ve 

volební propagaci Čistá Jedna atd. Trochu mě zarazilo, že tato informace tady chybí.  

 K mému pozměňovacímu návrhu, s kterým – doufám – se předkladatel v nějaké formě 

ztotožní. Týká se uložení radě předložit na další zastupitelstvo další dílčí zprávu o situaci – ne 

tak rozsáhlou, tady to bylo na místě - a kromě informaci o situaci ještě střednědobý plán 

rozpočtových a mimorozpočtových opatření v souvislosti s dopady výskytu koronaviru. 

Myslím, že návrh bude možné promítnout.  

 Domnívám se, že dle informací výpadky příjmů nebo neočekávané náklady nejsou 

malé, ať už se týká výpadku příjmů ohledně zmiňovaných záborů za restaurační předzahrádky 

nebo situace v hospodaření Nemocnice Na Františku, kde předpokládám, že bude také 

výrazný nárůst nákladů.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za příspěvek. Už jsme to rychle zkonzultovali, s většinou toho, co je 

navrhováno, se ztotožňuji, jen tomu dáme trochu jiný řád, to se domluvíme. 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Dámy a pánové, přeji vám dobré poledne. Velmi děkuji za slova, která tady 

prezentovali předřečníci, dobře se to poslouchalo. Velké díky jim. 

 Zastupitelský klub Piráti a Zelená pro Jedničku již na konce března vyzval pana 

starostu, aby zahájil kroky k pomoci jak podnikatelům, občanům, tak i úředníkům a zároveň 

nabídl podporu. Nebudu tlumočit výzvu, budu šetřit čas, ale když jsem si ji procházel, zhruba 

z 80 procent návrhy byly realizovány. Nechci říkat, že byly realizovány na základě této 

výzvy, to není podstatné, důležité je, že to bylo realizované a díky vedení radnice. 

 Chtěl bych poděkovat všem, kteří tady negovali negativní vlivy koronaviru, a to 

různými aktivitami k občanům Prahy 1 i k některým podnikatelům na Praze 1.  Měl jsem 

jednu možnost účastnit se krizového štábu. Za tuto možnost velice děkuji, protože bylo úžasné 

sledovat vzájemnou spolupráci napříč ať s Policií ČR, Městskou policií, s ředitelem Davidem 

Erhartem z Nemocnice Na Františku, s paní ředitelkou Střediska sociálních služeb Čelišovou, 

ale také s jednotlivými vedoucími dotčených odborů naší radnice v čele s panem tajemníkem.  

 Děkuji všem úředníkům, nejen těm, kteří nás teď tajně sledují – samozřejmě je 

zdravím. Za toto všem zmíněným bez jakékoli ironie ještě jednou velké díky.  
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 Mám dva dotazy. Jeden se týká, co bylo ve výzvě uvedeno a co tady není, a to je 

požadavek materiálu ke změně rozpočtu MČ Praha 1. V letošním roce se očekávají omezené 

příjmy z pronájmů a naopak navýšení výdajů na sociální oblast a na krizová opatření. Musím 

říct, že to kolegům zejména „majetkářům“ vůbec nezávidím. Budu zvědavý, co vymyslíte v 

rámci rozpočtu na příští rok. Táži se, zda takový materiál bude předložen na následujícím 

zasedání zastupitelstva? 

 Druhý dotaz mám k účelové dotaci, kterou Magistrát dával městským částem myslím 

ve výši 392 mil. Kč, kdy Praha 1 by měla dostat 8,8 mil. Kč. Na co tato dotace byla určena? 

Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Na vaše dotazy bude určitě reagováno. Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Budu tentokrát stručnější než mí předřečníci. Chtěl jsem reagovat na to, co řekl 

Grabein Procházka, že krok hl. m. Prahy, který odpustil nájmy za zábory předzahrádek a 

veřejného prostoru, nebyl s Prahou 1 konzultován. Byl bych rád, aby se k tomu pan Procházka 

vyjádřil a aby se k tomu vyjádřili i další členové rady a starosta, jak to bylo s touto 

nekonzultací.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Chtěl bych také poděkovat všem, kteří se zapojili do pomoci. Myslím, že konkrétně 

nemusím jmenovat, spousta i anonymních lidí se zapojila do pomoci spoluobčanům. To na 

tom oceňuji nejvíce.  

 Chci vyjádřit lítost nad tím, že Praha 1, ačkoli disponuje IT technikou za několik 

desítek nebo stovek milionů korun, nebyla schopna přejít na digitální komunikaci. Až na 

čestné výjimky neprobíhaly výbory, neprobíhaly komise, což si myslím, že je špatně.  

V budoucnu takové situace můžeme možná očekávat častěji a nemůže se chod úřadu zastavit, 

resp. chod volených orgánů. Myslím si, že Praha 1 jako jedna z mála tím, že nebyla schopna 

uspořádat komise a jiné poradní orgány v těchto dobách, příliš si nepomohla. Mnohé věci 

zůstaly stát a mnozí z nás mohli být zapojeni do dění.  

 Co se týká čistění, které tady zmiňoval pan Bureš, jistě jste i ostatní obdrželi e-mail od 

firmy ARS, Akciom Real s. r. o., ve které se uvádí, že „opakovaně jsme nabídli možnost 

většího zapojení naší společnosti při odstraňování grafity, bohužel nás váš nezájem 

překvapil“. Nakonec bylo rozhodnuto o ukončení desinfekce k 30. 4. z důvodu vyčerpání 

finančních prostředků, a to i přesto, že tato firma nabízela desinfekci zdarma. 

 Nerozumím, když někdo nabízí zdarma desinfekci a pomoc městské části, proč není na 

tuto výzvu reflektováno. 

 Zastavil bych se rád nad vyčištěním nákladů. Chci se připojit k návrhu, který předložil 

kolega Kučera, a to i v souvislosti s tím, že i když od předřečníků zazněly nějaké náklady, tak 

předpokládám, že by měly být podrobně uvedeny v tisku. Současně by měla být zpracována i 

změna rozpočtu. Do té doby bychom neměli rozhodovat o větších částkách. Narážím na to, že 

dnes je v programu zařazen bod týkající se grantů na obnovu domovního fondu. V okamžiku, 

kdy nevíme, jakým způsobem nás následky nouzového stavu postihnout, tak si myslím, že 

nemůžeme rozhazovat desítky milionů, aniž bychom věděli, kde budou tyto peníze 

potřebnější.  

 



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 28 
 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Připojím se do řady děkujících za to, že se povedlo krizi překonat. Myslím, že tady 

nepadlo ještě poděkování občanům, kteří to prožili zavřeni doma ve svých prázdných 

domech. V našem domě jsme s dětmi byli sami. Přijali jsme službu družiny, školy, 

domovního úklidu a všechny tyto věci. Co bylo pro mne zajímavé, že první týden po 

vyhlášení nouzového stavu nebyl problém zaparkovat ani přes den, natož večer. Jestliže 

máme v ulicích 11 tisíc parkovacích míst a první týden byly 2/3 volné, tak to vychází, že nás 

na Praze 1 bydlí kolem 8 tisíc lidí. 

 Zaujalo mě, když jsme před lety psali nějakou petici a byli jsme v kontaktu s paní 

radní Špačkovou, kolik tady chodí místních dětí do školy. Bylo nám tehdy prozrazeno, že 

18% dětí ve třídě je z Prahy 1. Jak bylo teď všude zhasnuto a prázdno na ulicích, ověřil jsem 

si tím, že nás tady není 30 tisíc, ani 20 tisíc a ani 10 tisíc. Je to zajímavá zkušenost mrtvého 

města, kde jsou zavřená okna, kde se nesvítí a nevětrá, kde je ve dne v noci ticho a po ulicích 

běhá těch 200 bezdomovců, kteří jsou nervózní, že na ulici nic nenajdou. Na tuto zkušenost 

jsem chtěl upozornit. 

 Ke zprávě. Stejně jako Petrovi Kučerovi mi tam chybí dopad na rozpočet. To bylo to 

hlavní, co jsem čekal, že se dovím – kolik procent jsme v mínusu, kde se najdou rezervy v 

rozpočtu a co si letos budeme muset odpustit. Prosím, kdybychom mohli v dohledné době tuto 

finanční rozvahu na letošní rok dostat. To je jedna trochu kritičtější poznámka 

 Druhou mi vzal Vladan Brož a naznačoval to i Martin Kotas na začátku diskuse, že z 

hlediska zastupitelů se také na dva měsíce na radnici zhaslo. Nevím, zda nějaký výbor nebo 

komise proběhly. Jsem členem komise územního rozvoje, dvakrát odpadla. Je to chyba, mohli 

jsme zasedat i distančně, naše děti na 1. stupni měly distanční výuku a věřím, že bychom to 

zvládli v rámci techniky i my dospělí. Je to problém. Na našem posledním zastupitelstvu jsme 

se usnesli, že v komisi územního rozvoje bude projednán postoj k naší oblíbené Masaryčce. 

Mezitím nabylo územní rozhodnutí právní moci a my jsme nebyli schopni se k tomu sejít, 

návrh projednat, natož k němu zaujmout stanovisko, jak jsme k tomu na posledním 

zastupitelstvu po 3,5 hodinovém jednání došli. Myslím, že to by bylo třeba do zprávy doplnit. 

 Ještě mám jeden dotaz. Jsem rád, že se nic špatného nestalo, ale vzhledem k tomu, že 

normálně do centra přijíždí 5 tisíc lidí a teď nás tady bylo – když pán bůh dá - deset tisíc, tak 

se není divit, že se z hlediska bezpečnosti a z hlediska požárníků moc nedělo – myslím akutní 

výjezdy. Ve zprávách jsem nezaznamenal nějaká statistická data, kolik úkonů ve srovnání se 

standardním provozem bylo třeba udělat, jestli byl nárůst nebo úbytek. Předpokládám, že byl 

spíše razantní úbytek. Když je nás tady desetkrát méně, tak předpokládám, že různých 

přestupků i havárii bylo méně. Ve zprávě jsem to nenašel, velmi by mě to zajímalo. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 Chtěl jsem stejně jako mí předřečníci poděkovat a zároveň poděkovat i za poměrně 

důkladné shrnutí. Každý se zajímá o to, co je mu vlastní, tak mi v tomto shrnutí zajímá, kolik 

stála městskou část podpora kultury, jestli Malostranská beseda koncerty dělala zdarma na své 

náklady. To je věc, kterou bych rád věděl a prosím, aby byla do zprávy doplněna.  

 Dále jsem se chtěl vyjádřit k věci, která byla v mé gesci zajímavá – dívat se na ne dle 

mého vydařený pokus o uzavření nebo naopak otevření zón placeného stání, kterým všichni 

nejen na Praze 1 trpěli. 
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 Myslím si, že to bylo ze všech stran zvládnuto velice dobře. Ještě jednou děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Chtěl bych reagovat na pana Mgr. Kučeru. Jak již říkal Karel Grabein Procházka, 

důležité bylo reagovat rychle a pomoci. Jsme přesvědčeni, že to, co jsme udělali, je v 

pravomoci rady. Vaši představu, že rozhodovat o žádostech v každém případě by mělo  

zastupitelstvo, nesdílím. Rychlá pomoc by se stala velmi pomalou, ale i když o tom mluvíme 

jako o prominutí nájemného jednoho měsíce, tak striktně právně je to formulováno jako 

poskytnutí stoprocentní slevy z nájmu, což je v pravomoci rady. 

 Pokud jde o otázku, zda s námi hl. město komunikuje nebo nekomunikuje, je pravda, 

že hl. město svým plošným vyjádřením o prominutí plateb za předzahrádky plus pokyn TSK, 

aby neúčtovala ani nájem, zasáhlo bez vědomí Prahy 1 zásadním způsobem do jejího 

rozpočtu, protože plánovaný rozpočet na výnos z předzahrádek byl 75 mil. Hlavní město 

odpustilo sto procent všem, aniž o tom Prahu 1 informovala. Z toho, co hl. město odpustilo, 

dopadá zhruba 60 mil. na Prahu 1.  

 Že s námi hl. město nekomunikuje, víme, chápeme to, všechno se to dovídáme buď 

z médií, nebo ex post. Je to chápáno a i tak to bylo vyjádřeno, že je to trest dvou koaličních 

stran na hl. městě vůči Praze 1 za to, že si dovolila odvolat Mgr. Čižinského s celým jeho 

týmem pro neschopnost. 

 

P.  H e j m a : 

 V rámci stručné reakce na některé připomínky – zaprvé ke komunikaci. Skutečně k 

tomu tak došlo, protože hl. m. Praha se velmi rychle napříč všemi koaličními a opozičními 

kluby dohodlo, že předloží na zastupitelstvu tisk, ve kterém chtěli odpustit všechny poplatky 

za zábor veřejného prostranství. Neuvědomili si, že 70procentní dopad ze sta procent 

vybraných poplatků dopadá na Prahu 1. Pro nás to znamená 72 mil. Kč plánovaných příjmů 

ve schváleném rozpočtu naší městské části. Skutečně nedošlo k projednání s námi. Následně 

jsem se snažil na poslední chvíli dojednat podmínky tohoto odpuštění s náměstkem 

Vyhnánkem, což jsme dělali ve večerních hodinách. Druhý den ráno bylo předmětné 

zastupitelstvo. Nebyl tam žádný prostor. Nakonec jsme se domluvili, že se k tomuto opatření 

připojíme, ale na druhou stranu že budeme jednat s hl. m. Prahou o jistých kompenzacích 

ztrát, které nás v tomto směru postihnou. Nikdo z předkladatelů nezvedl telefon, aby řekl, že 

se to nás, Prahy 1 velmi týká, protože 70 % vybraných poplatků v celkové výši zhruba  

100 mil. Kč připadá na Prahu 1. Na poslední chvíli jsme se nějak domluvili, ale bylo to díky 

tomu, že jsme byli aktivní a že jsme se snažili pro naši městskou část o vhodnou kompenzaci, 

což bylo řečeno i v mém vystoupení na předmětném zastupitelstvu.  

 Pokud jde o dopady na rozpočty, bylo vysvětleno. Budeme v tomto směru reagovat a 

zastupitelstvu předložíme návrh. 

 Pokud jde o to, že by se radnice zastavila tím, že nebyla on-line jednání komisí a 

výborů, tak to si nemyslím. Radnice se naopak rozpohybovala daleko více, protože musela 

agendu zvládnout s mnohem menším počtem lidí, řádově s třetinou stavu pracovníků úřadu a 

dalších organizací. Bylo nutné počítat s tím, že někteří zůstali doma a zbytek bylo třeba 

rozdělit na dva týmy, aby v případě nákazy a karantény bylo možné okamžitě kompenzovat 

výpadky v jednotlivých personálních pozicích.  

 Neřekl bych, že se radnice zastavila, každý z opozice byl vítán. V případě, že by byl 

zájem pomoci, na radnici jsme byli každý den. Každý, kdo měl zájem, mohl přijít a říct, že je 

připraven s tím nebo s oním pomoci. Bylo by to určitě prima. Někdo pomáhal fyzicky, někdo 
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tím, že byl u facebooku a šířil nějaké informace. To je na každém, jak se ke koronakrizi 

postavil. Někdo mohl pomáhat individuálně, což není tak vidět. Souhlasím s tím, že to je 

nejvíce ceněno – když někdo něco udělá spontánně mimo reflektory.  

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Budu na toto hned reagovat. Měla jsem informaci, že jsi byl k tomu přizván a nakonec 

jsi to na jednání zastupitelstva odsouhlasil. Zároveň vím, že předsedkyně ODS na Praze 1 

hlasovala také pro tento návrh. Nemyslím si, že by Praha 1 byla úplně vyňata z diskuse a 

souhlasila s tím.  

 Požádala bych také o doplnění jednoho bodu k usnesení, a to o předložení rozpočtu na 

příští jednání a o vyčíslení změn rozpočtu. 

 Také se přimlouvám za dílčí zprávu, ale předpokládám, že to už formulujete.  

 Ještě technická. Můžete jako přílohu k materiálu doplnit prezentaci, kterou jsme teď 

viděli? 

 Co se týká vyčíslení, už jsme mluvili o tom, že tam jsou uvedeny 2 mil. Děkuji panu 

Burešovi za objasnění výpůjčky bezplatné kamery, která je v průchodu na úřad.  

 Chybí tam vyčíslení těch 550 hodin úklidu. Jak říkal Petr Kučera, něco bylo od TSK, 

něco bylo nasmlouváno jako vícepráce od firmy CDV. Byla bych ráda, kdyby pan Bureš o 

tom také něco řekl. Stejně tak jde o ostatní firmy, které byly zmíněny v prezentaci. Děkuji, že 

tam jsou, protože jsem nemohla ani v registru, ani ve fakturách najít žádnou stopu o tom. 

Třeba někde je, proto bych byla také ráda, kdyby to bylo objasněno jako reakce na e-mail, 

který jsme všichni zastupitelé dostali ohledně nevyužití úklidu. 

 To je k finanční stránce obecně. Poslední faktury tam jsou z 3. dubna, proto nemáme 

informace o objednávkách a fakturách za úklid.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Kromě toho, co jsem chtěl říct, zareaguji na to poslední. Když Cityvizor funguje tak, 

že  někdo musí na konci každého měsíce vzít nějaký soubor, opravit ho a následně ho nahrát 

do systému, tak je to trochu o ničem. Cílem je, aby to bylo nově napojené tak, jak to má být a 

zveřejnilo se to automaticky. Jestliže někdo jen upravuje hlavičky sloupců, může upravit 

jejich obsah. Proto Cityvizor nefungoval. Myslel jsem, že funguje automaticky a netušil jsem, 

že někde musí být nějaký skřítek, který to ručně dělá. To bylo pro mne zděšení. Pojďme ale 

dál. 

 Začnu od pana Brože. První bod – komise informatiky, která bude. Bude tam 

samozřejmě předložen okamžitě návrh řešení na on-line komunikaci. Co se týká úřadu, jde o 

to být i bezpečný. Než to Centrum pro kybernetickou bezpečnost sdělilo všem lidem, tak 

dopředu varovalo před programy jako ZOOM a dalšími, což poznalo mnoho lidí, když přišli 

kompletně o data a o bankovní konta. Je potřeba mít bezpečí.  

 Protože nás to ale nečeká naposled, doba je taková, tak prvním bodem na první komisi 

bude představení komisi a žádost o stanovisko jednotlivých členů, jakým směrem jít, které 

řešení použít. Pokračovali jsme ve všech jednáních, kde jsme byli přizváni do diskusí, kdy 

někdo byl tím organizátorem zcela bez problému. Cílem je, aby městská část mohla být tím 

organizátorem a ostatní se připojovali bez nutnosti mít klienta a bez nutnosti mít licenci. To je 

tím cílem. Tím úřad nedisponoval a brzy bude. Bezpečnost je důležitá. Jak jste zaregistrovali, 

Praha 3 data nemá a nikdy mít nebude. Útoky jsme ustáli a jsem rád, že jsme před vlnou 
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útoků, které byly spojeny s nouzovým stavem, že se všichni začali připravovat vzdáleně, 

všichni dělali z domova, tak toho skupina hackerů využila.  

 Podařilo se udělat audit a napravit zvěrstva, která se tam nacházela, kdy byla možnost 

přistupovat do vašich e-mailů v minulém roce, přistupovat na vaše vzdálené plochy, mít IT, o 

kterých nikdo nevěděl, odkud vedou, kdo je používá. Buďme rádi, že jsme v tomto dopadli. 

Nebylo to nikde prezentováno, ale když to říkáte, tak vám to tady sděluji. Práce bylo skutečně 

dost. Tady patří díky odboru informatiky a těm jednotlivcům, kteří nad tím trávili čas. Byl 

jsem tam i s nimi, když jsme rychle zajistili další zálohování, kdy útoky byly na spadnutí, kdy 

Praha 3 ze dne na den přišla úplně o všechno.   

 Věnovali jsme se této části a ne tomu, abychom implementovali nějaké nové rozhraní. 

Rozhodně padl zákaz i od příslušných úřadů nepoužívat ZOOM. V minulém týdnu se to 

prezentovalo veřejně.  

 Co se týká zón placeného stání, s kol. Skálou mohu jen souhlasit. Praha 1 své 

stanovisko vyjádřila okamžitě, i když od vašich spolustraníků přišlo nadšení, jak to bude 

super. Spolu se starostou jsme poslali dopis i ministru dopravy, kdy ihned reagoval. Během 

několika dní to projednala vláda, která okamžitě na nočním zasedání své opatření zrušila. 

Bohužel, pan náměstek a pan primátor ho prodloužil o další týdny. Všichni jsme vnímali, co 

to je. Nejen v Praze, ale všude jinde si vyložili zrušení tak, že se přestala dodržovat jakákoli 

pravidla. Nejen že je možné zdarma parkovat, ale parkovat kdekoli – na chodnících, ve 

vjezdech, úplně všude.  

 Praha 1 reagovala i dopisem. Pan ministr třetí den vyhověl, vláda okamžitě na svém 

zasedání opatření zrušila, ale víte, jak to dopadlo. 

 Pokud se týká úklidu, pan Kučera hledal správně. Firma NT Invest, její obchodní 

název všude používaný Washing c.z. – jak to bylo? Vedoucí příslušného odboru oslovil 

všechny, kteří kdy pro Prahu 1 něco dělali s tím, že je třeba v první fázi nouzově místa 

desinfikovat. Kdo se ozval, ozval se. Následně byly každý týden odborem rozesílány 

objednávky s minimálními lokalitami, které je na další týden potřeba dělat. Každý dělal v 

různé kvalitě v rámci svých možností, někdo jen desinfikoval, někdo i důkladně uklízel. 

Firmy byly pod tvrdým dohledem, po dobu jejich práce se od nich nehnul někdo z Magistrátu 

nebo z MČ Praha 1, fotografoval pomalu každých pět minut jednu fotku, aby bylo vše v 

pořádku. Firma ARS nabídla svým jménem pět strojů, když s nimi Magistrát rozvázal nějakou 

smlouvu. Pan vedoucí, který okamžitě doslal ode mne přeposlaný mail, je oslovil. Reagovali 

na to, že už jen jedním autem. Dostali svou tabulku, a aby vyčíslili náklady. Většina firem 

pouze vyčíslovala náklady a nedělala to komerčně. Začali čistit místa.  

 Mezi firmami je různý poměr. Moc se mi líbilo, že včera rozeslal tento pán mail, kde 

řekl, že ho jeho práce v nákladech vyšla na 100 tisíc. Mohu říct, že díky bohu, že jich pro nás 

nedělal víc. Bylo to 2 % práce ostatních firem, které to také nacenily na 100 tis. Kč.  

 Nemá cenu se tím tady podrobně zabývat, protože kontrola probíhala. Kdo bude chtít, 

jsou tisíce fotek včetně toho, jak vypadaly ulice po tzv. úklidu některých firem – před tím, než 

prošly a poté, co prošly a bylo potřeba tam poslat někoho jiného. Stav nouze nám skutečně 

ukázal, jak některé firmy pracují, jak jejich práce je pouze vykazování tabulek v excelu, ale na 

ulici to nevidíte. Jsem vděčný za to, že díky tomu, že ulice byly prázdné, bylo možné 

okamžitě poznat skutečný výsledek jejich práce. 

 Pokud se týká rozpočtových opatření, je tady pozměňovací návrh. Jistě o tom budou 

mluvit ti, kterých se to týká a kteří mají na starosti finance – příslušný radní a předseda 

finančního výboru. Návrh bude promítnut a budeme se bavit o pozměňovacích návrzích.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Grabein Procházku. 
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P. P r o c h á z k a : 

 Stručně bych zareagoval na dotaz pana Čižinského. Zhruba dva měsíce komunikuji s 

hl. městem ohledně předzahrádek. Iniciativa začala ze strany hl. města, kdy nás seznámili s 

materiálem, který se týkal předzahrádek na Královské cestě a na hradebním korzu. Zúčastnil 

jsem se asi dvou pracovních skupin s tím, že jsme se nakonec dohodli, že 2. června by mělo 

být setkání s hl. městem, kde bychom měli za Prahu 1 předložit návrh nejen na Královskou 

cestu a Hradební korzo, ale na všechny předzahrádky. Mluvím o tom z toho důvodu, že tam 

probíhá nějaká komunikace, na které jsme se shodli, ale v průběhu nebylo naznačeno 

opatření, které hl. město přijalo, že budou zrušeny všechny poplatky za předzahrádky. 

Dozvěděl jsem se to ve středu večer před čtvrtečním jednáním zastupitelstva. Nedozvěděl 

jsem se to ani od našich zastupitelů na hl. městě, kteří pro to také zvedli ruku. Opatření mě 

také nazlobilo i směrem do našich řad, protože jsem odsud informaci také neměl. V této fázi 

bych s tím určitě nesouhlasil, protože to nabouralo třetí vlnu, kterou na městské části vůči 

podnikatelům připravujeme po dvou krocích, které jsme udělali v březnu a kdy jsme tímto 

způsobem přišli o nemalé finanční prostředky. 

 Pokud jde o finance, průběžně si to nějakým způsobem analyzujeme. Využil bych 

přítomnosti pana Kováříka, aby nám řekl aktuální stav, a jaké dopady očekáváme v důsledku 

přijatých některých opatření. 

 

P.  H e j m a : 

 Na 13.15 hod. máme zařazen pevný bod. Pokusíme se stávající bod projednat během 

deseti minut, ale pokud by diskuse pokračovala, musíme projednávání bodu přerušit a přejít k 

dalšímu bodu. 

 Dále jsme si slíbili ve 14.15 hod. přestávku na oběd. Je třeba, bychom s tím počítali. 

Prosím vést úspornější diskusi. 

 Technická poznámka pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý: 

 Domnívám se, že termín nebyl schválen zastupitelstvem a že je třeba, aby odklad 

zastupitelstvo schválilo. 

 

P.  H e j m a : 

 Záleží na předkladateli, s předkladatelem jsme se přes SMS domluvili.  

 Pokračujeme dál. Pan místostarosta Burgr. 

 

P. B u r g r : 

 Budu reagovat na Davida Skálu, který tady není. Nevadí to, řekneme si to zítra. Mluvil 

o tom, jak je to s financováním v oblasti kultury. Je to živé, protože probíhá fakturační 

období. Některé akce byly námi finančně podpořeny, některé ne. Vážím si toho, že je tady 

kontrolní činnost opozice ve věci ukládání smluv, faktur atd. Je to velice důležité. Uvědomme 

si ale, že dnes je 19. května. Vytýkat, že tady nejsou detailní předpoklady pro úpravu rozpočtu 

– na to budeme mít čas. Tady je zpráva o postupu a opatřeních rady. Ti, kteří budou 

zpracovávat změnu rozpočtu, budou muset zdůvodnit, proč se rozpočet mění. Mně se to říká 

lehce, protože to 1,5 %, které se dává do kultury a do spolkové činnosti, je tak minimální, že 

je to až trochu ostuda. To je ale věc budoucího zpracování rozpočtu až na příští rok.  

 

P. H e j m a : 

 Prosím paní místostarostku Špačkovou. 
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P.  Š p a č k o v á : 

 Chtěla bych krátce zareagovat na poznámku pana zastupitele Vícha. Mluvili jsme 

spolu, bylo to číslo, které uvedl, ale musí také uvést, že to bylo asi před pěti roky, kdy jsem 

nastoupila na post radní pro školství. Tehdy poměr byl tak tristní, ale každým rokem poměr 

žáků z Prahy 1 v našich školách stoupá a nyní se pohybuje mezi 60 – 70%. Že to není 

stoprocentní, je dáno tím, že se každá škola profiluje a má svůj speciální program. Např. ZŠ 

Curieových má třídy pro nadané děti, kam se mohou přihlásit z celé Prahy, Uhelný Trh má od 

3. třídy rozšířenou výuku jazyků a od 5. třídy výluku matematiky. Tam se také mohou 

přihlásit jiní než z Prahy 1. Např. ZŠ Vodičkova má od 6. třídy rozšířenou výuku estetiky a 

výtvarné výchovy, kam také přijímá děti podle talentových zkoušek z celé Prahy.  

 Panu Víchovi musím říct, že se při převisu zájmu o přijetí do 1. tříd losovalo a losovali 

se vždycky zájemci z jiných městských částí, kteří se chtěli dostat na naše školy. Letos je to 

tak, že už se losuje mezi dětmi z Prahy 1, nejsou třeba ze spádové školy, kterou si vybraly, ale 

jsou z Prahy 1, což je širší hledisko pro přijetí a už mezi nimi se musí losovat. Znamená to, že 

děti tady jsou.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 V mezičase jsem si vyjasnil záležitost slev a kompetencí zastupitelstva versus rady. 

Dávám za pravdu panu doktorovi a omlouvám se. 

 Druhou věcí, kde bych zareagoval, jsou výroky pana radního Bureše ohledně 

informatiky a bezpečnosti. Slyším nerad takové strašení – bu, bu, bu, hackeři. 90 % lidí v sále 

tomu nerozumí a nedokáže rozeznat, jaké jsou vektory případného útoku, kde jsou a kde 

nejsou rizika. Šířit tady, že jsou nějakým lidem napadány a prohlíženy e-maily na radnici 

nebo tak bylo v historii, je velmi nezodpovědné. Šíříte tady fámu. Když jsem se tuto 

informaci od vás dozvěděl, neprodleně jsem podal trestní oznámení na neznámého pachatele, 

protože je to věc, kterou nelze brát na lehkou váhu. Policie tuto záležitost odložila, k napadení 

vašich e-mailů nikde nedošlo. Prosím o věcnost, o střízlivou argumentaci a nešířit takovou 

paniku. Děkuji.  

 

P.   H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Chtěl bych se vrátit k otázce, jestli Praha 1 věděla a souhlasila s tím, že Magistrát 

odpustí poplatky za zábory veřejného prostranství. Začal s tím pan Grabein Procházka, který 

řekl, že to Praha 1 nevěděla. V dalším vystoupení řekl, že to považuje za špatné, protože to 

narušuje koncepci, kterou připravuje atd. Následně radní Votoček řekl, že to bylo bez vědomí 

Prahy 1 a že to byla pomsta Magistrátu za to, že jste nás odvolali. Potom řekne starosta 

Hejma, že tam byl a souhlasil s tím. 

 Měl bych dotaz na pana Procházku: opravdu jste to nevěděl? Pan starosta Hejma vám 

neřekl, že to dojednával? 

 Stejnou otázku mám na radního Votočka. Vám neřekl pan starosta, že se to na 

Magistrátu projednává a že s tím souhlasil? 

 Dále mám dotaz na starostu Hejmu. Pokud to Praha 1 nechtěla, tak proč jste s tím 

souhlasil? Proč jste souhlasil s něčím, co je proti zájmům Prahy 1? Jsme tady jako  

v „kocourkově“, že tady každý říká něco jiného, nebo spolu v radě nekomunikujete? 
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 Odvolávám se na § 7, odst. 10 jednacího řádu, který zní: Předsedající vyzve k 

zodpovězení dotazů vznesených při projednávání bodů hned po skončení diskutujícího. 

Žádám, aby pan radní Procházka, pan radní Votoček a starosta Hejma mi hned odpověděli. 

 

P.  H e j m a : 

 Vidím, že stále diskutující přibývají a obávám se, že bychom nebyli schopni projednat 

následující bod, který byl zařazen na 13.15 hod. Dvacet minut čekají ti, kteří chtějí k tomuto 

bodu vystoupit. 

 Přerušuji projednávání tohoto bodu a otevírám projednávání bodu číslo 

12 

s číslem 0763, stanovisko k přijatému usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR20_0385 – 

vyhodnocení záměru k nájmu nebytové jednotky č. 910/101 v domě č. p. 910, k. ú. Staré 

Město, V Kolkovně 8, Praha 1, a zrušení tohoto usnesení 

 Prosím předkladatele, aby se ujal prezentace svého předkladu. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Vážený pane starosto, děkuji za udělení slova. Kolegové, předkládám vám tisk, který 

je velmi obsáhlý, co se týká informací, ale i co do počtu podpůrných materiálů. Pokusím se 

vás stručně provést tímto tiskem. 

 Tématem je vyhodnocení záměru k pronájmu nebytového prostoru o ploše 480 m2 na 

adrese V Kolkovně 8, k. ú. Staré Město, Praha 1. Jedná se o restauraci Kolkovna, která by v 

prostoru stoprocentně zůstala, ať už by rada městské části Praha 1 při vyhodnocení záměru 

upřednostnila jakoukoli ze dvou společností, jejichž názvy vám za chvíli tady uvedu. 

Odlišnost by byla pouze ve vlastníkovi společnosti, která by s městskou částí uzavřela 

nájemní smlouvu. 

 Rada MČ Prahy 1 dne 31. března 2020, to je poslední možný den ve vztahu k 

závazným nabídkám od žadatelů, kteří projevili zájem o nebytový prostor, vzala nabídky tří 

uchazečů, kteří projevili zájem o tento zmíněný nebytový prostor. Dále rada schválila 

uzavření nájemní smlouvy se společností Gastro Staré Město, což je původní nájemce, za 

nájemné ve výši 8,5 mil. Kč za rok na dobu 15 let, to znamená do prosince 2034 za účelem 

provozu restaurace 

 Dále rada uložila starostovi s termínem 30. dubna úkol, aby uzavřel tuto nájemní 

smlouvu. Jsem rád, že dosud tato nájemní smlouva nebyla uzavřena.  

 Rada při vyhodnocení záměru upřednostnila stávajícího uživatele s původně 

nabídnutou výší nájmu 5,5 mil. Kč za rok s nájemní dobou pět plus pět let opce před 

konkurenční nabídkou společnosti Gastro Celnice s výší nájemného 18 mil. Kč za rok a s 

dobou neurčitou. 

 V průběhu vyhodnocování společnost Gastro Staré Město – názvy se mohou plést, 

pamatuji si to tak, že Gastro Staré Město, vzhledem k tomu, že se nebytovka nachází v k. ú. 

Staré Město, tak to je ten původní nájemce, a Gastro Celnice je společnost, která vlastní 

zbývající Kolkovny v Praze, má mimo jiné i Kolkovnu v Celnici, podle toho si to pamatuji – 

upravila nabídku a navýšila nájemné na 8,5 mil. Kč za rok s dodatečně upravenou nájemní 

smlouvou, což je důležité, z 5 + 5 let na 15 let. 

 Rada neakceptovala nabídku Gastro Celnice, která byla téměř o 10 mil. Kč ročně vyšší 

z obav, že by nemusela být městská část úspěšná v případném soudním sporu s původním 

nájemcem ohledně odmítnutí opčního práva a také z obavy, že nabídla společnosti Gastro 

Celnice by mohla být nadhodnocena, ekonomicky neudržitelná a učiněná jen s cílem odstranit 

konkurenta.  
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 Dámy a pánové, součástí tisku máte detailní přehled historie pronájmu nebytového 

prostoru včetně personálního propojení obou zmíněných společností, co se týká historie k 

tomuto nebytovému prostoru.  

 Navržené usnesení má celkem 8 bodů. Vzhledem k tomu, že vím, že tisk je obsáhlý, 

všem jsem materiál poslal s třítýdenním předstihem. Poslal jsem ho nejen zastupitelům, ale i 

členům komise obecního majetku a předsedovi finančního výboru, neboť v rámci usnesení 

zmiňuji finanční výbor. 

 V případě, že podpoříte tento návrh usnesení, v bodu č. 1 bychom vzali na vědomí 

informace, která vám teď tady prezentuji. Dále bychom vzali na vědomí smlouvu s původním 

nájemcem tohoto prostoru, což byla společnost Bohemia Appetit, která měla nájemní smlouvu 

od r. 2002 a v r. 2008 ji převedla na společnost Gastro Staré Město. Tuto nájemní smlouvu 

máte také v tisku a vzali bychom ji na vědomí. 

 Důležité je, že bychom vzali na vědomí usnesení rady z 10. září 2019 – je to příloha č. 

4, kdy rada konstatovala, že nájemce nesplnil podmínky vzniku práva na jednostranné 

prodloužení nájemní smlouvy, neboť nehradil nájemné ve sjednaném termínu. 

 Dále příloha č. 5 je usnesení rady z 12. listopadu 2019, kdy došlo k vypsání záměru a 

k uzavření nájemní smlouvy se stávajícím nájemcem na 29 dnů, což nám umožňují pravidla s 

ohledem na to, že nemusí být vypsán záměr na úřední desce 

 Nejdůležitější je však příloha č. 6, která je přílohou k usnesení rady z 12. listopadu. Je 

to cca třístránkový záměr, podle kterého se členové rady museli řídit při jeho vyhodnocení. 

 Dále tam jsou základní informace zveřejněné k záměru, smlouva na 29 dnů a co je 

důležité – přihlášky obou společností, jak společnosti Gastro Staré Město, tak Gastro Celnice. 

Tady při vyhodnocení bylo potřeba, aby si ti, kteří tento záměr vyhodnocovali, velmi pečlivě 

prostudovali tyto nabídky. Předpokládám, že se s nimi poprvé setkáváte právě teď, protože 

jsou součástí tohoto tisku. Neříkám, že se členové rady s nabídkami neseznámili, ale myslím 

si – je to jen domněnka, že se s nimi nevypořádali příliš podrobně. Body, které uvádím v 

rámci důvodové zprávy, vám nebudu prezentovat, protože předpokládám, že jste si 

důvodovou zprávu pečlivě nastudovali. 

 Součástí bodu 1, kterým bychom vzali na vědomí, je také můj požadavek, který jsem 

směřoval na starostu Petra Hejmu 6. dubna, aby pozastavil usnesení rady z 31. března a 

zároveň aby na následujícím zasedání zastupitelstva předložil návrh na jeho zrušení, což se 

nestalo. Mrzí mě to, protože nájemní vztah dosud nebyl uzavřen. 

 Součástí bodu 1 je také poděkování od společnost Gastro Staré Město, že rada tuto 

společnost upřednostnila. 

 Poslední tři dokumenty, které bychom vzali na vědomí: 

 Jednak je to právní stanovisko Mgr. Hany Wernerové k posouzení smlouvy o nájmu s 

ohledem na ustanovení vztahujícího se k prodloužení doby nájmu, dále je to výzva od Mgr. 

Michaela Dudy, advokáta zastupujícího společnost Gastro Celnice, k přehodnocení 

vyhodnoceného záměru.  

 Tady chci zdůraznit, že jsem v dané záležitosti nikdy nebyl v kontaktu jak s právním 

zástupcem, tak i s jiným zástupcem společnosti Gastro Celnice. Obsah dokumentu 

předloženého právním zástupcem společnosti Gastro Celnice zcela popírá argumenty, které se 

týkají nabídky společnosti Gastro Celnice, na základě nichž se členové rady s největší 

pravděpodobností rozhodovali. 

 Rozhodl jsem se vám zpracovat takový tisk, který do detailu obsahuje všechny 

faktické informace, které jsou mi dosud známé. 

 Rozhodl jsem se navrhnout takové usnesení, které by v budoucnu mělo dát členům 

rady jakousi pojistku, že nebudou popotahováni. Velmi bych si přál, aby se neopakovala 

historie, když jsem v letech 2016-2018 seděl před mikrofonem určeným před veřejnost a 

snažil jsem se zastupitele přesvědčit, že v jiné záležitosti při prodeji bytů chybovali. Protože 
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nechci, aby se výsledek opakoval, tak jsem zvolil tuto cestu, která by mohla být pro všechny 

zastupitele akceptovatelná. 

 Dostávám se k bodu č. 2 navrhovaného usnesení. V tomto bodu zastupitelstvo 

projednalo tento materiál. 

 V bodu 3 je navrhováno, že zastupitelstvo konstatuje, že rada při vyhodnocení záměru 

rozhodla bez doporučení poradních orgánů, dále že dle předložených materiálů vztahujících 

se k tomuto usnesení nemusela mít k dispozici všechny potřebné dokumenty a informace. 

Např. se jedná o právní stanovisko Advokátní kanceláře Kaplan a Nohejl, na které je 

odkazováno v důvodové zprávě příslušného materiálu. Dále některé předložené informace 

mohly být neúmyslně zkreslené – např. návrhy délky nájemního vztahu předložené zájemci na 

nabízený nebytový prostor. 

 Dále rada nemohla správně porovnat předložené nabídky k vypsanému záměru bez 

toho, aniž by se dotázala účastníků na nejasnosti a tímto případným pochybením mohlo dojít 

k vyhodnocení nabídky, která není pro městskou část nejvýhodnější. 

 Dále rada rozhodla uzavřít nájemní smlouvu se subjektem, který je dlouhodobě v 

ekonomické ztrátě. 

 Dále rada schválila nájemní vztah do 14. 12. 2034 pro prostory, u nichž takováto délka 

nájmu je atypická a těžko zdůvodnitelná. 

 V posledním bodu 2 by zastupitelstvo konstatovalo, že v rámci vypsaného záměru 

byla zveřejněna pouze vzorová nájemní smlouva s délkou nájemního vztahu na dobu 

neurčitou. Pokud by společnost Gastro Celnice akceptovala nabídku MČ Praha 1 na uzavření 

nájemního vztahu do 14. 12. 2034 (tato nabídka však učiněna nebyla – na to jsem se ještě 

dnes ptal zástupce společnosti Gastro Celnice), pak v souvislosti s usnesením rady  

z 31. března letošního roku MČ Praha 1 vznikla finanční škoda ve výši zhruba ve výši  

139,5 mil. Kč. To v případě, že by nájemní smlouva byla uzavřena k 15. 4. 2020, to je na 

dobu 14 let a 8 měsíců. 

 Bod č. 4. Zastupitelstvo pověřuje finanční výbor k provedení kontroly hospodaření s 

majetkem a finančními prostředky vztahující se k předcházejícímu bodu, který jsem zmínil. 

 Dále je bod 5. Zastupitelstvo ukládá finančnímu výboru předložit zápis o kontrole, 

prověření a vyhodnocení procesu vztahujícího se k předcházejícím dvěma zmíněným bodům a 

navrhnout variantní předlohu dalšího postupu. 

 Bod č. 6. Zastupitelstvo ruší usnesení rady z 31. března 2020, což je vyhodnocení 

záměru k nebytové jednotce, kterou jsem zmínil. 

 Bod č. 7. Zastupitelstvo ukládá informovat společnost Gastro Staré Město – původní 

nájemce – a učinit právní kroky vztahující se k mnou zmíněnému předcházejícímu bodu. 

 V bodu č. 8 si dovolím úpravu. V tisku máte uvedeno, že zastupitelstvo ukládá. 

Myslím, že správně má být zastupitelstvo doporučuje radě, a to v souvislosti s bodem č. 6, 

revokovat usnesení z 31. března letošního roku nevybrat žádného uchazeče a vypsat výběrové 

řízení, případně vypsat nový záměr, což tento aktuální záměr umožňuje.  

 Dále vás chci upozornit na přílohu č. 6, což je ten záměr, scénář, dle kterého se 

členové rady měli orientovat při vyhodnocení tohoto záměru. 

 U záměru bych upozornil na I.2: řízení o záměru a samotný rozhodovací proces bude 

veřejný a transparentní, což bylo splněno i tímto projednávaným bodem. 

 Kompetentní orgán, který bude rozhodovat o zamýšlené dispozici, se bude řídit těmito 

zásadami a bude postupovat jako řádný hospodář, který zohledňuje jak výši nabídky, tak i 

stávající obchodní vztahy založené na vzájemné důvěře, předvídatelnosti a dlouhodobé 

udržitelnosti budoucího ekonomického vztahu a s ohledem na transakční náklady na změnu 

nájemce.  

 Další bod ze záměru je bod III.2. – kritéria pro rozhodování. Městská část upřednostní 

jednání se stávajícím nájemcen, který bude mít vždy možnost konkurenční nabídky dorovnat. 
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 Bod III.4. Městská část zohlední při výběru dopady zamýšleného podnikatelského 

záměru na dobré sousedské vztahy v domě. 

 Poslední, co bych chtěl zmínit k záměru, je odst. 5, že městská část si vyhrazuje právo 

nevybrat žádnou nabídku, případně provizorně prodloužit stávající nájemní smlouvu na dobu 

umožňující vyhlásit nový záměr či výběrové řízení. 

 Je fér tady říct ještě dvě důležité věci. Chybějící znalecký posudek, který jsem tady 

zmínil, nebyl údajně přiložen, protože zřejmě nedoputoval na majetkový odbor. 

 Druhá věc, kterou bych zmínil, je o finanční škodě. Podle Nejvyššího soudu je pro 

posouzení toho, zda ti, co mají možnost rozhodnout, jednali s péčí řádného hospodáře, a 

klíčové je, zda jednali s potřebnými znalostmi a tedy informovaně, to je při konkrétním 

rozhodování využili dostupné skutkové nebo právní informační zdroje a na jejich základě 

zvážili možné výhody a nevýhody.  

 Členové rady si musí sami sobě říci, zda měli k dispozici vše potřebné a zda 

relevantně měli možnost vyhodnotit správně danou záležitost i s ohledem na dostatek 

informací. K tomuto zhodnocení jim slouží tento materiál, který jsem zpracoval. 

 Odmítám, že rozhodnutí rady by bylo pokusem o korupci, což jsem už také zaslechl. 

Věřím, že to tak není. Materiál vám dává ucelené informace, návrh usnesení je předložen, 

myslím, že s velmi korektním obsahem. Hlasování bude důležité v tom, že na rozdíl od 

neveřejného hlasování na radě nyní budeme vidět a bude to i zpětně prokazatelné, jak se 

jmenovitě stavíme ke správě našeho majetku.  

 Zakončím tím, že poprosím pana starostu, zda by mohl pozvat k mikrofonu zástupce 

obou společností. Dovolil bych si jim položit dotazy. 

 Zástupce společnosti Gastro Staré Město bych se chtěl zeptat, proč bylo vedení SVJ 

požádáno, aby dalo referenci s ohledem na to, že v případě, když tento nebytový prostor 

nevysoutěží společnost Gastro Staré Město, v tomto prostoru bude bar. Je to informace, 

kterou jsem získal od předsedy tohoto SVJ. 

 Pro mne je důležitá jiná informace. Pokud jste dosud platili roční nájemné milion 900 

Kč ročně (?) (pozn. zřejmě to má být částka 1900 tis. Kč), jste ve ztrátě, v červených číslech, 

jak zajistíte finanční zdroje na pokrytí ročního nájemného ve výši 8,5 mil. Kč, a to až do r. 

2034? Uvědomuji si, že jste společnost, která má základní kapitál 200 tis. Kč. Všiml jsem si, 

že v nedávné době jste začali základní kapitál začali navyšovat až na částku 1 mil. 600 Kč, 

což s ohledem na výši nájemného je částka nicotná. 

 Dále se vás chce zeptat, zda byla učiněna finanční nabídka na prodej vaší společnosti 

společnosti Gastro Celnice?  

 Zástupce společnosti Gastro Celnice se chci zeptat na stejnou otázku, kterou jsem teď 

položil – zda bylo jednání a zda zazněla tato záležitost v rámci přeprodeje společnosti. 

 Zajímá mě to nejdůležitější. Když by vás rada oslovila, že uzavřete nájemní smlouvu 

na 10 a 15 let, akceptovali byste v březnu toto nabídku? 

 

P.  H e j m a : 

 Nejprve vypořádáme technickou poznámku pana Čižinského. Máte slovo. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Konstatuji porušení jednacího řádu při předchozím bodu. Dal jsem otázku radnímu 

Grabein Procházkovi, radnímu Votočkovi a starostovi Hejmovi. Výslovně jsem se odvolal na 

§ 7, odst. 10, poslední věta: předsedající vyzve k zodpovězení dotazů při projednávání bodu 

ihned po skončení projevu diskutujícího. Starosta Hejma, který schůzi řídí, bod přerušil a 

uvedl bod jiný. Konstatuji jasné porušení jednacího řádu a dávám procedurální návrh, aby 

zastupitelstvo odebralo řízení této schůze starostovi Hejmovi a pověřilo někoho jiného.  

 O tomto procedurálním návrhu se musí hlasovat ihned. 
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P.  H e j m a : 

 Pane kolego, sám jste mě upozorňoval, že byl bod zařazen na pevnou dobu 13.15 hod. 

Po dohodě s předkladatelem jsem dal šanci, že bychom doprojednali předchozí bod. Protože 

se objevovali další diskutující, rozhodl jsem tak, jak jsem rozhodl, protože předchozí porušení 

jednacího řádu bylo skutečné. Nebojte se, na vaše dotazy vám odpovíme v momentu, kdy 

znovu otevřeme projednávání předchozího bodu. Bylo to v úctě k těm, kteří přišli na 

projednání tohoto bodu a po dohodě s předkladatelem, protože nebylo možné déle čekat. 

 Bylo tady faktické porušení jednacího řádu po dohodě s předkladatelem, a pak vaše 

údajné. Prosím spíše jednat, ať se k něčemu dobereme a přestaňme se točit nad slovíčky. 

 Je vidět, že i jednací řád budeme muset doprecizovat, aby se v tom všichni vyznali. 

Podle tohoto jednacího řádu se jedná řadu let a nikdy s tím nebyl větší problém. 

 Na procedurální hlasování máte právo. Prosím hlasovat o návrhu, že se mně odebere 

právo řídit tuto schůzi. Pro 6, proti 11, zdržel se 1, nehlasovalo 7. Tento návrh nebyl přijat. 

 Prosím dále pokračovat v jednání. Eviduji přihlášku k diskusi pana dr. Františka 

Waldhausera, který je občanem Prahy 4. Prosím hlasovat o možnosti jeho vystoupení na 

dnešním zasedání. Pro 21, proti 1, zdržel se 0, nehlasovali 3. Bylo schváleno. Prosím pana  

dr. Františka Waldhausera, aby se ujal slova. 

 

P.  W a l d h a u s e r : 

 Vážení zastupitelé, děkuji vám za příležitost vyjádřit se k předmětnému 

projednávanému bodu. Omlouvám se, že můj projev nebude možná na takové úrovní, jak jste 

zvyklí, do sféry mé činnosti nespadá vystupovat na širším fóru. 

 Jsem zástupce a vlastník společnosti, která předložila zřejmě nejvyšší návrh, který 

nebyl vybrán jako vítězný. Byl jsem tím trochu překvapen, protože jsem návrh předkládal za 

společnost, jejíž vlastní jmění je 65 mil., její roční zisky jsou dlouhodobě kolem 15 mil. Kč a 

patří do skupiny, jejíž zisky jsou ročně v desítkách milionů. Nabídka této společnosti byla 

vyhodnocena jako nedůvěryhodná, ačkoli jsme složili garanci vysoce překračující tříměsíční 

požadované depozitum, složili jsme 6 mil. Myslím si, že je to dostatečná záruka na to, že to 

není možné chápat jako zbourání vypsaného výběrového řízení. 

 Proti nám stojí společnost se záporným vlastním jměním, dlouhodobě ve ztrátě a 

neschopná platit nájmy pětinásobně nižší.  

 Odpověď na položené otázky. (Omlouvám se, špatně se mi v tom dýchá). Pokud 

bychom byli osloveni, abychom podepsali smlouvu na dobu určitou, velmi rádi bychom to 

udělali, protože je to vždycky jistější než na dobu neurčitou. Chápal jsem výzvu na dobu 

neurčitou jako daný fakt a vzorová smlouva, kterou jsme dokonce měli podepsat, byla 

součástí nabídky.  

 To je vše, co jsem vám chtěl říct, nerad bych vám ubíral váš čas. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím dalšího přihlášeného do diskuse pana Vojtěcha Kačerovského, který je 

občanem Prahy 1, takže má právo vystoupit. Prosím, ujměte se slova. 

 Hlásí se předkladatel. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Omlouvám se. Pane doktore, položil jsem jednu otázku, a druhá otázka byla – jestli 

byla řešena záležitost s případným přeprodejem společnosti. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, odpovězte, ale je to nestandardní. Prosím, aby bylo v diskusi vystoupeno 

pouze jednou, ale hovořte. 
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P.  W a l d h a u s e r : 

 Na jednoduchou otázku jednoduchá odpověď. Ano, byl mi předložen návrh ke koupi 

společnosti. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Vojtěcha Kačerovského, aby se ujal slova. Není přítomen, budeme 

pokračovat v diskusi. Pokud se objeví, dostane slovo.  

 Máme zde pana Hyvnara, který je jednatelem druhé strany – společnosti Gastro Staré 

Město. Prosím procedurálně hlasovat, zda má právo vystoupit. Pro 22, proti 1, zdržel se 0, 

nehlasovali 2. Pan Hyvnar má právo vystoupit. Pojďte se ujmout smlouva.  

 

P.  H y v n a r : 

 Chtěl bych zareagovat na diskusi ohledně firmy Gastro Staré Město. Jsem jejím 

zástupcem, jednatelem. Chtěl bych tady objasnit několik věci.  

 První věc je ta, že pan Bodeček nám tady povídá, že Gastro Celnice dala určitou 

nabídku. Viděl jsem její nabídku, kde bylo napsáno, že dává nájem na dobu neurčitou. Nevím, 

proč pan Waldhauser říká, že by mohl dát nabídku jinou.  

 Pak je tady druhá informace, že když došlo v nedávné době (během Covidu) k 

určitému audiohovoru, který byl myslím z komise, Gastro Celnice byla dotázána, zda za svou 

nabídkou stojí. Některým zástupcem, nebudu říkat jméno, protože ho nevím, bylo řečeno, že 

za svou nabídkou nestojí.  

 Já jsem přímo osloven a dotázán, jestli za svou nabídkou stojíme a my jsme řekli, že 

ano. Bylo to v době, kdy přišel koronavirus, tudíž jsme potvrdili náš zájem. Nerozumím 

otázkám pana Bodečka ohledně některých věcí. Můžete mi, pane Bodečku, položit k tomu 

ještě nějakou otázku? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předkladatele. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Položil jsem otázky i vám a byl bych rád, kdybyste na dotazy odpověděl. V případě 

dvou bodů, které jste tady zmínil, tak záměr, který jsem říkal, to umožňuje. Jak vám záměr 

umožňoval navyšovat a upravovat délku nájmu a též umožňoval to, co tady bylo zmíněno, to 

znamená řešit záležitost z doby neurčité na dobu určitou. 

 Co se týká toho telefonátu, nechtěl bych to tady na půdě zasedání zastupitelstva 

rozmazávat. Spousta členů zastupitelstva byla u toho hovoru. Myslím, že to bylo trochu jinak.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, můžete reagovat. Pokud chcete reagovat, máte poslední možnost, jinak 

děkujeme za váš příspěvek. Pan předkladatel má právo položit otázku. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Znovu opakuji otázku: byla nabídka prodat vaši společnost společnosti Gastro Celnice 

za 80 mil.? 

 

P.  H y v n a r : 

 Ne, to v žádném případě nebyla. 

 

P. H e j m a : 

 Děkuji za odpověď. Budeme pokračovat v rozpravě. Prosím pana Grabeina Procházku. 
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P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 Na začátek vysvětlím, proč jsem hlasovat dvakrát proti. Myslel jsem, že doběhne 

diskuse a chtěl jsem, aby informace, která zde v této záležitosti zazní, byla komplexní. Neměl 

jsem problém, aby zde zástupci obou společnosti vystoupili.  

 Nyní k této věci. Myslím si, že toto je typický příklad toho, kdy chybí pravidla. Tady 

bývalá rada, bývalá koalice svou nečinností v tom smyslu, že nenastavila jasná pravidla pro 

opce, jasná pravidla a podmínky pro výběrová řízení v takovýchto případech, tak se teď 

dostala trochu do pasti. Vysvětlím to. 

 Domluvili jsme se např. s hl. městem a se společností Cash(nesrozumitelné), která je 

jednou z nejrenomovanějších světových společností v ...(nesrozumitelné) businessu na tom, 

že připravíme přesné podmínky a pravidla pro to, jak bychom měli postupovat při pronájmu 

nebytových prostor.  

 Uvedu, že když jsme nastoupili v lednu, tak Praha 1 měla zhruba 1200 nebytových 

prostor, z toho 20 tisíc m2 v současné době neobsazených. Neviním z toho bývalou koalici, je 

to hlubší problém. Je to ale otázka, proč se s tím už něco v rámci pravidel nezačalo dělat.  

 Zmíním tady pouze fakta. První – zrušení opce. Bývalá rada zrušila opci na základě 

toho, že byl opožděn nějaký měsíční nájem. Nebudu to rozebírat. Byly zpracovány minimálně 

tři právní posudky, které říkají: žádný právník vám neřekne, jestli je to důvod na uznání nebo 

neuznání opce. Každý právník řekne, že to rozhodne pouze soud, že je to hraniční záležitost, 

ale že se přiklánějí k tomu, že z mnoha procent to městská část prohraje, protože důvod je 

marginální. Říkám ale – rozhodne to soud. Důvod je tak marginální, že není možné na 

základě toho říci – vypověděli jsme opci.  

 Co by nastalo v případě, že opce není uznána - dostaneme se do soudního sporu, který 

může trvat 2, 3 nebo i více let, jak je bohužel praxe v České republice. Tím nám proběhne 

období opce a my budeme získávat nájem na nejnižší úrovni, jaký tam byl v letech minulých.  

 Jednoznačně tady chyběl podklad k tomu, aby se městská část „vrhla do 

dobrodružství“, že neuzná opci a půjde do soudního sporu. 

 Nastal druhý krok – záměr. Jak je možné nechat takto volně vypsat záměr? Nebudu 

spekulovat, ale v okamžiku, kdy neřeknu na jakou dobu, za jakých podmínek, zda bude nebo 

nebude opce, tak v tu chvíli to znamená, že rozhoduji z ruky? Jak můžete porovnat nabídku, 

kde někdo dává dobu určitou a někdo neurčitou, někdo takovou výši a někdo jinou výší? Co je 

víc – cena nebo doba určitá? 

 Všichni, s kterými jsem hovořil, včetně poradenské firmy vám řeknou, že zcela běžné 

na trhu je, když pronajímáte prodejní prostory – pět let plus pět let opce. Opce za jasných 

podmínek. Je tam „brake-out“, může z toho společnost vystoupit, ale zároveň je tam i 

moment, že v okamžiku, kdy se opce uzná, je to znovu okamžik k projednání podmínek. 

Znamená to, že za pět let se mohly změnit podmínky na trhu, může se stát cokoli a obě strany 

by měly mít právo přistoupit ke smlouvě a bavit se znovu o podmínkách, jestli je to tak 

aktuální, jako to bylo před pěti lety.  

 Tím, že nejsou dána tato pravidla, bývalá rada se dostala do situace, že se neměla opřít 

na základě čeho nabídky vyhodnotit.  

 Zmínil bych třetí krok. Proběhla majetková komise, která je poradní orgán rady, který 

může dávat doporučení. Na této komisi byl vznesen návrh, že telefonicky budou osloveni oba 

účastníci výběrového řízení, jestli potvrzují tu nabídku, kterou dali do záměru. Účastník, který 

nabídl nejvyšší částku, řekl, že v tuto chvíli nemůže nabídku potvrdit, ale že je připraven 

jednat. O čem, nevím.  

 Druhý účastník, který byl osloven, řekl ano, vzhledem k situaci, která je na trhu, tuto 

nabídku potvrdil. Nevím, kolik bylo tehdy účastníků na majetkové komisi, ale všichni to na 

majetkové komisi slyšeli.  
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 Když to rada projednávala, bylo ještě vyžádáno, aby se zpracoval znalecký posudek na 

tuto lokalitu. Bohužel, i na městské části se často pracuje s tím, že nemáme dostatečné 

informace z trhu o tom, jaká je cenová mapa v daných lokalitách. Znalecký posudek 

porovnávací metodou určit obvyklou cenu ve výši 3,2 mil. Kč. Nabídka společnosti, kterou 

rada vyhodnotila jako nejlepší, byla 8,5 mil. Kč. Jestliže někdo nabízel 18 mil., byl šestkrát 

nad obvyklou cenou v místě a v čase.  

 Nechci spekulovat o tom, jestli by to byl nebo nebyl ten účastník schopen platit, budu 

se držet pouze faktů. Pro nás klíčové bylo to, že je to doba neurčitá s tříměsíční výpovědní 

lhůtou, tudíž garance a jistota, že by tato částka byla skutečně po 15 let placena atd. dána 

myslím nebyla.  

 Toto byla základní fakta, ze kterých rada vycházela při projednávání tohoto případu. 

Vychází mi z toho, že do budoucna musíme mít mnohem jasnější pravidla pro zadávání 

takovýchto nájmů. Zároveň jsem rád, že jsme se domluvili s hl. městem a se společnosti Cash 

(nesrozumitené) na spolupráci, protože bychom chtěli, aby pravidla neplatila jen na městské 

části, ale aby byla přijata pro celé centrum. Myslíme si, že i současná situace nám dává 

určitou možnost změnit centrum k lepšímu, jak bychom si všichni přáli a nikoli, jak to bylo 

před tím, než začala krize.  

 Ještě zmíním jednu věc, což mě trochu překvapuje. Slyším tady, že záměr umožňuje 

vstupovat do jednání s účastníky a měnit podobu nabídky. V průběhu toho, co nám byly 

předkládány různé materiály a informace, jsem se dozvěděl, že účastník, který dává 18 mil., je 

připraven jít na dobu určitou na 10 let. Pak jsem dostal informace, že to nemusí být 18 mil., že 

to bude asi 12 mil.. Nechápu, jak je možné, že pokud je vypsán záměr, má někdo možnost 

takto komunikovat a licitovat o nabídkách.  

 Rada pracovala pod určitým tlakem i zastrašováním penězi. Každou chvíli zaznívalo: 

připravte se na to, jak půjdete vypovídat, jak na vás bude podáno trestní oznámení. Dal jsem 

to právníkům a nechal jsem si zpracovat kompletně sled všech kroků, všeho, co zaznělo a co 

bylo předloženo, jakým způsobem to bylo prezentováno a v jaké formě. Nezažil jsem ani na 

hl. městě, kde jsem tři roky měl obdobnou gesci na starosti, kde jsme také soutěžili lukrativní 

restaurace na Staroměstském nám., kde vypršely dvacetileté smlouvy, a v každé soutěži jsme 

měli přes dvacet účastníků. Pro vaši informaci – jsou to restaurace, které jsou na 

atraktivnějším místě, mají větší rozlohu apod., jednu jsme vysoutěžili za 10,5 mil., jednu asi 

za 13,5 mil. I v tomto kontextu si myslím, že cena, která tady je za restauraci V Kolkovně, 

není vůbec špatná.  

 Stojím za tím, co rada schválila, nevidím tam žádné pochybení. To, že tady padají 

určité úvahy, o kolik peněz jsme připravili městskou část – to je takové „co by, kdyby“. 

Musíme se držet faktů. I u těch faktů se musíme držet toho, že jednáme s péčí řádného 

hospodáře, že to není nějaké dobrodružství nebo nějaká zkouška – zkusíme to a třeba to tak 

vyjde nebo nevyjde. Tím narážím především na soudní spor, o kterém si myslím, že by určitě 

nastal, pokud bychom postupovali jiným způsobem.  

 Toto je za mne komentář k celé záležitosti. Jsem připraven odpovědět na jakýkoli 

dotaz.  

 Kol. Bodečkovi děkuji za tuto práci, budu velice rád, když nás někdo bude takto 

kontrolovat – nemyslím jako předseda kontrolního výboru, ale z hlediska toho, že toto 

zastával a že ví, o čem to je, že to není jednoduché. Určitě budeme tuto zpětnou vazbu 

potřebovat. Za to děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 
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P.  V o t o č e k : 

 Slyšeli jsme 20minutové úvodní slovo. Trvalo mi tři hodiny, než jsem si tento tlustý 

materiál vůbec dokázal pročíst. Pan Bodeček říká, že teď vystupuje jako zastupitel, nikoli 

jako předseda Kontrolního výboru, ráno mi řekl, že na tomto materiálu pracoval tři neděle. Je 

to úžasně zpracované, je tam úplně všechno, jen tam chybí jedna maličkost. To je právě ta 

maličkost, která v radě při hodnocení materiálu rozhodla. 

 Na str. 12 se píše, že KOMA hlasovala o dvou návrzích a ani jeden nebyl schválen. 

Bylo to proto, protože se KOMA sešla v krizové situaci, v krizovém stavu a bylo tam 

přítomno 7 lidí, což byla usnášení schopnost této komise. Jestliže byl mezi účastníky rozpor  

v názorech, ke schválení nemohlo dojít.  

 Přestože tady uvádíte tyto detaily, jak kdo o čem hlasoval, tak v celém tomto 2 cm 

tlustém tisku vám chybí základní informace. Ve svém předkladu jste zatajil, že na majetkové 

komisi byli osloveni oba jednatelé, zda na své nabídce trvají. Tato nabídka byla podána 

nejpozději začátkem března, spíše ale ještě dřív, protože trvalo dlouho, než byla vyhodnocena. 

Schůze majetkové komise byla – je to na str. 12. Komise jednala týden poté, co byl vyhlášen 

krizový stav, a proto bylo logické, že se změnily podmínky a že jsme oslovili oba jednatele. 

Pan Hyvnar řekl, že na své nabídce trvá, pan Waldhauser řekl, že na své nabídce trvá, ale že 

chce s námi jednat o ceně, čili na těch 18 mil. netrval. 

 Toto bylo to, co rozhodlo, plus otázka toho, co jsme tvrdili od začátku, že je to 

nabídka naprosto přestřelená a nevěrohodná, navíc doba neurčitá za 18 mil. může za tři 

měsíce skončit. Toto jsou věci, které rozhodovaly. 

 Toto jednostranné zkreslení a zamlčení faktů ve mně vzbuzuje dojem, že jste finančně 

zainteresován od firmy Gastro Celnice. Říkáte, že ne, ale dojem to vzbuzuje. Jestli tady něco 

říkal Grabein o tom, že se dostáváme do oblasti „kdyby, co by“, tak na to používáme jiný 

příměr: kdyby byly v prdeli ryby, nebyly by rybníky.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Po ataku pana radního Votočka se odhlašuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana předkladatele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pane radní, to jste přepísk. Teď se dostanu k reakci. 

 Pan Grabein Procházka tady zmiňoval opce, že byly špatně stanoveny. Naprosto s 

vámi souhlasím, ale nebylo to v loňském roce, ale v předcházejících letech, to znamená v 

minulém a v předminulém období. Naprosto s tím souhlasím. U opcí nechci říkat taková 

slova, jak říkal před chvílí pan dr. Votoček, ale když vás odkáži na žádosti o prodlužování 

nájemních smluv, jak rozhodovala rada a co bylo v nájemních smlouvách, tak uvidíte to, co 

není správné.  

 Co se týká záměru, jak říkal pan radní Grabein Procházka, k tomu se musí vyjádřit šéf 

majetkového odboru. Když jsme rozhodovali o tom, jak se bude postupovat následně s tímto 

nebytovým prostorem, tak pane dr. Votočku jste v říjnu v komisi majetku byl ten, který navrhl 

usnesení – žádný záměr, ale výběrové řízení. My jsme řekli, že opce byla opravdu neuznána 

přísně, ale správně, a proto vypíšeme záměr. 
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 Rozdíl mezi záměrem a výběrovým řízením je ten, že výběrové řízení striktně 

vyhodnocuje nabídky tak, že vyhrává nejvyšší nabídka, zatímco záměr umožňuje upřednostnit 

pro stávajícího nájemce to, že bude mít možnost dorovnat nejvyšší nabídku. Stávající nájemce 

je nedorovnal, dorovnal druhou nejvyšší nabídku, což byla třetí společnost, která nabídla  

8,5 mil. Kč ročně s dobou nájmu nikoli 15 let, ale 10 plus 5 let. 

 Pan kolega radní Grabein říkal, že nechápe, jak se mohou měnit podmínky. Také 

nerozumím tomu, jak je možné, záměr umožňoval to, že může stávající nájemce dorovnat 

nejvyšší nabídku. Jak je možné, že se nám změnila doba nájmu z 5 + 5 let na neuvěřitelných 

15 let nájmu?  

 Co se týká soudní pře, tak pokud jste si přečetli podrobně nabídku od společnosti 

Gastro Celnice, tak je tam uvedeno, že všechny výdaje by šly za touto společností. Správně 

bylo řečeno a také jsem nad tím přemýšlel, že když by soudní pře probíhala a Gastro Staré 

Město, což je stávající nájemce soud vyhrál, tak bychom do naší kasy ročně získávali  

1,9 mil. Kč. Není to správně, pokud opravdu na to měli právo? 

 Na druhou stranu pokud by soud prohráli, za 4 roky by nám museli zaplatit rozdíl do 

částky 18,5 mil. Kč ročně. 

 Co se týká právních posudků, pro mne informace, že jsou tři, je úplně nová. Měl jsem 

za to, že byly zpracovány dva znalecké posudky, z toho jeden od pana Mgr. Pavely říká jasně: 

rozhodli jste při neuznání opce správně, ale je pravda, že vždycky rozhodne soudu. Druhý 

znalecký posudek, který byl vůči předcházejícímu vedení tvrdší, jsem neviděl. Předpokládám, 

že ho viděli ti, kteří rozhodli tak, jak rozhodli 31. března. 

 K výpovědní lhůtě na dobu neurčitou. Viděli jste podmínky? Mohl by vám odpovědět 

pan vedoucí odboru majetku. Tam není tak jednoduché vypovědět nájemní smlouvu na dobu 

neurčitou, je to tam za určitých podmínek. Pokud se nemýlím, doba neurčitá by měla být 

vypovězena pouze ze strany MČ Praha 1, a to snad se šestiměsíční výpovědní lhůtou. V tomto 

si ale nejsem jistý. 

 To poslední, co bych chtěl říct panu dr. Votočkovi – vůči tomu se ohrazuji. Musím 

říct, že to byla velká facka. Nevím, jak to zkousnu. Budu se s tím ale muset vyrovnat, jsem 

zastupitel na MČ Praha 1.  

 Přečtu vám stanovisko jednoho ze členů komise obecního majetku: 

 Považuji za korektní vám sdělit, že s vaší argumentací souhlasím. Obava z případného 

soudního sporu by neměla být překážkou k akceptaci tak jednoznačně pro MČ Praha 1 

výhodné nabídky. Nedokáži si představit reálnou a obhajitelnou argumentaci,  která obstojí na 

zdůvodnění škody v řádu desítek milionů korun. 

 Co se týká komise obecního majetku, nechtěl jsem to tady vůbec řešit, začali jste to 

vy. Komise obecního majetku bylo sedmičlenná, bylo tam 6 členů z koalice, pouze já jsem 

byl z opozice. Řekl jsem si, že mě přehlasují. Nakonec to dopadlo tak, že byla dvě hlasování, 

neprošlo ani jedno. V jednom hlasování o návrhu usnesení byly tři hlasy, v případě druhého 

hlasování byly čtyři hlasy. Nepovažoval jsem to za důležité, důležité je, že komise obecního 

majetku nepřijala žádné usnesení, naopak přišla s tím, že chce tuto záležitost vrátit na jednání 

komise obecního majetku. 

 Pokud se týká telefonátů, bylo to tak, jak říkali kolegové, ale ono je to úplně jinak. 

Vysvětluji si to tak, že je telefonický hovor uskutečněn stávajícímu zástupci, který není 

majitel společnosti, je to pouhý jednatel, a ten řekne: jasně, platí to, nemám s tím žádný 

problém. Překvapuje mě to, že se ani neporadí s těmi, kdo bude platit.  

 Zástupce druhé společnosti, který je vlastník, ví, že nastal koronavirus, vůbec netuší, 

jak dlouho bude probíhat, tak řekl: ano, rád bych jednal s těmi, kteří budou rozhodovat.  

Nejde o to, že by částku upravil, ale víme, že by ji upravil na 15 nebo 16 mil. ročně? Pořád je 

tato částka jasně vyšší než ta druhá nabídka. Pan kolega Kračman kroutí hlavou, že to tak 

nebylo. Budu rád, když mě opravíte. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 David řekl část toho, co jsem chtěla říct. Byl to záměr, nebylo to výběrové řízení. Že 

jste otevřeli diskusi s rámcem, kdo předložil nejvyšší nabídku a neotevřeli diskusi s tím, kdo 

nabídl nejnižší nabídku, mě jako zastupitelku zaráží.   

 Mám dotaz na členy rady. Toho 31. března, když se smlouva schvalovala, byla tam i 

varianta C – že se rozhoduje o uzavření smlouvy do 30. 9., resp. nevybrat žádnou z došlých 

nabídek a do 30. 9. vyjednat smlouvu o narovnání se stávajícím nájemcem. 

 Proč jste nevybrali tuto variantu C, není mi jasné. Proč se vy, kteří nebudete hlasovat 

pro navržené usnesení, pouštíte na tak tenký led?  

 Chtěla bych požádat, aby to bylo vráceno na KOMU a zároveň to předložit na 

Finanční výbor, který má také kontrolovat hospodaření s majetkem, zda je to v souladu s péčí 

řádného hospodáře.  

 Mohl by tady mluvit pan Vaněk, aby tady nedocházelo k nějakým politickým 

přestřelkám, domněnkám nebo k nepodloženým informacím? Byla bych ráda za věcná fakta. 

 

P.  H e j m a : 

 Bereme v potaz. Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Pokud pan Grabein Procházka hovořil o tom, že to byl špatně vypsaný záměr, tak proč 

jste ho nezrušili a nevypsali s vlastními pravidly? Šance tam byla, dokonce byla ve variantním 

usnesení pod bodem C), který také obsahoval dohodu o narovnání se stávajícím nájemcem. 

To mě trochu vrtá hlavou.  

 Pokud byla obava o uplatnění opce, i když tam docházelo k porušení smlouvy, tak v 

okamžiku, kdy stávající nájemce podepsal 12. 12. novou smlouvu, jestli jste neuvažovali o 

tom, že když v nové smlouvě opce není, jestli tím už není zrušena a stávající nájemce 

akceptoval to, že mu městská část opci nepřizná? Myslím, že je tam více otazníků, nechtěl 

bych být v kůži těch, kteří rozhodli, protože se domnívám, že připraví městskou část 

minimálně o 147 mil. 

 

P.  H e j m a : 

 Další přihlášený pan zastupitel Kotas. 

 

P.  K o t a s : 

 Bez ohledu na závažnost této kauzy bych rád požádal pana Votočka, vzhledem k tomu, 

že tady budeme spolu sedět ještě 2,5 roku, aby v rámci korektních vztahů své tvrzení o 

korupci pana Bodečka vzal zpátky. Takto bychom se k sobě chovat neměli. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan Grabein Procházka má slovo. 

 

P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 Budu krátce reagovat. Kolega Bodeček zmínil, proč to bylo 5 + 5 let. Na Magistrátu 

byla zavedena praxe, že se mohlo dorovnávat do vyšší nabídky, ale za podmínek vyšší 

nabídky. Tady byla nabídka dorovnána na to, co navrhoval druhý. Navrhoval 8,5 a 15 let. 

Neměnili jsme dobu. Navrhovali jsme, aby se přijalo dorovnání na nabídku, která nám 

připadala z mnoha pohledů nejvýhodnější.  
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 Pokud se jedná o majetkovou komisi, myslím, že to zaznělo zcela jednoznačně. Pro 

mne je nepřijatelné licitovat v rámci nabídek, když už je to tak rozjednáno. To bychom tady 

mohli sedět rok 

 Krátce k zastupiteli Vladanu Brožovi. Nejsem právník, ale když se podívá do posudků, 

protože tam byly zmiňovány i jiné právní aspekty, které se týkaly časových lhůt apod., tak i 

kdybychom vypisovali nový záměr, tam bychom mohli zcela reálně mluvit o tom, jaká škoda 

vznikla. Tam bychom v té době nevybírali peníze, které už teď vybíráme. 

 Určitě jste byli účastni nějakých obchodních případů, ale když vám dá někdo smlouvu 

na dobu neurčitou a nabídne vám 18 mil., nemůžete argumentovat tím, že jste ochudili 

městskou část. Co kdyby to za 3 měsíce vypověděl? Tak nemůžete nikdy uvažovat, to jen 

hypoteticky. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Když vidím nabídku za 18 a nabídku za 9, připadá mi hloupé s tím, kdo dává nabídku 

18, odmítnout jednání. To je první reakce, kterou člověk má. Když slyším od pana Votočka 

podezření, že ten, kdo by chtěl s touto vysokou nabídkou pro městskou část jednat, tak v tom 

zřejmě má soukromý záměr, tak mi připadá, že logika je zvrácená. Naopak mi vrtá hlavou, že 

když má někdo nabídku za 18, tak upřednostní nabídku za 9. Tam bych viděl, že se někomu 

sype do nějako pomyslné pokladničky. Neříkám, že tam máte finanční zájem, ale vrtá mi 

hlavou tato logika. Až budete mít slovo, byl bych rád, kdybyste mi na to odpověděl. Co tam 

může mít David za zájem, když získá pro městskou část 10 mil. ročně? To bych chtěl vědět.  

 Diskusi o opci nerozumím, to je mimo mou kompetenci, ale této základní aritmetice 

rozumím a budou jí rozumět i voliči. Bylo by zajímavé vědět, co je skutečným důvodem, že 

na příštích 15 let zapomeneme, že jsme teoreticky mohli mít o 140 mil. Kč v pokladně víc. To 

bych chtěl vědět.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 K panu Kotasovi. Já jsem Bodečka z ničeho neobvinil, řekl jsem, že jeho postup ve 

mně vzbuzuje tuto domněnku. 

 K panu arch. Víchovi. Podstatné je, že v celém materiálu, který jde do takových 

detailů, jako co bylo v r. 2008, je zatajený důležitý fakt, podle kterého nakonec bylo 

rozhodnuto. Nabídka 18 mil. byla primárně považována za naprosto nesmyslnou, 

neodpovídající realitě, neodpovídající prostředí, neodpovídající skutečnosti a tím, že byla jen 

na dobu neurčitou, nikdo ji nebral vážně, zvlášť když ji pan Waldhauser v telefonickém 

rozhovoru nepotvrdil. Toto bylo to klíčové.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Chtěl bych nejprve reagovat na pana radního Votočka, který řekl naprostou 

nehoráznost o tom, že ten, kdo kritizuje špatné hospodaření, má zájem na tom, aby vyhrál 

jeden ze subjektů, který navrhl více. Také mám zájem na tom, aby vyhrál ten, kdo nabídne 
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více. Je to proto, že z toho bude více peněz pro Prahu 1. Máte-li tuto domněnku, tak ji, 

prosím, adresujte i vůči mně.  

 Když jsem u domněnek, řeknu tady jinou domněnku, podstatně fundovanější. Souvisí 

s tím, co řekl Karel Grabein Procházka, považuji to také za nehorázné. Řekl, že minulá rada 

nenastavila pravidla pro opce. Opce je smluvní ustanovení, tam už není co dávat. Nastavit lze 

pravidla na záměry před uzavřením smlouvy, ale když je smlouva uzavřená, tak nemá smysl 

pravidla vykládat, potom je třeba postupovat podle smlouvy.  

 Řeknu svou domněnku. Jinou. Proč Praha 1 dělala tolik opcí a proč se opce 

formulačně tak lišily? Tato opce byla poměrně jednoznačná, říkala: bude-li nájemce všechno 

plnit, prodlužuje se smlouva na další období. Byly ale mnohem komplikovanější opce.  

 Dovolte, abych ocitoval část úryvku z usnesení Státního zastupitelství pro Prahu 1, 

1TZ212018-594. Je to rozhodnutí, které se týká zastupitelů Prahy 1 ohledně rozprodávání 

majetku pod cenou. Cituji: (špatně srozumitelné) 

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu, které se v otázce trestního stíhání obviněných 

nejzásadnějším, jelikož je nejaktuálnějším jednak se nejobšírněji zabývá (nesrozumitelné) 

úředních osob při nakládání s majetkem obce, a to ve formě nedbalostního zavinění, je 

usnesení spisová značka 5TDO334 2017. Pátý senát Nejvyššího soudu, který je autorem 

tohoto usnesení i mimo jiné dalších rozhodnutí, tvoří ... Pavel Šámal, předseda Nejvyššího 

soudu, František Puli (?) atd. V daném případě primátor města České Budějovice uzavřel 

dodatek č. 2 ke smlouvě o dodávce počítačového hardwarového zařízení a softwarového 

vybavení a o poskytnutí souvisejících služeb bez řádného zadávacího řízení a bez toho, že by 

byl tento postup předtím projednán a schválen radou města. Tím způsobil škodu nejméně ve 

výši 8776962 Kč spočívající v rozdílu nadhodnocené ceny a ceny obvyklé.  

 Nejvyšší soud k tomu přijal určité závěry. 

 Já doplním: Je na místě zmínit, že po opětovném projednání věci byl obviněný 

primátor města České Budějovice obžaloby zproštěn, a to s odůvodněním, že nejednal ani ve 

formě nevědomé nedbalosti. Potvrdil to Nejvyšší soud usnesením spisová značka 5TDO 

1045/2018. 

 Podstatou absence zavinění na straně obviněného byla složitost otázky, před kterou 

stál. Statutární město České Budějovice v r. 2007 uzavřelo smlouvu na dodávku 

hardwarového zařízení a softwarového vybavení s obchodní společnosti BIT Servis s. r. o., 

jejímž obsahem bylo opční ujednání umožňující po třech letech obnovit některé hardwarové 

komponenty. V r. 2010 obviněný podepsal dodatek č. 2 k původní smlouvě z r. 2007, a to 

právě u opčního ujednání, čímž zároveň změnil časovou účinnost smluvního ujednání s doby 

neurčité na určitou a mírně o inflace navýšil smluvní cenu. Spor se vedl o to, zda byl 

obviněný jako primátor oprávněn dodatek podepsat či ho byl povinen předložit radě a zda 

mělo být u pokračujících dodávkách služeb provedeno zadávací řízení dle zákona o veřejných 

zakázkách. O možnosti využití opčního ujednání by obviněný ubezpečen vedoucím odboru 

informačních a komunikačních technologií, právníkem právního oddělení kanceláře primátora 

a náměstkyní primátora pro informační technologie a s dalšími dvěma zaměstnanci 

příslušných odborů věc konzultoval. Navíc ti možnost podpisu dodatku nestvrdili svým 

podpisem, ale a) o možnosti opčního práva podle bodu 7.8 smlouvy z r. 2007 obviněného 

přesvědčovali svými doporučeními včetně jejich zdůvodnění, b) o splněných podmínkách 

opce ujišťovali primátora vedoucí odborů informačních a komunikačních technologií v textu 

listiny označené jako zdůvodnění, jež byla přiložena k dodatku č. 2, c) vedoucí oddělení 

veřejných zakázek své stanovisko mimo jiné vyjadřoval v e-mailu, ve kterém nepovažoval za 

nutné předložit dodatek č. 2 do rady města, neboť představoval pokračování smlouvy z r. 

2007 na základě opce.  
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 Navíc pouhé tři měsíce před podpisem dodatku č. 2 obviněný – primátor – podepsal 

dodatek č. 1, který reagoval na změnu zákona o DPH, který také nebyl předložen ke schválení 

radě. 

 Jednalo se o vysoce sofistikovaný problém právní povahy, k němuž si obviněný 

vyžádal stanoviska nikoli odborníků, a to nikoli ve formě doporučení, zda dodatek podepsat či 

nepodepsat, ale také z jakého důvodu jej má podepsat a zda je jeho podpis využitím opčního 

oprávnění ze smlouvy z r. 2007. Obviněný ve svém vyjádření k dovolání  nejvyššího státního 

zástupce zároveň uvedl, že funkce primátora není spojena s určitou odborností a je proto 

přirozené, že se v určitých specifických otázkách spoléhal na odbornou radu právníka a 

dalších odborníků magistrátu, že mu byla poskytnuta věrohodná odborná doporučení a že tato 

doporučení nikdo nerozporoval a nevznikly o nich žádné pochybnosti.  

 K otázce přiměřenosti ceny, která byla uvedena v dodatku č. 2, a kterou obviněný 

svým podpisem schválil, Nejvyšší soud uvedl, že nebyla nikým rozporována, že 

nevybočovala z cenových relací nabytých konkurenčními dodavateli, že zastupitelstvo 

schválilo rozpočet na r. 2011, v němž byly zahrnuty výdaje týkající se dodatku č. 2, a že 

zejména v uzavření dodatku byla cena navýšena pouze o inflaci oproti ceně ve smlouvách z r. 

2007, která byla uzavřena v souladu se zákonem o veřejných zakázkách v jednacím řízení bez 

zveřejnění.  

 Zároveň serverovou farmu z r. 1999 spravovala tatáž obchodní společnost BIT Servis 

s. r. o., a to na základě smlouvy uzavřené v jednacím řízení bez uveřejnění, která byla 

prodlužována dodatky schválenými radou, přičemž v r. 2004 byl uzavřen dodatek ke smlouvě 

z r. 1999, který byl velice podobný dodatku č. 2 uzavíranému v r. 2010 ke smlouvě z r. 2007, 

obnova hardwarového vybavení serverové farmy, přičemž navýšení ceny dodatkem z r. 2004 

bylo mnohem vyšší, než je navýšení ceny dodatkem č. 2 z r. 2010. 

 Obviněný neměl tedy žádný důvod se domnívat, že by cena uvedená v dodatku č. 2 

byla nepřiměřená a tuto nepřiměřenost nemohl s ohledem na specifičnost předmětu řízení – 

obnova hardwarového vybavení serverové farmy ani sám jako laik při náležitém přezkumu 

odhalit. Vedle toho Nejvyšší soud poznamenal, že přihlížel ke zcela výjimečným okolnostem 

celého případu k odborné složitosti problému a k tomu, že obviněný jako primátor jednal pod 

tlakem časové tísně, jelikož byl ohrožen řádný chod serverové farmy města, přičemž péči o ni 

již v minulosti označil za důležitý úkol. 

 Zároveň bylo poukázáno, že obviněný dodatek č. 2 nepředložil ke schválení radě, a 

kdyby k předložení došlo, rada by ho s největší pravděpodobností schválila, předložila mu jen 

k podpisu, a to bez realizace zadávacího řízení, jelikož by se řídila stejnými doporučeními 

jako obviněný.  

 Zde slyšíme, že ve velice medializovaném případu primátora Českých Budějovic se 

opět jednalo o opci. Byla to ta opce, která primátora zachránila. Řeklo se, že opce je 

komplikovaná věc a v této věci po něm jako po právním laikovi nešlo chtít, aby to rozhodl 

sám, mohl se spolehnout na odborné rady a byl takto vyviněn.  

 Domnívám se, že právě ta obliba opcí, která tady vládla za starých struktur starosty 

Lomeckého atd., může pramenit právě z toho, že opce vytvářejí právní příšeří, prostor pro to, 

aby ten, kdo chce, v tom komplikovaném houští různých stanovisek a právních názorů si 

vybral podle toho, jak se mu to hodí, úplně z jiných důvodů než kterým je zájem obce, v 

našem případě MČ Praha 1.  

 Odmítám, že by problém s nedobrým zformováním opcí byl problém náš, je to 

problém, který jsme zdědili a kterému jsme ani nemohli dát jasná pravidla, protože opce, které 

se musely řešit a které byly obtížné, v mezidobí byly již zasmluvněny, tedy byly již součástí 

smluv, se kterými jsme museli pracovat a kterými byla Praha 1 vázána. Účelem toho bylo, 

aby si politici zajišťovali prostor pro manipulaci s těmito smlouvami. Už samotné slovo 

uznávání opcí není žádný právní úkon, je to pouze právní názor.  
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 Chápu, že když jde o soudní spor, to znamená o to, zda formulace plní povinnosti, je 

narušena tím, že někdo o den později nezaplatí nájem – chápu, že je to nějaký právní spor.  

Nepochybně z jazykového hlediska hypotéza naplněna byla, ale tato povinnost splněna 

nebyla. Na druhou stranu inherentním aspektem právního řádu je nějaká přiměřenost. Je 

otázka, jestli se tady přiměřenost u opcí uplatní, nebo jestli se to uplatní jinde.  

 Jako právník bych se nikdy nedomníval, že z důvodu několikadenního prodlení úhrady 

nájemného může být dána výpověď. Toto není závažné porušení smlouvy, dokonce to možná 

není ani jasné porušení smlouvy. Když jde ale o opci, která je formulována jako něco, co ze 

smlouvy nastane jen v určitých situacích, tak si myslím, že tady je třeba být doslovnější. To 

rada pod naším vedením byla. Tuto doslovnost jsme aplikovali. Právní stanoviska nejsou  

v jasném rozporu.  

 Praha 1 sobě podala trestní oznámení, aby to policie prověřila. Domníváme se, že i z 

této diskuse naprosto jasně vyplynulo, že rada nemohla v této věci rozhodnout odpovědně. 

Uvědomme si, že jde o velké množství peněz a reálně diskutujeme o tom, co kdo řekl na 

majetkové komisi, diskutujeme zde o nejasnosti, jaká byla doba návrhu vyšší nabídky, jaké 

bylo nabídnuté nájemné, jaké měly být výpovědní důvody. Pokud se argumentuje dobou 

neurčitou, ve které jde vypovědět, ale současně je zde uváděno, že nabídka doby neurčité byla 

spojena se nějakými omezenými výpovědními důvody, tak nemůžeme tvrdit, že by ji nájemce 

mohl vypovědět hned za tři měsíce a že by to ve skutečnosti byly jen tři měsíce. 

 Je zde ohromné množství nejasností, nějakých ústních vyjádření, dojmů a dohadů o 

tom, co se přesně stalo. Domnívám se, že za této situace rozhodnout o tom, jestli riskneme, že 

dostaneme o 200 mil. víc, nebo se naopak spokojíme jen se stomilionovým navýšením, na 

základě takovýchto informací rada nemohla rozhodnout. Její rozhodnutí bylo minimálně 

předčasné nebo vysloveně nedbalostní.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji paní Kopečkové, že vydržela. Prosím směřovat diskusi k závěru, jinak bych 

musel přerušit projednávání bodu, protože si naše paní stenografka zaslouží odpočinout,  

provádí záznam od 10 hodin.  

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Dozvěděl jsem se tady, že o tom, jestli získáme minimálně 140 mil. Kč, rozhodly dva 

telefonáty. To je něco neuvěřitelného. Důležité je, co bylo žadateli sděleno. Pana kolego 

Votočku, žadateli bylo sděleno toto:  

 Nabídka nebyla akceptována z tohoto důvodu. Vaši nabídku rada neakceptovala  

z obav, že nemusí být úspěšná v soudním sporu s původním nájemcem ohledně odmítnutí 

opčního práva, což více či méně vyplývalo ze dvou nezávislých právních posudků.  

 Tuto informace trochu rozporuji.  

 Zároveň byla vyslovena obava, že nabídka je nadhodnocená, ekonomicky 

neudržitelná, učiněná jen s cílem odstranit konkurenta. 

 Pane dr. Waldhausere, proč jste to pokazili, když jste měli nabídku o mnoho nižší? 

 Pan radní Procházka tady uvedl, že se dorovnávala nabídka druhého nejúspěšnějšího. 

Není to pravda, protože druhý nejúspěšnější nedal žádost na 15 let, ale 10 + 5 let. Odkazuji na 

navržené usnesení, že rada neúmyslně dostala ne přesné informace. Za toto nikoho neviním.  

 Důležité je, že před hlasováním si musíte rozhodnout 7 bodů, jak se rozhodovali 

zejména členové rady. Znamená to, jak se vypořádali s úpravou délky nájmu a také  

s nájemným při původní nabídce společnosti Gastro Staré Město, z 5,5 mil. Kč ročně na 5 + 5 

let na nově 8,5 mil. Kč na 15 let. Čistě teoreticky nabídka 8,5 mil. Kč ročně na 15 let může 
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být méně výhodná než nabídka na 5 + 5 let za 5,5 mil. Kč. Zajímá mě, jak se s tím rada 

vypořádala.  

 Druhá věc: jak se rada vypořádala při rozhodnutí s podmínkami předepsaných záměrů, 

zejména čl. I., bod 2, dále čl. III, body 2, 4, 5 – to je to, co jsem říkal v mém prvním výstupu.  

 Jak byla vypořádána žádost společnosti Gastro Celnice před rozhodnutím jednat  

s ohledem na koronavirový stav? Tady se bavíme o tom, jestli do pokladny přijde MČ Praha 1 

více než 140 mil. Kč. 

 Jak byla při dohodnocení záměru vypořádána důležitá věc tohoto záměru, což je 

provozní doba? Myslím si, že vůbec.  

 Jak byla při vyhodnocení záměru vypořádána nabídka společnosti Gastro Celnice, že 

20 % finančního krytí ze zisku věnuje na bohulibou činnost MČ Praha 1, která to určí? Když 

jsem to spočítal, tak se tady bavíme o částce 3 – 4 mil. Kč ročně navíc. 

 Jak byla vypořádána informace, že společnost Gastro Staré Město chtělo společnost 

Gastro Celnice prodat? Odkazuji vás na důvodovou zprávu, kde jste o tomto byli informováni.  

 Jak jste se vypořádali se skutečností, že stávající nájemce dosud platí 1 mil. 900 Kč 

ročně, ekonomicky je v záporných číslech a najednou přišli s nabídkou 8,5 mil. Kč do  

r. 2034? Když nedojde k přeprodeji společnosti, firma zkrachuje, skončí, a kdo nám zaplatí 

těch 13 let vysokého nájmu? Samozřejmě nikdo.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Grabeina Procházku. 

 

P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 Nejprve budu reagovat na pana zastupitele Čižinského. Myslím, že stačí vzít si dvě 

nebo tři smlouvy, které se uzavírají v komerčním sektoru na restaurace, a okamžitě uvidíte, 

jakým způsobem tam jsou opce formulovány a jak se tam postupuje. Kterákoli poradenská 

firma vám to určitě dá.  

 Druhá věc, že za společnost jedná jednatel. Je to věcí vlastníka, pokud by si zvolil 

jednatele, kterému by nedal kompetence, aby za něho jednal. 

 K tolik diskutované majetkové komisi. Děkuji kolegovi, že mi řekl, jak to tam přesně 

bylo tehdy řečeno, doufám, že je to v zápise. Bylo tam konstatováno u nejvyšší nabídky, že 

ten, kdo ji podal, se necítí touto nabídkou vázán. Každý si vyložte tuto formulaci, co to 

znamená.  

 Téměř 20 let jsem byl spolumajitelem úspěšné cateringové společnosti a restaurací a 

byl jsem vždycky na té druhé straně. Znám smluvní strany a znám to i z té druhé strany. 

Nevím, kdo z vás tolik smluv viděl, uzavíral apod. Nikdy jsem nekritizoval to, že někdo 

uzavřel před 20 lety nějakou smlouvu, je to vždycky záležitost obou stran. Pokud s tím obě 

strany souhlasí, takovou smlouvu uzavřou. Apeluji na to, že zvlášť u delších smluv – je jedno, 

jestli to je z gastronomie nebo z jiného businessu, je zcela běžné, když někdo funguje dobře, 

aby tam pokračoval, ale že se po určité době obě strany zavazují k tomu, že si spolu sednou a 

přehodnotí podmínky, za jakých se smlouva uzavírala. Je to zcela běžné. Dělají to i 

energetické společnosti – je to všude.  

 

P.  H e j m a : 

 Poslední příspěvek – paní zastupitelka Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Nedorovnání nejvyšší nabídky a dorovnání druhé nejvyšší, ale ne na 10 + 5, ale na 15 

let. Velmi se nad tím pozastavuji, myslím, že rada rozhodla špatně. Ještě jsem nedostala 

odpověď, proč nevybrala variantu C. Pokud jste měli pochybnosti o neuznání opce, proč jste 
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to neuzavřeli do konce září 2020 a potom do r. 2024 a pak vypsat záměr? Není mi to 

absolutně jasné. Nejen že jste nesplnili dorovnání druhé nejvyšší nabídky rovnou na 15 a 

nedorovnání nejvyšší – kdo o tom rozhodujete, vstupujete na velmi tenký led. 

 K tomu, co jste pane Grabeine říkal, že v soukromých objektech je to běžná praxe. 

Ano, je to 5 + 5 kvůli investicím, které do toho vkládají. Současný nájemce je tam už více než 

deset let. Proto by se měl primárně brát ohled na opci, ale ne na dalších následujících 10 let. 

 Pro mne jako zastupitelku je závažné pochybení v tom, jak se rozhodovala rada, 

protože nedorovnala nejvyšší nabídku. I dorovnání druhé nejvyšší bylo špatně, ne na 10 + 5, 

ale na 15 let. Myslím si, že to městskou kasu stojí hodně peněz. Doufám, že aspoň ta část o 

prošetření na finančním výboru jak navrhuje David Bodeček v tisku, se stane.  

 

P.  H e j m a : 

 Ještě pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Na závěr bych chtěl říct několik slov. Myslím, že tady je zřejmé, že pokud jde o 

pravděpodobnost, že společnost nejvyššímu závazku dostojí, byla silná, společnost byla 

opravdu silná. 

 Pokud jde o nejistotu, jak by soud rozhodl o opci, to uznávám, že tuto nejistotu máme, 

ale na druhou stranu nejistotu měl i původní nájemce. Kdyby si byl tak jistý, že soud vyhraje, 

tak svou nabídku nenavyšoval z těch 2 mil. na 8,5. Měl přece smlouvu nevím na kolik dalších 

let. Je to vždycky nějaká sázka, ale nemyslím si, že by z podkladů vyplývalo, že bychom  

v této sázce měli tak velmi špatné karty. 

 Ještě k tomu, že opce jsou běžné. Ano, jsou běžné, mluvil jsem o tom, že u nás se 

velice zvláštním způsobem opce formulovaly. Např. i na tomto zastupitelstvu jsme řešili spor 

ohledně prodloužení prostoru v Kaprovce. To byl přesně spor o opci, jak zní, jestli má 

městská část prostor nějakou opci neuznat. Z hlediska právního jsem dospěl k názoru, že 

nájemce na to měl nárok. To, že tam prodává šunty, nemohlo hrát roli. 

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Pro 12, proti 0, 

zdržel se 0, nehlasovalo 13. Předložený tisk nebyl schválen. 

 Vyhlašuji 30minutovou přestávku na občerstvení. 

 

(Přestávka) 

 

 Zahajuji jednání zastupitelstva. Jsme u bodu 1, pokračujeme v rozpravě. Prosím, 

aby se slova ujal pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Odpovídám na přímou otázku, kdy mi pan starosta řekl, že budeme připraveni o výnos 

ze zahrádek. Tady se trochu matou nějaké věci dohromady. Mluvíme o tom, že to s námi 

nebylo projednáno, že jsme se to dozvěděli. To, že někdo zavolá ve 23 hod. starostovi nebo 

starosta Vyhnánkovi, není projednání s městskou částí, aby městská část mohla vyjádřit svůj 

názor, jak se na toto chystané opatření tváří.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 
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P.  P o č a r o v s k á : 

 Mám radost, že se mluvilo o příspěvkové organizaci Nemocnici Na Františku. V rámci 

koronačasu Nemocnice Na Františku zakoupila mobilní zařízení pro samostatnou či 

kombinovanou dezinfekci ozónem a fogací studenou parou biocidního roztoku za téměř půl 

milionu. Nevzbuzovalo by to u mne nějaké pochybnosti, ale během času jste mohli 

zaznamenat korupční skandál na Praze 8. Stejná firma byla zapletena do toho, že 30 %  

z částky bylo pro příslušného radního, který to navrhoval a pro zprostředkovatele.  

 V souvislosti s koronavirovým časem bych chtěla požádat Finanční i kontrolní výbor, 

aby prošetřily tento nákup, protože jde o příspěvkovou organizaci městské části. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Dámy a pánové, nemám konkrétní příspěvek. Chtěl bych hlavně všem poděkovat, jak 

vedení města, tak zaměstnancům úřadu a všem, kteří se na tom podílejí, a přeji jim hodně sil, 

protože ještě není vše u konce. Přeji vám hodně sil, abyste to zvládali. 

 Mám tady jen krátkou připomínku. Na druhou stranu bych byl rád, abychom si vážili 

zastupitelské demokracie a abychom pod rouškou covidu ji nějakým způsobem neohýbali. 

Tady musím upozornit pana Bureše, který nás tady straší kybernetickou katastrofou, že velmi 

uznávaná světová firma na kybernetickou bezpečnost českého původu Avast, kde pracuje má 

paní, už dva měsíce funguje on-line prostřednictvím ZOOMu. Nebál bych se používat 

moderní technologie, když to zvládají naše šestileté děti. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Promiňte, než vyjádření vaší manželky je pro mne mnohem důležitější vyjádření 

Národního centra kybernetické bezpečnosti, které zcela jasně rozeslalo upozornění na rizika 

on-line služeb, jmenovitě ZOOMu včetně všech popsaných zneužití a práv. Tento orgán je pro 

mne závažnější.  

 U problematiky zůstanu, nechtěl jsem o tom mluvit, ale byl jsem vyzván. Pan Kučera 

tady řekl, že sám na sebe podal trestní oznámení, ale po vysvětlení bylo odloženo, protože i já 

jsem řekl, že nejsem zastáncem trestních oznámení při podání vysvětlení a to, co se dělo v 

minulém roce, považuji za vysoce nestandardní na firmě, kdy to vedle k okamžité výpovědi 

daného člověka, ale na úřadu to má trochu jinou váhu. Přístupy do mailů ze strany jistého 

pracovníka do mailů třeba pana Nazarského nebo Čižinského, umožnění přístupů ke sdíleným 

a home-adresářům, zcela všech uživatelů odborů bez jejich vědomí, spuštění vzdálené plochy 

bez nutnosti odklepnutí uživatelů, takže zcela bez vašeho vědomí jako uživatelů, umožnění 

získat notus IB všech uživatelů, což znamená vydávat se za ně, přistupovat do schránek a 

jejich mailem odesílat maily – toto vše po nástupu jsem považoval za natolik nadstandardní, 

že se to muselo změnit. Jsem rád, protože tam existovaly nastavené vzdálené přístupy a 

vzdálené plochy z neznámého místa. Nebudu říkat odkud, protože to ani nevíme. V síti byli 

uživatelé, kteří nebyli zaměstnanci Úřadu MČ Praha 1, měli veškerá práva včetně práva dívat 

se vám do vašich jednotlivých složek. Není to o tom, že se mně někdo díval do mailů, ale vám 

se někdo koukal pod vaším vedením do mailů a do všeho.  

 Policie to odložila, protože to není prokázáno, někdo z dotčených by to musel říkat. 

Netuším, zda o to byli požádáni někým – příslušným radním, starostou, místostarosty, zda tím 
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byla suplována třeba menší odborná znalost v některých činnostech. Je to odloženo, ale je to 

fakt.  

 

P.  H e j m a : 

 Přicházím na řadu, abych odpověděl panu zastupiteli Čižinskému, jak to tenkrát bylo 

ohledně jednání s hl. m. Prahou v rámci jejich záměru odpustit poplatky za zábor veřejného 

prostranství.  

 Zastupitelstvo bylo ve čtvrtek. Ve středu v podvečer jsem se dozvěděl od svého 

kolegy, který působí v Radě hl. m. Prahy, že je něco takového projednáváno s tím, jestli nám 

to nevadí. Do té doby jsem o tom neměl žádný signál, nikdo mne ani nikoho z mých kolegů 

nás nekontaktoval. Následně jsem kontaktoval pana nám. Vyhnánka, se kterým jsem až v 

pozdních večerních hodinách dojednával nějakou koexistenci hl. města a Prahy 1 v rámci 

tohoto opatření. Jsme otevřeni pomoci podnikatelské sféře, je to naší prioritou, spoustu 

opatření jsme přijali. Na druhou stranu je vám, pane kolego, jasné, že když někdo bez nás 

připraví dobrou věc, která pomůže podnikatelské sféře a hodlá odpustit poplatky za zábor 

veřejného prostranství v rámci předzahrádek v hodnotě 100 mil. Kč a neuvědomí si, že z toho 

70 mil. Kč patří do rozpočtových příjmů dané městské části, je naprosto nevhodné a 

nepřijatelné, aby dopředu nebyla minimálně ta městská část, která na tom má 70procentní 

podíl, kontaktovaná a aby nebyla dotázána, co na to říká.  

 Informaci jsme si předali v rámci gesčních členů rady, kterých se to týká - že to 

nebudeme blokovat. Na druhou stranu je přirozené, že se nám tento způsob nelíbil. Protože 

pan nám. Vyhnánek má slušné jednání, byl si toho vědom, a člověk se s ním dokáže domluvit, 

slíbil, že to potom nějak vyřešíme. Omlouval se, že je to tak narychlo a že to nějak 

vykompenzujeme a požádal mě, abych druhý den přišel na jednání zastupitelstva a řekl to 

tam. Řekl jsem, že jsme to na poslední chvíli projednali, že se městská část k tomu připojí, ale 

že jí to bude stát 70 mil. z plánovaných rozpočtových příjmů a že očekáváme od hl. města, že 

se k tomu nějakým způsobem postaví a že městské části pomůže v jiných věcech, např. že by 

poslali provozní příspěvek Nemocnici Na Františku, což je 42 nebo 45 mil. Kč nebo že 

bychom našli ještě jiné možnosti, kde by mohlo hl. m. Praha městské části Praha 1 pomoci.  

 Bylo to na poslední chvíli, v nočních hodinách a nakonec jsme se domluvili. Nebylo 

by správné, aby MČ Praha 1 blokovala pomoc podnikatelům v rámci námi spravovaného 

území. To je ten důvod, proč jsme souhlasili, tak jsme se s kolegy domluvili. Kolega radní 

Grabein Procházka správně říká, že se nám to nelíbilo. Kdybych já nevolal pana náměstka, tak 

by se to tam odmávlo a my bychom se na to dívali z rychlíku, jak přicházíme o 70 mil. 

plánovaných příjmů. Proto jsme se k tomu připojili a byli jsme významným donátorem 

pomoci podnikatelům na území MČ Praha 1.  

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Ještě dlužím odpověď paní Počarovské, která chtěla mít na příštím zasedání 

zastupitelstva podrobnou analýzu dopadu covidu na hospodaření městské části. Nic takového 

nedostanete, protože termín, ke kterému to máme zpracovat, je 30. 6. V tento den bude také 

čas, kdy budeme mít jasno o nějakých převodech z hl. města. Na červnovém zastupitelstvu 

bude naopak závěrečný účet městské části za r. 2019, který nám částečně problémy vyřeší, 

protože skončil velkým přebytkem. První rozpočtová změna se plánuje na zářijové 

zastupitelstvo, kdy se začne pomalu připravovat návrh rozpočtu na r. 2021. 
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P.  H e j m a : 

 Vidím ještě kolegyni Počarovskou. Zároveň bych požádal o slovo zástupce tajemníka 

pro věci ekonomické a finanční Zdeňka Kováříka, který by nám krátce vysvětlil, jak je to s 

financemi. Možná odpoví paní zastupitelce Počarovské na její dotaz. 

 Prosím pana inženýra, aby se ujal slova. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Rozpočet 1 – 4 je dobrá zpráva, za 4 měsíce letošního roku jsme stále v mírném 

přebytku. Není to na úkor přečerpávání našich vlastních zdrojů.  

 Špatná zpráva zní, že předpoklad rozpočtu 1 – 12 na straně příjmové má cca 105 mil. – 

podotýkám, že je to okruh výpadků příjmů. Většinu z výpadků příjmů tvoří výpadky příjmů z 

poplatků za zábor veřejných prostranství, další tvoří výpadky příjmů z poplatků za ubytování, 

ze vstupného, ze správních poplatků a očekávaný částečný výpadek daně z nemovitých věcí, 

protože v těchto podmínkách nelze očekávat stoprocentní výběr.  

 Pokud se týká dalších částí rozpočtu 1 – 12, na příjmové části další problémy 

zásadního charakteru by neměly být.  

 Na straně výdajové něco málo ušetříme, protože jsme nemohli některé akce  

v 1. pololetí t. r. uskutečnit, ale proti finančním prostředkům to bude výrazně méně.  

 Dobrá zpráva zní, že v červnu dostanete k projednání závěrečný účet, který z hlediska 

rozpočtu loňského roku skončil zhruba v 2milionovém přebytku, který použijeme na dílčí 

problémy jiného druhu, ale ekonomická činnost z důvodů mimořádných činností má vyšší 

zisk než jsme zapojili, z čehož částečně – ne v plné výši - pokryjeme výpadek příjmů 

letošního rozpočtu. Pokud by se nám podařilo dostat z města předjednávaných 42 mil. pro 

Nemocnici Na Františku, mohlo by to ty největší díry z větší části zalátat. Samozřejmě by to 

stále ještě nebylo kompletní.  

 Pokud se týká dotace 8,8 mil., což je účelový znak 127 a 129, proti tomu jsou 

účtovány nákupy městské části, které jsou přímo spojeny se zabezpečením v protičínské 

chřipce, všechny nákupy dezinfekcí, roušek a dalších věcí. Tyto věci se postaví proti dotaci, 

plus proti dotaci budeme moci postavit zatím mimořádné odměny, případně dary, které 

souvisí s touto čínskou chřipkou. Tím vyčerpáme téměř celou tuto dotaci, takže nebudeme mít 

peníze na to, abychom řešili příspěvkovou organizaci Nemocnici Na Františku. Proto 

potřebujeme na dopady souvisejícími nejen s čínskou chřipkou dotaci od města, abychom 

nemocnici pokryli. To je zřejmé.  

 Ekonomická činnost v r. 2020 – to je horší situace. Tam zjevně na straně výnosů 

budeme mít propad, který částečně vykryjeme pomalejšími náklady. Není to žádným 

tajemstvím a žádnou novinkou, že plnění nákladů na nákladové straně ekonomické činnosti, 

zejména v opravách, je každý rok poněkud liknavější, než jak je schválen plán. Proto výsledek 

nebude tak těsný, ale bude výrazně horší než v loňském roce, což se neprojeví do letošního 

rozpočtu, ale do přípravy rozpočtu na příští rok. 

 V rozpočtu na r. 2021, který už v tuto chvíli dáváme dohromady – hrubá čísla máme 

připravena, budeme muset vyjít z předpokladů, které v srpnu upravíme. Je zjevné, že tam 

budeme mít větší problém než v letošním roce, protože si tam nebudeme moci pomoct 

ekonomickou činností roku letošního, která je jádrem roku příštího, v nějaké vyšší částce. 

Budeme tam odkázáni na částečné zapojení cizích zdrojů, zejména v oblasti investic, což ale 

bude předmětem pro jednání mnohem později.  

 Na Finančním výboru budou přesnější čísla a přesnější zpráva. V tuto chvíli máme 

poměrně dost představu o tom, kde jsme a jak jsme daleko. Nebral jsem s sebou jednotlivá 

čísla, protože vyúčtování probíhá postupně. Uvědomme si, že finance jsou z hlediska čínské 

chřipky to poslední, začíná to situací na bojišti zdravotníků a ZS(?), pak přicházejí další 
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činnosti jako školství a další aktivity a my s financemi jsme na chvostu. Musíme dokrýt to, co 

už se stalo a dořešit to, co někde je. Spočítat nám to stejně jako při povodních chvíli trvá. 

 Vyúčtování městské dotace městu musíme dát do konce léta, na to máme dostatek 

času.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za krátký exkurs do čísel. Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Znamená to, že se na příštím zastupitelstvu úpravy rozpočtu na stávající rok 

nedočkáme, bude to až na zářijovém. Nemluvila jsem o podrobné analýze výdajů, ale stačilo 

by zevrubně doplnit třeba částky, které byly za úklid. 

 Navrhuji, aby bylo do usnesení doplněno, že zastupitelstvo bere na vědomí 

rekapitulaci finančních prostředků ve výši 2,08 mil. Kč, jak je uvedeno v důvodové zprávě.  

 Důvod, proč jsem se přihlásila, se týká Polikliniky Palackého, která je trochu 

nešťastně v gesci majetku a trochu míjí gesci zdravotnictví. Byla jsem velmi překvapená v 

dubnu, když jsem tam šla na kontrolu se synem, že tam absolutně chybí jakákoli dezinfekce, 

čištění výtahu. Když tady mluvíme o tom, že se Nemocnice Na Františku o nás všechny stará, 

tak právě v Palackého ul. je největší počet praktických lékařů, kteří se starají o občany  

Prahy 1. 

 V souvislosti s covidem a případně s nějakou dílčí zprávou, o které tady mluvili jiní 

zastupitelé, aby se to tam také doplnilo, abyste se také soustředili na úklid v Palackého ul.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Budu mluvit ke dvěma věcem. Nejprve k panu Burešovi. Strašíte nás tím, že 

komunikace on-line byla strašně nebezpečná. Nikdo jsme to nevěděli, věděl jste to jen vy a 

všechny jste nás tady zachránil. To je zajímavé. Podle mých informací třeba výbor proti 

vylidňování fungoval, zvládl to a jeho konec nenastal. Na toto zastupitelstvo jsem předkládal 

tisk, kde jsem se pozastavoval nad tím, že Komise pro zdravotnictví během největšího 

zdravotnického problému, který nás potkal za desítky let, neudělala vůbec nic, nesetkala se, 

nikdo nikoho nekontaktovat, nebyla naprosto potřeba. Kdy jindy má být tato komise potřeba, 

než když je nějaká epidemie? Pokud mají radní jednat, kdy jindy je rada využije, než když je 

epidemie? To bylo odmítnuto, a teď se dozvídáme, že tady byly v kyberprostoru nějaké 

strašné hrozby atd. Pro mne je to velice podivné. Myslím si, že kdyby všichni uvažovali tak, 

jak se nám snaží podsunout pan Bureš, tak by se ekonomický život za dva měsíce, po které 

trval nouzový stav, zcela zastavil. Lidé ale nějak komunikovali, nepochybně toho třeba někdo 

zneužil, ale představa, že teď z tohoto opatření, kdy rada zarazila na dva měsíce jakékoli 

demokratické fungování Prahy 1, se vyviníte pouštěním hrůzy z toho, jak někdo přišel o data, 

mi připadá podivná.  

 K odpuštění poplatků za zábory. Pan Grabein Procházka řekl: Nevěděli jsme o tom, 

nesouhlasíme s tím. Radní Votoček řekl: Nevěděli jsme to a byla to pomsta za to, že jsme tady 

sundali Pavla Čižinského z funkce starosty. Pomstila se nám zlá Praha sobě z Magistrátu a zlí 

Piráti a připravili nás o 70 mil. Starosta Hejma řekne: Byla to prima věc, jen jsem se to 

dozvěděl večer před tím.  

 Rozdělme tuto otázku na komunikaci a na meritum. Nevím, jakým způsobem 

komunikuje starosta Hejma s jinými politiky z Magistrátu. Jen uvedu, že tisk Z-8223, který se 

jmenuje Opatření k místním poplatkům a k návrhu na neúčtování nájemného za umístění 
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předzahrádek na pozemcích ve vlastnictví hl. m. Prahy ke zmírnění ekonomických dopadů v 

souvislosti s výskytem onemocnění covid-19, předkládal Pavel Vyhnánek (Praha sobě), radní 

Jan Chabr (Spojené síly), radní Čimral (Pirát), zastupitel Ortlík (ODS) a zastupitel Nepil, 

kterého by mohl znát pan Grabein Procházka. Chcete říct, že teď diskutujeme o tom, že mezi 

panem Chabrem a Petrem Hejmou vázne komunikace, řekli si to pozdě, že ODS si nesděluje 

informace, když to spolunavrhuje jeden zastupitel na ODS na hl. m. Praze. Paní Janderová, 

která je členkou místního sdružení ODS, pro to také hlasovala. Teď si stěžujete, že spolu 

nekomunikujete, nebo jak to je? 

 Zajímá mě meritum: je to dobře, nebo je to špatně? Pro radního Votočka je to pomsta, 

Petr Hejma řekne, že je to super věc. Tak chceme to, nebo nechceme? Jestliže si myslím, že 

něco je v rozporu se zájmy Prahy 1, tak s tím nesouhlasím. Nevím, jak to má Petr Hejma nebo 

jiní politici, ale jestli něco pro Prahu 1 výhodné není a nechci to udělat, tak to řeknu. Dělá to 

na mne dojem, že je to nějaká politická hra, že tu byla nějaká soutěž o to, kdo si to přivlastní. 

Teď se zřejmě část politiků rozhodla, že to budou kritizovat, i když s tím předtím souhlasili. 

Je nepříjemné, že s tím Petr Hejma souhlasil, je to dohledatelné. Máme tady podivnou diskusi. 

Když se dají výroky vedle sebe, tak z toho vzniká buď nesoulad v radě, nebo je tady absurdní 

hra s občany, kde se zkouší získat kapitál jak z řad příznivců odpouštění nájmů podnikatelů, 

tak z odpůrců tohoto opatření. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Naváži na to, co říkal pan radní Bureš ohledně údajných počítačových útoků, přístupu 

osob mimo úřad. Připadá mi to jako velmi závažná věc. Vyzývám pana radního, aby předložil 

nějaké důkazy. Jestliže na policii nebyl schopen důkazy předložit, policie věc odložila. Mám 

důvod se domnívat, že nám neříká pravdu. Prosím předložit důkazy. Nechci se v tom šťourat, 

ale taková závažná obvinění se nemohou házet do placu bez podkladů. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 K panu zastupiteli Čižinskému. Vidím, že žijete v jiném vesmíru. Jediná reakce na on-

line komunikaci zde byla ta – to k panu zastupiteli Brožovi, že první Komise informatiky, 

která se sejde, bude řešit předložený materiál, aby se Úřad MČ softwarově vybavil a 

implementoval takové zařízení, které nám i do budoucna umožní on-line komunikaci. 

Znamená to takové vybavení, aby městská část mohla být tím organizátorem. To je to, co nyní 

městská část nemá, nikdy s tím nedisponovala, protože to nebylo potřeba. Bude to předloženo.  

 Také jsem řekl, že městská část komunikovala a pracovala on-line všude tam, kde 

organizátor disponoval tím vybavením – Magistrát, TSK, IPR a další, kteří to měli – s tím, že 

to budeme chtít implementovat i my sami. Nebudu říkat, jaké značky budeme mít, to bude 

předloženo komisi, aby se tím zabývala a doporučila. Půjdeme klasickou cestou. 

 Asi se vám to z domova špatně registrovalo, ale Úřad MČ, rada a většina úředníků 

pracovali. Povzdechy, že lidé trpí doma ve stavu nouze nudou a neví, co mají dělat a potřebují 

si žádat psychology – práce bylo více než normálně. Ovšem za to patří dík, protože úřad 

pracoval na 200 procent, protože se řešily věci, které jsme do té doby ani neznali.  
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 Jasně jsem uvedl, že nápady, které byly – pojďme rychle používat ZOOM na 

svolávání komisí, to si mohl udělat na soukromých počítačích předseda příslušné komise se 

členy. Na úřad se ale ZOOM nenainstaluje. Mám před sebou upozornění Národního centra 

kybernetické bezpečnosti, které je zcela jasné. Říká – nedělejte to.  

 K panu Kučerovi. Všechno jsem odevzdal a přesně jsem citoval, co jsme policii řekli. 

Znovu ale říkám, že nejsem vyšetřovatel a nebudu prokazovat trestný čin. Týká se to vašeho 

volebního období, toho, k jakým zjištěním došlo druhý den po zastupitelstvu, kdy jsme se 

vrátili. Opakuji, že trestnost nechci a neumím posuzovat. Ve firmě by ten, kdo toto připustil, 

„letěl“ okamžitě. Vám musí vadit, že vám celou dobu někdo lezl do pošty, důkazy byly 

odevzdané. Měl jste si to řešit vy, vy jste byl radní. Den nástupu do funkce jsem požádal o to, 

abych dostal seznam, kdo smí do sítě úřadu. Ve vašich zápisech jsem našel, kde je to jasně 

uvedené, kdo dostal kdy přístupy, kdo dostal možnost logovat se na vzdálenou plochu všech 

uživatelů úřadu, aniž by mu to oni museli potvrdit. Považuji to odborně za vysoce 

nestandardní. Asi jste to přehlédl, nevím, kdo jste k tomu dal souhlas, ale to neřešme. Důležité 

je, že se to okamžitě utnulo a dál to není možné. Znamená to, že nyní úředníci vědí, že je 

nikdo nonstop nešmíruje nebo bez jejich vědomí. Když potřebují helpdesk, tak si ho vyžádají 

a s jejich souhlasem se jim někdo zaloguje do počítače. Tak to má správně být. Je jedno, zda 

je to úřad, firma nebo váš soukromý počítač.  

 K trestnosti. Od toho tady nejsem, konstatuji jen holá fakta, která jsem policii 

odevzdal.  

 

P.  H e j m a : 

 Ač jsem nechtěl utrácet váš čas, přihlásil jsem se do diskuse. Musím reagovat na pana 

kolegu Čižinského. Pane kolego, dal jsem si kvůli vám kafe, které normálně nepiji, abych 

aktivoval svou mysl a dokázal se zorientovat ve vašich argumentech, které jste se nám snažil 

před chvílí tady přinést.  

 Nevím, proč nám podsouváte na základě toho, že jste si vybral z každé reakce, která 

trvá už tři hodiny, několik slovíček a snažíte se z toho zformátovat nějaký argument, že spolu 

nekomunikujeme nebo že nekomunikujeme s hl. městem. Nevím, jakou to má relevantnost. 

Proč o tom tady mluvíme, proč se zdržujeme? Je to naprosto jednoduché a triviální. Koaliční i 

opoziční kluby se na hl. městě domluvily, že pomohou podnikatelům. To se stalo někdy 

kolem poledního. Pak si neuvědomily, že se to výrazně dotýká městské části, takže jsme se to 

dozvěděli od našich lidí právě proto, že komunikujeme, v podvečer. Pak jsme následně  

s kompetentním náměstkem pro finance vstoupili do jednání. Já, který mám reprezentovat 

městskou část, jsem se snažil maximálně pružně zasáhnout, abychom to dostali aspoň do 

nějakého řádu. Na tom není nic divného. Druhý den se to projednalo a vystoupil jsem na 

zastupitelstvu. Co v tom pořád hledáte? Nehledejte v tom nic jiného než to, že jsme se snažili 

slušně reagovat na informaci, která se k nám bohužel nedostala od kompetentního člena rady, 

který to předkládal. Předkládali to všichni citovaní, protože to byla politická deklarace, že se 

koalice s opozicí umí domluvit a společně někomu pomoct. Jen si neuvědomili, že my jsme ve 

dvojí roli. Jedna naše role je, že máme kde komu pomáhat, na druhou stranu jsme v roli těch 

postižených právě přicházející ekonomické krize, protože jsme jeden z největších vlastníků 

„lítejlu“(?). Postihuje nás to tím, že nám přestanou platit nájmy, budou nám vypovídat 

nájemní smlouvy, a tudíž budeme postiženi tím, že přijdeme o zisky.  

 Musíme se přirozeně bránit tomu, že přestože konáme dobro, na kterém se chceme 

podílet, tak v naší druhé roli přicházíme o plánovaných 70 mil. Myslím si, že bylo správné a 

na místě, abychom se nějakým způsobem ozvali a domluvili se, jak to hl. město s rozpočtem 

téměř 60 mld. a s naším rozpočtem necelých 900 mil. Kč vlastně myslí. Z 60miliardového 

rozpočtu se sto milionů odpustí lusknutím prstu, ale o 70 mil. s 800milionovým rozpočtem se 

lehce nepřichází.  
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 To je celé znovu převyprávněno a věřím, že už to bude pochopeno – nebo si dejte kávu 

také.  

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Myslím, že by to chtělo ještě dvě kafe, aby to došlo. Před chvílí jsme se dozvěděli, že 

je skvělé být donátorem podnikání v Praze 1, a pak se dovíme, že je to díra do rozpočtu. Bylo 

by dobré se rozhodnout, je-li pravda A nebo B. 

 Pro tuto zprávu budu hlasovat nesouhlasně, protože na mé připomínky, které jsem tady 

říkal, mi nebylo vysvětleno, proč výbory a komise nezasedaly. Myslím si, že by to mělo být 

minimálně součástí této zprávy.   

 Další věc je, že mě neuspokojily ani zprávy od policie a od hasičů. Rád bych tam viděl 

srovnání s normálním stavem, kdy sem přijíždějí statisíce lidí denně, a s mrtvým stavem, kdy 

jsou tady lidé zalezlí za zavřenými dveřmi a nevycházejí na ulici. 

 

P.  H e j m a : 

 Rozprava se chýlí k závěru. Máme tady ještě „zrůžovělého“ pana Kučeru, který chce 

vystoupit počtvrté, a ještě pana zastupitele Skálu. Musíme procedurálně hlasovat o možnosti 

vystoupení pana Kučery. Pro 23, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Prosím pana Kučeru, aby 

se ujal slova. 

 

P.  K u č e r a : 

 Musím se vyjádřit ještě k tomu, co tady slyším od pana radního Bureše, který se tady 

snaží prezentovat šílený případ – jestli jsem tomu dobře rozuměl, že snad já nebo odbor 

informatiky odposlouchává, sleduje a šmíruje politickou reprezentaci. Dokumenty, které 

prezentujete, se týkají úplně jiných věcí. Sám moc dobře víte, kdo má přístupy k jednotlivým 

mailovým serverům a kdo k dalším serverům. Jsou to zejména outsourcované firmy, 

informatika přímé přístupy téměř nemá. Co se tady snažíte vystavit, je naprostá šílenost. 

Připomenu vám, že jste to byl vy, kdo se cca před rokem snažil podloudně přes jistého 

úředníka dostat k záběrům z městského kamerového systému a na naší straně bylo nutné vám 

v tom zamezit. Domnívám se, že tady vůbec nemluvíte pravdu, vytváříte tady nějakou 

pomluvu velmi závažného charakteru, pro kterou nemáte důkazy. Velmi se mě to dotýká.  

 Prosím, buď předložte data kompletně nám všem, ať o tom víme, buďte transparentní, 

nebo spolupracujte s policií, ať se to prošetří a ne že to budete zahrávat do ztracena a zároveň 

šířit fámu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 K začátku diskuse. Nevěděl jsem, že si člověk může vyžádat okamžitou odpověď poté, 

co domluví. Chtěl jsem poprosit Michala a Petra Burgra, zda by mohli odpovědět na otázku, 

přibližně kolik peněz se dalo na kulturní opatření. Byla dobrá a jsem rád, že se stala, jen mě 

zajímá, kolik to stálo městskou část. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana místostarostu Burgra. 
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P. B u r g r : 

 Odpověděl jsem, a ty jsi tady zrovna nebyl. Vycházel jsem z toho, že si to řekneme 

zítra na Komisi kultury, protože je to živé a fakturace ještě běží.  

 

P.  H e j m a : 

 Máme tady počtvrté přihlášeného pana radního Bureše. Prosím o procedurální 

hlasování o možnosti jeho vystoupení. Pro 20, proti 1, zdržel se 0, nehlasovali 4. Prosím pana 

radního, aby se ujal slova. 

 

P.  B u r e š : 

 Pane zastupiteli Kučero, chápu, že jste dotčen. Všechno bylo odevzdáno policii, a to 

jste měl vy všechno v ruce. Jsou to třeba zápisy z jednání výkonného výboru, který pravidelně 

posuzuje tyto věci a další. Neřešme to. Znovu říkám: je to vysoce nestandardní. Musel si o to 

říct buď vedoucí a měl takovou pravomoc, že si mohl nařídit cokoli, nebo k tomu musel mít 

nějaký souhlas. Nejsem tady ale od toho, abych to posuzoval 

 Důležité sdělení pro všechny radní, zastupitele a úředníky je, že tomu do pěti dnů od 

našeho nástupu bylo zabráněno a už není možné to, co bylo možné v loňském roce. Je to 

přesně popsáno, včetně výhrad dodavatelů, kteří říkali: Žádáte o vysoce nestandardní věci, 

které mohou ohrozit bezpečnost, které jsou na hraně legálnosti, vyvolávají velké riziko. Toto 

cituji ze zpráv zápisu z jednání výkonného výboru. Buďme rádi, je to v pořádku. Nemá to nic 

společného s bezpečností, která se týká třeba Prahy 3 a dalších. 

 Celý leden se toto řešilo, aby se zajistilo, že bude klasické standardní nastavení. 

Externí firma, která má mlčenlivost a certifikáty, je pověřena a když chce někdo něco z úřadu, 

požádá ji a ona zaznamenatelně tyto operace provede na serverech. Přesně jste popsal tu 

správou činnost. Ukončí se to, že zde byl člověk, který i loni měl nejvyšší práva a mohl se 

zalogovat kamkoli, aniž by to bylo promítnuto do logů. Třeba tuto věc, která prošla, považuji 

– omlouvám se – za prasárnu nejvyššího kalibru. Neznám firmu, která by toto někomu 

povolila.  

 Sdělení bylo: toto se udělalo, rozdělme informace. Poté začaly v únoru různé útoky – 

letiště, nemocnice – o jedné víme a věnovali jsme se tomu, po nouzovém stavu nastaly ještě 

tvrdší útoky – Praha 3, další městské části a další nemocnice. Jen jsem konstatoval, že jsme 

dělali vše pro to, včetně mimořádného opatření, duplicitního zálohování a další, aby se to 

nestalo. Oddělujme informace, nemotejme je dohromady. To, co jsem řekl, je holý fakt a i 

policie řekla, že nemůže posuzovat, zda tady došlo k trestnosti - zda např. přístup vedoucího 

do mailové schránky bývalého starosty byl z toho důvodu, že ho požádal o nějakou pomoc, že 

si s něčím neví rady - a že je dobře, že jsme to ukončili, že to není možné a že to odkládá. Byl 

to problém bývalého vedení, za kterého se to dělo. Tím to ukončeme. Dělo se tady něco, co se 

nemělo dít, není to ničí chyba. Trval jsem na tom, aby se okamžitý audit udělal a aby se tomu 

hned zabránilo. 

 

P.  H e j m a : 

 Rozpravu končím. Dovolím si krátké závěrečné slovo. Doufám, že po více než třech 

hodinách nezapadne původní smysl tohoto tisku, abychom odprezentovali naši práci, což není 

důležité, ale práci těch, kteří se nám tady představili a odprezentovali ve svém krátkém vstupu 

to, co udělali maximálně dobře a za co si od nás všech zaslouží uznání a úctu.  

 Ty malé invektivy, které tady padly, bereme tak, že musí padnout, ale byl bych rád, 

aby celkové vyznění bylo takové, jaké mělo být – že se tady dokázala vytvořit velmi dobrá 

skupina lidí integrovaného záchranného systému v kombinaci s radnicí a s dalšími, kteří 

dokázali dát se dohromady a udělat prospěšnou věc, pomáhat účinně spolupracovat. Bohužel, 

musíme konstatovat, že to tak nebylo u všech, ale to tak na světě bývá. 
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 Prosím předsedu Návrhového výboru, aby nás provedl protinávrhy či doplňujícími 

návrhy. 

 

P.  B u r e š : 

 Bod 1 zůstává, jak je v tisku. Je tam jen podbod – z jedničky se stává 1.1., zůstává to 

tak, jak je to předloženo. 

 U bodu 2 jsem pochopil, že předkladatel akceptuje podbod 2, rekapitulaci finančních 

výdajů podle jednotlivých skupin v celkové výši 2,8 mil. 

 Z bodu 2 se vyjmuli hasiči – vyjádření poděkování, jinak je bod totožný. Hasiči se 

zařadili do samostatného bodu 3, kde je: vyjadřuje poděkování za nasazení členů Jednotky 

sboru dobrovolných hasičů MČ Praha 1, kteří se zhostili přidělených úkolů po dobu eliminace 

projevů rizik spojených s výskytem koronaviru - to je odůvodněno tím, co tady zaznělo – a 

zastupitelstvo ukládá prověřit možnost změny kategorie Jednotky sboru dobrovolných hasičů 

MČ Praha 1 na JPO III. Odpovídá Rada MČ. Úkol do 1. 9. 

 Dále máme původní návrh pana Kučery. Takto zní původní návrh – odrolovat o 

stránku níž. Z toho, co zaznívalo v diskusi i z odpovědí radních, předsedů komisí i pana 

starosty, ptám se předkladatele, zda to rozdělit na dva – byl by to bod 4: ukládá předložit 

ZMČ Praha 1 dílčí zprávu o situaci v souvislosti s dopady výskytu koronaviru – je to rada a 

termín 16. 6., což je termín zastupitelstva. 

 Druhá část by byla bod 5: ukládá předložit ZMČ Praha 1 střednědobý plán 

rozpočtových opatření v souvislosti s dopady výskytu koronaviru. Zodpovídá rada. Termín 

16. 9. – zářijové datum zastupitelstva.  

 K očíslování. Z neočíslovaného návrhu pana Kučery budou dva. Buď musíme hlasovat 

o jeho i o tomto, nebo ho považujeme za takto upravený? 

 

P.  K u č e r a : 

 Můj návrh byl očíslován, ale to je vedlejší, s tímto se ztotožňuji a svůj pozměňovací 

návrh stahuji. 

 

P.  B u r e š : 

 Nemáme protinávrh, máme jeden ucelený návrh, o kterém můžeme hlasovat jako o 

celku. Změny jsem přečetl na mikrofon. 

 

P.  H e j m a : 

 Myslím, že to bylo jasné. Je to všem jasné? Paní Počarovská žádá o 2 minuty na 

jednání klubu. 

(Jednání klubu) 

 Dámy a pánové, uplynula přestávka.  

 S technickou poznámkou se hlásí paní předsedkyně klubu Pirátů Nazarská 

  

P.  N a z a r s k á : 

 Žádáme hlasování per partes o jednotlivých bodech.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předsedu Návrhového výboru, aby nás seznámil s body k hlasování. 

 

P.  B u r e š : 

  Nejprve hlasujeme o bodu 1 usnesení: 

 1. bereme na vědomí zprávu o postupu a opatřeních rady MČ Praha 1 včetně zprávy o 

činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů MČ Praha 1, Střediska sociálních služeb Praha 1 
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a Nemocnice Na Františku v době mimořádných opatření z důvodu ohrožení zdraví v 

souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (COVID-19) na území České republiky, 

 2. rekapitulaci finančních výdajů dle jednotlivých skupin v celkové výši 2,08 mil. Kč. 

 O tomto budeme hlasovat jako o prvním. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 20, proti 1, zdrželi se 2, nehlasovali 2. Tento bod byl schválen. 

 Prosím o další bod. 

 

P.  B u r e š : 

 Bod 2: zastupitelstvo vyjadřuje poděkování zaměstnancům Úřadu MČ Praha 1, 

Střediska sociálních služeb Praha 1, Nemocnice Na Františku. Obvodnímu ředitelství Městské 

policie a Policie ČR a Hasičskému záchrannému sboru HMP za jejich nasazení v boji proti 

šíření pandemie v době nouzového stavu, 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Prosím hlasovat. Pro 24, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Tento bod byl též 

schválen. Prosím o další bod. 

 

P.  B u r e š : 

 Bod 3. Zastupitelstvo vyjadřuje poděkování za nasazení členům Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů MČ Praha 1, kteří se zhostili přidělených úkolů po dobu eliminace rizik 

spojených s výskytem koronaviru. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o tomto bodu. Pro 24, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Tento bod byl 

též schválen. Prosím o bod 4. 

 

P.  B u r e š : 

 Bod 4. Zastupitelstvo ukládá prověřit možnost změny kategorie Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů MČ Praha 1 na JPO III. Zodpovídá Rada MČ Praha 1. Termín do 

1.9.2020. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o bodu 4. Pro 17, proti 3, zdrželo se 5, nehlasoval 0. Tento bod byl též 

schválen. Prosím 5. bod. 

 

P.  B u r e š : 

 5. bod: zastupitelstvo ukládá předložit zastupitelstvu MČ Praha 1 dílčí zprávu o situaci 

v souvislosti s výskytem dopadu koronaviru. Zodpovídá Rada MČ Praha 1. Termín červnové 

zastupitelstvo 16. 6.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 25, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Bod byl též schválen 

 Prosím 6. bod. 

 

P.  B u r e š : 

 6. bod: ukládá předložit ZMČ Praha 1 střednědobý plán rozpočtových opatření v 

souvislosti s dopady výskytu koronaviru. Zodpovídá Rada MČ. Termín zářijové zastupitelstvo 

16. 9. 
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P. H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 25, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Bod byl schválen. 

 Prosím hlasovat o upraveném návrhu původního usnesení. Pro 21, proti 1, zdržel 

se 1, nehlasovali 2. Usnesení bylo přijato. Děkuji vám za spolupráci při projednání tohoto 

tisku. 

 Můžeme přejít k 2. bodu dnešního programu 

2 

volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1  

 Jedná se o tisk 715. Dovolím si ho předložit tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě. 

Zároveň prosím pana tajemníka, jak je zvykem, jestli by nás mohl seznámit s navrženým 

kandidátem. 

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Vážené zastupitelstvo, dnes je vám předložen ke schválení pouze jediný kandidát pan 

Vojtěch Grimml, který už funkci přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 1 vykonával. Bydlí 

na Praze 1 a má zde i pracoviště. Protože je to ročník xxxx, nevztahuje se na něho lustrační 

zákon. Vaše volba by měla být poměrně jednoduchá. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji, pane tajemníku, za uvedení. Prosím předsedu volební komise, aby nás provedl 

volbou. 

 

P.  C a b a n : 

 Dámy a pánové, provedeme jednu tajnou volbu, tlačítkem „pro“, „proti“ nebo „zdržel 

se“ vyjádříte svou volbu pro Vojtěcha Grimmla do funkce přísedícího Obvodního soudu pro 

Prahu 1. Prosím o volbu. Pro 23, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 1. Pan Vojtěch Grimml byl 

zvolen. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za provedení volby. Prosím hlasovat o usnesení k volbě, kde v bodu 1 volíme 

jmenovaného kandidáta. Pro 23, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 1. Usnesení bylo 

schváleno. 
 Bod 3 byl stažen. 

 Můžeme přejít k bodu 

4 

tisk 697, přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu MČ Praha 1 na 

ochranu kulturního dědictví pro r. 2020 

 Prosím pana místostarostu Petra Burgra. 

 

P.  B u r g r : 

 Drazí milí, tento bod, který je sice nazván Přidělení finančních prostředků v rámci 

dotačního programu městské části, ale také by se mohl jmenovat „vracíme se konečně do 

normálního života“, nebo konečně „dotace“.  

 Vítám paní Klečkovou. Budu vám předkládat tři dotační tituly, dva jsou z oblasti 

kultury a jeden z oblasti sportu.  

 V oblasti kultury začneme tím nejjednodušším, což je dotace z kulturního dědictví. 

Nebudu tady opakovat důvodovou zprávu, ale ze zvyklosti předkladatele vám řeknu, že bylo 

přijato 5 žádostí s tím, že komise jednu žádost vyřadila, protože nebyla správně vyplněna, 

nesplnila náležitosti zásad pro udělení dotačních titulů.  
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Vybrala čtyři tituly, z toho byla dva církevní a dva domy, které spravuje SVJ. Čtyři projekty 

budou dohromady čerpat částku 335 tis. Kč.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za uvedení do tisku. Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji komisi v čele s předsedou Petrem Burgrem. U tohoto tisku nechci zdržovat, 

proto rovnou navrhuji do bodu 1 technickou odrážku, že zastupitelstvo bere na vědomí 

usnesení ZMČ Praha 1 UZ20_0132, bod 4, ze dne 10. března 2020. 

 Když jsme v březnu schvalovali dotace na rozvoj občanské společnosti a spolkové 

činnosti pro r. 2020, u bodu 4 jsme uložili radě zapracovat do všech budoucích pravidel 

dotačních programů podmínku vyplacení finančních prostředků těm subjektům, které ve 

veřejně přístupném registru zveřejňují účetní závěrky, tedy těm subjektům, kterým tuto 

povinnost ukládá zákon. Jde o to, abychom vzali na vědomí toto usnesení. 

 Když jsem si analyzoval zájemce z tohoto tisku, pouze 2 SVJ tuto podmínku 

nesplňují, ale budu hlasovat tak, jak navrhla hodnotící komise.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci předkladatele. 

 

P.  B u r g r : 

 Jsme si vědomi tohoto usnesení. Očekával jsem, pane Bodečku, že s tímto přijdete až 

v tom druhém kulturním titulu, kde je to vážnější problém než u SVJ nebo u církví, tam to ani 

nepředpokládám. Reagujeme na to tím, že připravujeme zásady pro r. 2021. Pokud vím, tak 

paní vedoucí Klečková všechny žadatele, kteří byli vybráni, při podpisu smlouvy informuje o 

tom, že se toto připravuje. Navíc jsem všechny spolky dopisem informoval, že připravujeme 

změnu zásad tímto směrem.  

 Z mého pohledu je to tam nadbytečné, ale pokud byste trval na tom, aby to tam bylo, 

je třeba to nějak zformulovat a můžeme to tam dát.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická – pan radní Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Na chvíli jsem se ocitl v pohádce o pyšné princezně a chtěl bych se zeptat: pan 

předseda Kontrolního výboru chce, aby zastupitelstvo vzalo na vědomí, že něco rozhodlo, 

čímž něco uložilo. Nedává mi to logiku, jestliže jednou zastupitelstvo rozhodlo. Pak se budu 

ptát předkladatele, zda se stane, že zastupitelstvo bere na vědomí, že v březnu něco udělalo. 

Připadá mi to divné. 

 

P.  H e j m a : 

 Technická – pan zastupitel Bodeček. 

 

P. B o d e č e k : 

 Je to technická, když chci reagovat na pana předsedu?  

 

P.  H e j m a : 

 Je to do diskuse. Prosím pana místostarostu. 
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P.  B u r g r : 

 Reagoval jsem na to, co jsem slyšel, navíc jsem to slyšel špatně. Omlouvám se, jsem 

hendikepován akustikou tohoto sálu. Čekal bych, až to bude písemně, abych se k tomu mohl 

vyjádřit. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Mám drobnou otázku k projektu č. 1. V tabulce a v přiloženém materiálu je uvedeno, 

že tato žádost byla vyřazena z důvodu závažného formálního pochybení. Jedná se o to, že 

žádost byla podána ve fotokopii, nikoli v originále a nebylo tam kladné stanovisko památkářů. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím kol. Klečkovou o odpověď. 

 

P.  K l e č k o v á : 

 Je to přesně tak. Jednak to byla fotokopie nesešitá, neslepená, bylo tam negativní 

stanovisko odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy a byly to vchodové dveře do bytu, 

nebyly to portálové dveře do domu.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za vysvětlení. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Stahuji to. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji, rozpravu končím. Prosím předsedu Návrhového výboru, aby nás seznámil s 

případnými protinávrhy.  

 

P.  B u r e š : 

 Hlasujeme o původním usnesení, jak bylo navrženo. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 23, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Usnesení bylo přijato. 

 Přistoupíme k bodu č. 

5 

tisk 702, přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu MČ Praha 1 v 

oblasti kultury pro r. 2020 

 Prosím předkladatele. 

 

P.  B u r g r : 

 Tady se jedná o přidělení dotací v oblasti kultury. Přišlo celkem 260 žádostí. Vidím 

tady před sebou paní Klečkovou, a že tady sedí 50 % oddělení kultury, tak bych ji poprosil, 

aby potom vyjádřila poděkování i dalším 50 procentům oddělení kultury. Tento titul svým 

počtem je tradičně náročný. Pamatujete si, že v letošním roce jsme přistoupili  v zastupitelstvu 

jako celek, že jsme vyhlásili dotační titul, aby se hlásili elektronickým způsobem. Měli jsme 

obavy, že to bude trochu složité, bylo 260 žádostí a ukázalo se, že to tak složité nebylo a že to 

vyhovuje.  
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 Kdyby nebyly počáteční porodní bolesti a nebyla ta situace, kterou prožíváme, tak 

jsme měli letos nastartováno na zkrácení lhůt, co se týká přidělení dotačních titulů. To 

očekáváme v příštím roce. Byli bychom rádi, abychom dotace na příští rok vyhlašovali už ke 

konci tohoto roku, aby se některý subjekt nehlásil na projekt, který běží nebo který dokonce 

proběhl.  

 Z celkového výběru 260 žádostí bylo 6 projektu, kde výběrová komise navrhuje nulu. 

Bylo to z důvodů, které jsou uvedeny v tabulce. U 30 projektů se nejednalo o to, že by byly 

konkrétním přínosem pro občany Prahy 1. Znamená to, že komise posuzovala 224 projektů. 

 Postupovala také novým způsobem. Tohoto způsobu byl duchovním otcem David 

Skála. Zaprvé se rozdělila kategorizace do jednotlivých skupin, jak tam jsou uvedeny. Byli 

vybráni předhodnotitelé, lidé, kteří danému oboru rozumí a výběrové komisi doporučili, jak 

má postupovat. Ze začátku to vypadalo, že to nebude velkým přínosem, ale pak jsme se 

shodli, že to přínosem je.  

 Nebudu hodnotit jednotlivé projekty, 240 projektů máte v tabulkách, jistě jste si je 

prostudovali. Vrátím se k jedné věci. Komise, potažmo rada, nedoporučuje zastupitelstvu, aby 

vyčerpala celou částku 7350 tis. Kč. Je tady návrh na přehození 610 tis. a v minulém – 

očekával jsem, jestli si toho někdo všimne, pan Bodeček byl zatížen trochu jiným směrem, tak 

si toho nevšiml – nám z kulturního dědictví zbylo 165 tis. Kč. Jsem tomu rád, protože tyto 

částky dám zítra na stůl komisi kultury a budeme očekávat, že v komisi kultury se pobavíme, 

jakým způsobem s ohledem na stav, který prožíváme, s nimi naložíme.  

 Když bude všechno v pořádku, návrh na přerozdělení 610 tisíc bychom vám předložili 

na příštím zastupitelstvu.  

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji hodnotící komisi v čele s Petrem Burgrem a zároveň externí komisi. Chtěl bych 

se zeptat, jestli se v tomto dotačním programu provádí kontrola? 

 Další dotaz. Když se akce neuskuteční, dotace se vrací? Ptám se s ohledem na položku 

12, kdy žadatelka Anna Fixová na divadelní představení NordOst Torstena Buchsteinera  

v Divadle v Řeznické žádá dotaci, ale na webových stránkách tohoto divadla i v budoucích 

divadelních plánech jsem nenašel tuto hru. Nevím, zda to nesouvisí s koronavirovou 

záležitostí. 

 Obdoba je u položky 018 pro Spolek Kašpar. Tady je pro dopolední představení pro 

studenty a seniory v Divadle Celetná také navrhována částka. Na webových stránkách jsem 

také nenašel, že se tento program pro studenty a seniory realizuje.  

 Položka 204. Je to dotaz na pořadatele Produgton D.C., což je David Černý, který by 

měl mít akci od 25. 5. do 30. 6. Uskuteční se tato akce? V loňském roce měl výstavu  

v Jindřišské věži.  

 K povinnosti zveřejňovat závěrky chci uvést, že tady lze lehce vyvodit, kdo žádá o 

dotace hl. m. Prahu. Ti, kteří dostali od hl. m. Prahy dotace, mají ve sbírce listin a všechno je 

v pořádku. Prošel jsem všech 260 žádostí a rozdělil jsem si je do tří kategorií.  

 Počet fyzických podnikajících osob, které žádají o dotaci, je 33, z Prahy je jich 12 a 

mimo Prahu 21. Tady neověříme jejich ekonomickou aktivitu 

 Ve druhé skupině jsou církve. Ty si požádaly o 7 dotací – všechny z Prahy 1. 

 Třetí skupinu tvoří tzv. „ičaři“, kterých je 220, z Prahy 1 je jich 113 a mimo Prahu 1 je 

jich 107. Z Prahy 1 jich z těch 113 splňuje podmínku 42 a 67 jich nesplňuje. Ze 107 

mimopražských žádostí splňuje 44 a nesplňuje 57. Z toho vychází, že minimálně 50 žadatelů 

nesplňuje povinnost uloženou zákonem.  
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 V rámci diskuse bych se chtěl zmínit o položce 132. Je to postesk nad Auto*Matem, 

který má akci Zažít město jinak. Navrhovaná částka mi připadá nízká, ale respektuji názor 

komise. 

 Chci se zeptat na položku 150, což je Žijeme v centru. Jedná se o umělecký trh, kde je 

uvedeno, že v r. 2020 plánují minimálně 19 UMtrhů. Navrhovaná dotace je ve výši 30 tis. Kč 

na technické zabezpečení akce, pronájem světelných zařízení. Myslel jsem, že ti, co ve 

stáncích prodávají zboží, platí nájem stánku a snad i služby. 

 Poslední poznámka je k položkám 153 a 158. V položce 153 je žadatel Zdeněk 

Lhoták, což je fotograf z Prahy 4. Jak tento projekt souvisí s Prahou 1? Jestli jsem dobře četl, 

bude vytvořena publikace Spartakiáda. Je to částečně komerční záležitost, což je i u č. 158, 

kde je žadatelem Jan Šavrda z Prahy 5, kterému se navrhuje 20 tisíc na jeho román. Pro mne 

je to také komerce. Přitom u položky 160 Adolf Loos Aparment and Gallery, kteří jsou  

z Prahy 1, mají vzorovou prezentaci dokumentů ve sbírce listin, se nedává nic. 

 Děkuji oběma komisím, protože to musel být heroický výkon.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci předkladatele. 

 

P.  B u r g r : 

 Než dám slovo paní vedoucí, která odpoví na konkrétní položky, chtěl bych říct 

několik poznámek, pane kolego. 

 Tím, že jsme Prahou 1, kulturní aktivity se sem soustřeďují a soustřeďují se sem i 

provozovatelé, kteří bydlí mimo Prahu 1. Je to dáno tím, co jsme zdědili po předcích. 

 Co se týká rejstříkového soudu, to už jsme si vyjasnili. Předpokládám, že váš popis co 

se týká toho, kdo to nesplnil, pro příští rok bude nulový. Bude to v podmínkách. V současné 

době to v podmínkách není. Minule jsme si řekli, že není možné teď do toho vstoupit, ale 

můžeme to dát – usnesení dodává – pro r. 2021. 

 Co se týká vašich pochybností, ohledně komerce nebo nekomerce, si myslím, že 

postup komise vyjadřuje tím, že nedává téměř ve všech případech plnou částku. 

 Ukažte mi jakoukoli akci, kde se vybírá vstupné – od maňáskového divadla po 

Národní divadlo, kdy to není komerční akce.  

 Z pohledu na komerci je to složitý problém, chápu vás, je to složitý problém a je to 

také otázka míry dotace a skutečnosti, jestli to chceme nebo nechceme. Letošní rok je složitý 

v tom, že je tam řada subjektů, které plánovaly něco na jaře a přesunuly to potom na podzim. 

 K detailům máme paní Klečkovou.  

 

P.  H e j m a : 

 S technickou poznámkou pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Chtěl jsem vyzvat pana Votočka, aby zvážil stažení ohledně privatizace. Občané tady 

většinou nejsou.  

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, je to zneužití technické poznámky. 

 Pane zastupiteli, máte nyní slovo.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Paní Klečková může reagovat. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím, paní vedoucí, máte slovo. 

 

P.  K l e č k o v á : 

 Dovolím si poznámku k nahlášení střetu zájmů. Je to napsáno v důvodové zprávě, ale 

aby nedošlo k nedorozumění jako v loňském roce.  

 Projekt č. 6 – paní Mgr. Eva Špačková a projekt č. 169 – David Skála a projekty č. 

146, 147 a 215 – pan 1. místostarosta Petr Burgr. Je zde ještě někdo, kdo by chtěl nahlásit 

střet zájmů? Ne, děkuji vám. 

 Pokusím se odpovědět na vaše dotazy, pokud na některé zapomenu, prosím, 

připomeňte mi to. 

 Co se týká kontroly, posledních šest let je to ve smlouvě o poskytnutí finančního 

účelového příspěvku. Kontrola projektů se uskutečňuje na základě provedení kontroly na 

místě, ať už u dotací na ochranu kulturního dědictví, nebo u těchto grantů. Institut tzv. garanta 

je přímo uveden ve smlouvě - ten, kdo má k tomu pověření od pana starosty, ať je to člen 

zastupitelstva, rady nebo člen kultury. 

 Realita je taková, že po schválení finančních prostředků na zastupitelstvu MČ je 

členem komise kultury rozesílána tabulka a oni si vybírají projekty, které by chtěli 

kontrolovat. Samozřejmě, není tu vymahatelnost. Jsem ráda, když se členové a členky komise 

kultury přihlásí do co nejvíce projektů, zhruba se nám daří ze 2/3 fyzicky zkontrolovat dané 

projekty na místě. Pak jsou projekty, např. Signál festival, když se neuskuteční, tak se to ví. Je 

to dáno ale ve smlouvě, že institut kontroly existuje.  

 Druhá věc je účetní kontrola. Každá přidělená dotace musí být do 31. ledna 

následujícího kalendářního roku vyúčtována.  

 Pokud se akce neuskuteční, mohou nastat dva nebo tři způsoby. Žadateli je vaším 

rozhodnutím navržena dotace a on od doby, kdy požádal o dotaci, do doby realizace zjistí, že 

není schopen to realizovat, tak písemně od smlouvy odstoupí. Nebo smlouvu podepíše, 

finanční prostředky čerpá, ale zjistí, že do 30. listopadu, jak je uvedeno ve smlouvě, není 

schopen smlouvu realizovat, měl by do 30. listopadu finanční prostředky vrátit. Jednou za čas 

se stane, že zjistím, že ani nevrátil finanční prostředky, ani projekt neuskutečnil. Potom 

nejprve smírnou cestou se mu snažíme vysvětlit, že finanční prostředky musí vrátit a pokud 

nereaguje, nastupuje právní vymáhání. Je to extrémní případ, zatím jsme k němu dospěli jen 

jednou.  

 V letošním roce, kdy nastala pro mnoho kulturních organizací tato nepříjemná situace, 

tak než zasedala dotační komise, obeslala jsem všechny žadatele, u kterých potenciálně 

hrozilo, že akci neuskuteční k datu uvedeném v žádosti. Proto máte v tabulce škrtnuté 

původní datum a je tam nové datum, kdy mi napsali, že akci uskuteční. Tři projekty přímo 

napsaly, že by byl přesun pro ně tak finančně náročný, že od akce odstupují. Tyto projekty 

jsou celé škrtnuté.   

 Ke konkrétním žadatelům. Projekt č. 12. Žadatelka nám cca před 14 volala a zajímala 

se o to, kdy budou výsledky dotačního řízení. Myslím, že to uskuteční v náhradním termínu. 

Přiznám se, že jsem programy jednotlivých divadel nestudovala, ale vím, že tady měla být 

premiéra 1. dubna. Znamená to, že žadatelka má pravděpodobně představení již připravené a 

jde jen o to, kdy se s Divadlem v Řeznické domluví na náhradním termínu. Pokud vím, 

výběrová komise jí přidělila finanční prostředky z toho důvodu, že se domnívá, že Divadlo v 

Řeznické by na svůj repertoár nepustilo nějaké nevalné představení.  

 Dále projekt č. 18 – Spolek Kašpar. S paní Blankou Štrajdlovou, produkční divadla, 

jsem hovořila. Říkala, že čekají na novou sezónu, to znamená od podzimu dále. Kontrola 

dopoledních představení a představení pro studenty a seniory byla loni provedena. Konala se 

v listopadu. Bylo to za snížené vstupné. Myslím si, že v druhé polovině to určitě uskuteční. 
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 Projekt č. 204, Produkton, zmiňoval jste nová data. Pan Černý písemně reagoval na 

změnu data. Předpokládám, že když písemně uvedl, že se akce uskuteční, tak se opravdu 

uskuteční. 

 Projekt 132 – Auto*Mat. Nevím, zda se k tomu mám vyjadřovat nebo ne. 

 Projekt č. 150 – Žijeme v centru. Přidělování finančních prostředků vámi jako členy 

zastupitelstva je účelově vázáno. Pokud řeknete, že to bude pouze na určité položky, jako se 

třeba v minulosti stalo, tak některé položky, na které žádají, se vyškrtnou a budou to mít 

pouze na ty položky, které vy určíte. Pokud máte pochybnosti, že bychom přispívali na něco, 

na co přispívá někdo jiný, tak se mohou tyto položky vyškrtnout. Vypisuji tam všechny 

položky, na které požádali.  

 Knihy. Tento dotační titul není apriori určen na vydávání knih, na to je Ministerstvo 

kultury, ale speciálně u těchto dvou projektů si pamatuji diskusi dotační výběrové komise, 

která se nad tím zamýšlela. Názor je takový, aby do smlouvy o vydávání knih bylo vloženo, 

že žadatelé jsou povinni ujistit, že tato kniha vznikla s podporou městské části a vhodně 

umístit logo městské části.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Podobně jako paní předřečnice také začnu otázkou střetu zájmů. Dovolím si nejprve 

přečíst § 8 zákona o střetu zájmů, zákon č. 159/2006. Hovoří o tom, že veřejný funkcionář je 

povinen při jednání ústavního orgánu atd. nebo orgánu územního samosprávného celku, ve 

kterém vystoupí, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k 

projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout 

osobní výhoda nebo újma nebo má-li na věci jiný osobní zájem, jde-li o prospěch nebo zájem 

obecně zřejmý ve vztahu k neomezenému okruhu adresátů. Oznámení podle odst. 1) podává 

především veřejný funkcionář ústně v průběhu jednání, nejpozději však před tím, než orgán 

přistoupí k hlasování. Oznámení je vždy součástí zápisu jednání.  

 Takto hovoří zákon o střetu zájmů.  

 Zákon o hl. m. Praze v § 51, odst. 4), zákona 131/2000 Sb., uvádí toto: 

 Člen zastupitelstva hl. m. Prahy, jehož skutečnosti naznačují, že by jeho podíl na 

projednání a rozhodování v určité záležitosti spadající do samostatné působnosti hl. m. Prahy 

v orgánech hl. m. Prahy mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu 

blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné 

moci, je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu hl. m. Prahy, který má 

danou záležitost projednávat.  

 Upozornil bych na rozdíl. Zatímco zákon o střetu zájmů hovoří o načasování, že to 

musí být nejpozději před hlasováním, zákon o hl. m. Praze hovoří před jednáním. 

 Ještě pregnantněji to vyjadřuje náš jednací řád, čl. 8, odst. 8, který hovoří takto: 

 Člen zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednání a 

rozhodování v určité záležitosti spadající do samostatné působnosti MČ Praha 1  

v zastupitelstvu mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, 

fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci, je 

povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání zastupitelstva a kdykoli v průběhu 

jednání, nastane-li tato skutečnost. 

 Tady je jasně vyjádřeno, že zastupitel musí toto oznámit před zahájením zastupitelstva, 

nevím, zda celého, ale rozhodně před zahájením toho bodu.  
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 Když se podívám na předklad Petra Burgra, nahlásil střet zájmů u projektu č. 146, 147 

a 215, což jsou projekty, které se týkají Sdružení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan, kde 

Petr Burgr figuruje jako statutární orgán. Ovšem Petr Burgr nenahlásil střet zájmů ohledně 

projektů 20-KU-236, 20-KU-237 a 20-KU-238, což je dotace navržená pro zapsaný Spolek 

Malostranské noviny. Tuto dotaci hodlá čerpat na Novoměstské noviny, na Staroměstské 

noviny a na Malostranské noviny. 

 Domnívám se, že pan 1. místostarosta Petr Burgr je zde ve střetu zájmů. Rád bych to 

dokázal tiskovinami, které to mají podpořit.  

 Prosím o lednové Malostranské noviny z r. 2020. Když se podíváme na tuto tiskovinu, 

na str. 2 je v anketě fotografie Petra Burgra. Na str. 5 je opět fotografie Petra Burgra. Jedná se 

o článek Mikuláš na Kampě. Na str. 9 je pravidelná rubrika, kde Petr Burgr píše: Co mají 

společného střípky nepořádku na Malé Straně. Petr Burgr je tady titulován jako radní Prahy 1 

pro kulturu, sport, občanskou společnost a Středisko sociálních služeb, je členem spolku 

Kampanula a Sdružení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan. Pro tyto noviny články píše 

pravidelně, napsal jich skoro tři sta.  

 Na str. 9 je pravidelná rubrika. Dále je tam nepolitický komentář, sousedský. 

 Pokud přejdeme na únorové vydání Malostranských novin z r. 2020, opět nalezneme 

fotografii Petra Burgra v anketě na str. 2. Je zde titulován Petr Burgr, místopředseda Sdružení 

občanů a Arte sanatorium - ozdravné centrum je na Malé Straně již dva roky – opět fotografie 

Petra Burgra. Na str. je komentář a titul: Masopust a karneval je rozdíl, který činí Malou 

Stranu krásnější.  

 Prosím březnové číslo 2020. Zde opět nalezneme Petra Burgra v Anketě. 

 

P.  H e j m a : 

 Pane zastupiteli, noviny mají spoustu ročníků. Budeme je procházet všechny? Nestačí 

to už? 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nestačí, nepřerušujte mě. 

 Na str. 7 je masopust a opět je tam fotografie Petra Burgra. Na str. 9 je komentář, kde 

je Petr Burgr titulován už jako místostarosta Prahy 1, mezitím proběhl na radnici převrat. 

Tentokrát se komentář jmenuje: Rybářský domeček v oku hurikánu zájmů, nejdříve se ale 

pěkně opraví. Tady se jedná o téma politické, přečtu to. 

 Rybářský domeček na Kampě má s rybářstvím společného stejně jako Nosticova 

koželuhna s Janem Werichem. Stalo se to tak. Nějaký čas tam sídlili rybáři a u Čertovky zase 

bydlel coby nájemník Jan Werich. Když Praha 1 vyhlásila výběrové řízení na pronájem 

Rybářského domečku, spustila se vlna obav z jeho možného budoucího využití. Delegace 

různých spolků a iniciativ si podávaly dveře u pana starosty, na radnici docházely dopisy 

volající po zrušení soutěže a využití objektu např. pro potřeby místních obyvatel. Podmínky 

soutěže však byly vedením radnice (dnes již bývalým) nastaveny tak, že budoucí uživatel 

zafinancuje kolem 20 mil. Kč do rekonstrukce, což v praxi znamenalo, že bude v domečku, v 

bývalé rybářské restauraci, provozovat výdělečný podnik, aby se mu vložených 20 mil. 

vrátilo. Tak se sešly návrhy na restaurace a určitě by to nebylo posezení za pár korun. Nové 

vedení radnice se tedy následně rozhodlo soutěž zrušit, protože drahá restaurace rozhodně 

není to, co by v parku Kampa chybělo. I tento krok u místních iniciativ vyvolal nevoli. Bylo 

až úsměvné, když se našli tací, co nejdříve zuřivě kritizovali podmínky výběrového řízení a 

poté ti samí se stejnou vehementností podrobili kritice zprávu o zrušení celé soutěže. I to o 

něčem vypovídá.  
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 Tady máme komentář k velice aktuálnímu tématu, je to komentář k Rybářskému 

domečku. Komentář je politický a rozhodně není zcela objektivní. Ze strany autora je tam 

trochu pomlčeno, že autor byl součástí dnes již bývalého vedení radnice a že byl dokonce 

kritizovaný za výběrové řízení ohledně Rybářského domečku.  

 Prosím o dubnové číslo. Opět tam nalezneme Petra Burgra v anketě na str. 2, kde je 

titulován jako místopředseda Sdružení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan. Potom ho 

nalezneme ve fotografiích na str. 6 a 7. Je tam Šije celá Malá Strana, Praha-město duchů, je 

tam opět jeho fotografie. Má tam svůj komentář na str. 9 a opět je titulován. Ještě že měli 

roušku, jinak bychom si mysleli, že chtějí něco skrývat. - je to komentář spíše nepolitický. 

 Abychom viděli, že to bylo i v minulosti, prosím jít do ledna 2018. Opět je tam Petr 

Burgr na str. 2, na str. 3. Je tam ještě na str. 4 komentář k tehdejší kauza Nemocnice Na 

Františku. Komentář je nepochybně politický, můžeme si ho přečíst. 

 Zastupitelstvo. Jak starosta urážel starostu a zaříznutá Nemocnice Na Františku. 

Čižinský versus Lomecký 1:0.  

 Na posledním jednání zastupitelstva byla pěkná mela. Už před vchodem každý člen 

zastupitelstva dostal voňavý hranolek františka s radou, aby si ho zapálil. Tedy když už 

františek, tak nemocnice hoří. Transparenty s hesly: Nemocnice-ne hotel, Špitál pro lidi a 

další tvoří kulisu jednání na Žofíně. O co šlo? Koalice vedená TOP 09 připravuje předání 

nemocnice do soukromých rukou. Zastupitelé, kteří nejsou členy koaličního komplotu, trvale 

poukazují na nevýhodnost připravovaného kontraktu pro občany Prahy 1 a chtěli záležitost 

projednat na jednání zastupitelstva. Na podporu zařazení tohoto bodu vystoupil senátor 

Hampl, starosta Prahy 7, poslanec Parlamentu Čižinský a další. Bylo velmi nekolegiální, když 

starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký (TOP09) přivítal starostu Prahy 7 slovy: Pan starosta si 

jistě zkontroloval lávky na Praze 7, a teď nám přišel něco povědět. Ona to byla přímo ostuda. 

Kdyby byl pan Čižinský pohotovější, mohl lehce reagovat otázkou, zda si naopak pan starosta 

Prahy 1 už zkontroloval Karlův most, aby z něho nespadl do Vltavy další umělec. Bylo dobře, 

že si na rozdíl od starosty Lomeckého ostatní řečníci zachovali patřičnou úroveň a věnovali se 

problematice Nemocnice Na Františku. Zastupitelé za TOP 09, za ČSSD, ANO a ODS svou 

většinou nic neprojednali. To samozřejmě pro ostatní zastupitele, kdy největší klub tvoří My, 

co tady žijeme, KDU-ČSL, STAN a IPO, zvýšilo pochybnosti o účelovosti připravovaného 

projektu, navíc, když už po Praze běží, za kolik a pro koho se privatizace bude realizovat. 

Jedinou nadějí nás, obyčejných občanů je, že se tyto pomluvy dostanou k uchu lidem, kteří 

jsou zaměstnáni orgány v trestním řízení, a ti vše vyvrátí, nebo naopak potvrdí. Uvidíme. 

 Tento komentář je podepsán Jeronýmem Pražským. Vidíme, že není nestranný, je 

zaměřen proti bývalému vedení starosty Lomeckého. Když si ještě jednou přečteme větu, že 

to u největšího klubu My, co tady žijeme, zvýšilo pochybnosti o účelovosti připravovaného 

projektu, tak z toho mám dojem, že tento autor věc konzultoval s tehdejším zastupitelským 

klubem My, co tady žijeme, který byl  jednou částí opozice. Je tu opět nějaké upřednostnění  

tehdejšího klubu My, co tady žijeme, jehož součástí Petr Burgr byl. 

 Prosím únorové číslo r. 2018. Opět zde máme Petra Burgra na str. 2, na str. 4 má Petr 

Burgr dokonce komentář. Je podepsán Petr Burgr, KDU-ČSL, Sdružení občané a přátelé Malé 

Strany a Hračan tam není. Je tam rubrika Na druhé straně řeky, kde je napsáno: Válka o 

Nemocnici Na Františku. První padlí, volby začaly. Opět přečtu. 

 Zdánlivě složitý osud budoucnosti Nemocnice Na Františku je vcelku jednoduchý. 

Nemocnice je ekonomicky svěřena Praze 1 a ta na ni doplácí ročně 50 mil. Kč, přitom se tam 

léčí jen asi 20 % občanů Prahy 1. Ostatní jsou z jiných částí Prahy, nejvíce z Prahy 7, jejíž 

vedení se na pokrytí této obří ztráty nepodílí a ani podílet v budoucnosti nechce. Pod heslem 

„řádní hospodáři“ přišli představitelé vedení radnice s nápadem ztrátu nemocnice snížit 

převedením zdravotní péče do soukromých rukou, aby tím – jak oni tvrdí – snížili každoroční 

výši ztráty nemocnice, což vzhledem k tomu, jak vypadá návrh smlouvy, není vůbec do 
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budoucna jisté. Jenže tzv. řádní hospodáři tak trochu zapomněli na občanskou paměť, že to 

byli právě oni, kteří odsouhlasili zrušení lukrativního provozu laboratoře i výhodné propojení 

Polikliniky Palackého s nemocnicí. Jak si mají občané vysvětlit zprávy personálu nemocnice, 

že se již mnoho let utlumuje provoz nemocnice, aby se mohla jednou výhodně předat do 

soukromých rukou? Jako by nám to označení řádný hospodář nějak bledlo. V takovém 

případě se snaze Magistrátu nelze divit, když chce nemocnici převzít pod svá křídla 

hospodaření. Vlastně pak mohou být všichni spokojeni. Vedení Prahy 1 se zbaví 

nespravedlivé finanční zátěže, kterou doplácí na zdraví občanů, co tady nebydlí, vedení  

Prahy 7 zase oprávněného pocitu viny, že za zdraví občanů platí někdo jiný. Jediný, kdo není 

z daného vývoje spokojený, jsou ti, kdo jdou na ruku soukromým aktivitám. Kdo za 

současnou situací na Praze 1 stojí? Jsou to především zástupci ČSSD, mají nemocnici přímo v 

gesci dlouhodobě, dále TOP 09 a ODS. 

 To byl nepochybně politický komentář. Nechci se vyjadřovat k pojednávanému 

tématu. Pokud se držím střetu zájmů Petra Burgra ohledně Malostranských novin, tak to 

nepochybně svědčí o tom, že zde Petr Burgr dostával prostor. 

 Pojďme k březnovému číslu r. 2018. Zde má opět Petr Burgr svůj medailónek v anketě 

na str. 2. Následně na str. 6 a 7 je opět jeho fotka. Je tam opět text k Nemocnici Na Františku. 

Je vhodné ho připomenout, neboť vyjadřuje nějaké politické zakotvení listu. 

 Nezapomeňme u voleb na případ Nemocnice Na Františku. O Nemocnici Na Františku 

toho již bylo řečeno a napsáno dost a je to dobře. Protože jestli si něco organizátoři při 

převedení nemocnice do soukromých rukou přáli, tak aby vše proběhlo bez výrazné publicity. 

Volič v pražském městě je však voličem všímavým, a tak rozeznal nejen, že se s nemocnicí 

nehraje čistá hra, ale také jak se na kauze František přiživili lidé sbírající podpisy pro možnost 

kandidovat do zastupitelstva Magistrátu. Jejich podpisové archy vedle listů Zachraňme 

František připomínaly kukačku čekající vedle cizího hnízda na svoji příležitost. Vraťme se 

však k naší nemocnici. Jak to, že ti, kteří zdůrazňovali nutnost zamezit každoroční ztrátě 

nemocnice, nepřišli s návrhem na řešení tíživé finanční situace dříve? Leta letoucí jim 

každoroční ztráta desítek milionů nevadila, až letos, přitom po řadu let ztrátu nemocnice 

schvalovali. Jsou to ti samí, kteří se najednou začali bít v prsa, že je tomu třeba zabránit. 

Vážení radní, ano, je třeba tomu zabránit a především tak, abyste v tom dále nepokračovali.  

V říjnu tohoto roku bude mít všímavý volič příležitost.  

 Upozornil bych na to, že tento text je nepochybně zaměřen proti tehdejší radnici, proti 

tehdejšímu starostovi Lomeckému, ale současně je zaměřen i proti těm, co měli petici 

Zachraňme František, že je to nějaká kukačka. Nepochybně jde o politický komentář, který 

má jednoznačně čtenářům říct, jaká opozice je ta správná. Nepochybně jde o opozici, kterou 

představovalo My, co tady žijeme, jejímž členem Petr Burgr je. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, držte se tématu, pane kolego. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Já se držím tématu, zda Petr Burgr byl povinen nahlásit střet zájmů. 

 Následně opět máme na str. 9 komentář Petra Burgra. Je zde podepsán jako vedoucí 

člen Spolku občanů a přátel Malé Strany a Hradčan a nově proti minulým měsícům, kdy byl 

pouze jako místopředseda Spolku občanů a přátel Malé Strany a Hradčan, je zde v závorce 

napsáno, že je z KDU-ČSL. Volby se blížily a nepochybně to také něco znamená.  

 Půjdeme k dubnovému číslu r. 2018. 

 

P.  H e j m a : 

 Není vám líto stenografky, pane kolego? Co to předvádíte, prosím? 
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nepředvádím se, pane starosto, máme tady nějaký jednací řád. Už jste ho dnes porušil 

několikrát.  

 

P.  H e j m a : 

 Lidská slušnost je nad jednací řád. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Máme zde duben 2018. Opět Petr Burgr je v anketě na str. 2 a na str. 7 je u jeho 

fotografie napsáno, že je z KDU-ČSL. 

 Vrátil bych se na str. 4. Je tam článek, který se jmenuje Na druhé straně řeky. Jedná se 

o Malostranské noviny, druhá strana řeky je Staré Město. Je tam článek Orloj má nový zlatý 

ciferník a je tam velká fotka tehdejšího radního hl. m. Prahy Jana Wolfa. Jan Wolf je člen 

KDU-ČSL a je nějakým způsobem s Petrem Burgrem propojen.  

 Přejdeme ke květnovému číslu. Je tam opět Petr Burgr v anketě na str. 2. Další jeho 

fotografie tam tentokrát nejsou. Na str. 4 je ovšem velká fotografie Jana Wolfa z KDU-ČSL a 

článek se jmenuje: Začala oprava Václavského náměstí – konečně. Radní Jan Wolf.  

 Na str. 8 je velká reklama tehdejšího volebního sdružení My co tady žijeme, 

Starostové a nezávislí, KDU-ČSL a Iniciativa občanů. Je to na stránce, která je věnovaná také 

spolku Kampanula. Na str. 9 je opět Petr Burgr, jeho komentář. Glosa se jmenuje Vyhláška 

města Kocourkova. Opět je vedle jeho funkce ve Spolku občanů a přátel Malé Strany a 

Hradčan napsáno, že je z KDU-ČSL.  

 Půjdeme-li do května 2018, je tady na 2. stránce volební reklama na sdružení My co 

tady žijeme. Článek se jmenuje My co tady žijeme –(nesrozumitelné) v šatlavě. Následně na 

str. 4 je článek Obecní dům, potlesk pro Miloše Formana. Opět je tam velká fotka radního 

Wolfa za KDU-ČSL. Petr Burgr je nějak s KDU-ČSL a tedy i s Janem Wolfem nějakým 

způsobem propojen.  

 Nyní prosím červnové číslo r. 2018. Opět na str. 4 je fotografie Radního Wolfa a na 

str. 2 je opět Petr Burgr jako místopředseda Sdružení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan. 

Je tam uveden v anketě.  

 Nyní prosím červencové číslo. Přibývají tam reklamy na My co tady žijeme. Je již na 

první stránce, je tam i fotografie Petra Burgra. Na str. 2 je opět Petr Burgr v anketě. Následuje 

str. 5 a 7. Na str. 4 je opět Jan Wolf, spojenec Petra Burgra. Na str. 5 je Dětský den  

v zahradách Nemocnice Pod Petřínem, je tam opět fotografie Petra Burgra a Jana Wolfa a je 

tam u nich uvedeno, že jsou z KDU-ČSL, My co tady žijeme a rozdávají zdarma limonádu. 

Na str. 5 je dále glosa My co tady žijeme – řešení pro park Kampa a na fotografii je tam též 

mimo jiné Petr Burgr. Další fotografie jsou na str. 7, Sousedské radosti na Malé Straně. Na 

str. 8 je v části, která se jmenuje Spolku Kampanula, je opět reklama My co tady žijeme, 

Starostové a nezávislí. Mimo jiné je tam fotografie Petra Burgra. Na str. 9 je opět Petr Burgr. 

Musím zdůraznit, že tentokrát je už Petr Burgr titulován: žije na Malé Straně, na Staré Město 

chodí do práce (My co tady žijeme, KDU-ČSL, je ve spolcích Kampanula a Sdružení občanů 

a přátel Malé Strany a Hradčan). Jedná se zase o posun v titulech, který nepochybně více 

směřuje na čtenáře ohledně nadcházejících voleb. V červenci 2018 se volby blížily. 

 Pokud jde o srpen 2018, Malostranské noviny mají opět na str. 1 reklamu na My co 

tady žijeme, je tam i fotografie Petra Burgra. Na str. 2 Petr Burgr s titulem, že je ze Sdružení 

občanů a přátel Malé Strany a Hradčan, je tam v anketě. Na str. 4 je opět velká fotografie 

tehdejšího radního hl. m. Prahy Jana Wolfa z KDU-ČSL. Pod ním je opět napsáno My co tady 

žijeme. Článek se jmenuje Radní Wolf versus rudý trabant před masážním salónem v 

Mostecké. Velký nápis My co tady žijeme je také přímo v obrázku. Na str. 5 je článek o 

Nemocnici Na Františku, který reaguje na tehdejší policejní zásah proti vedení této nemocnice 
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a proti podnikatelům v oblasti zdravotnictví. Opět jde o reakci na krizi kolem Nemocnice Na 

Františku. Reklamy na Co tady žijeme jsou ještě dále. 

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, dovolím si vás upozornit v souladu s jednacím řádem, že podle § 7, odst. 

10 vám mohu odejmout slovo, jelikož se neustále opakujete se stejnou věcí v rámci jednoho 

vystoupení. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Neopakuji se, upozorňuji na různé důkazy, které nasvědčují tomu, že pan místostarosta 

Petr Burgr je ohledně příspěvku MČ Praha 1 pro Malostranské noviny ve střetu zájmů. To, že 

důkazů je velké množství neznamená, že máte právo odebrat mi slovo. Neopakuji se.  

 

P.  H e j m a : 

 Jen upozorňuji na § 7, odst. 10. Zatím jsme všichni velmi slušné a tolerantní. 

Pokračujte, pokud myslíte, že je to správné.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Ohrazuji se proti tomu, že bych porušoval jednací řád. Neopakuji se, pouze teď říkám, 

že v srpnovém čísle Malostranských novin, kde je stránka spolku Kampanula, byla reklama 

pro volební sdružení My co tady žijeme, že v jejím čele byl opět Petr Burgr a kde byla opět i 

jeho fotografie. Toto není žádné opakování.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, přečtěte si odst. 10. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Přečtu ho. Předsedající může účastníku rozpravy po upozornění odejmout slovo, 

jestliže se účastník rozpravy zjevně odchyluje od projednávaného bodu nebo jestli zjevně 

opakuje to, co již jednou v témže vystoupení řekl.  

 

P.  H e j m a : 

 To tady děláte asi půl hodiny. Neustále citujete články z novin a tím opakujete totéž, 

že je tady údajně někdo ve střetu zájmů. Je to totéž. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Dokladuji to na stále nových a nových skutečnostech. 

 

P.  H e j m a : 

 Myslím, že je zbytečné to opakovat. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Je to váš názor. Také vy jste ve střetu zájmů. 

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, necháme vás domluvit, jen vás upozorňuji na to, co si myslí ti, co tady 

kvůli vám takovou dobu již čekají. To ale nechám na vás. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Jedná se o obecní peníze. 



Stenografický záznam je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 

údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou. 
 

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 73 
 

 Dále máme zářijové číslo Malostranských novin. Opět je zde reklama na volební 

sdružení My co tady žijeme, opět je Petr Burgr v anketě na str. 6 jako Rukověť voliče a opět 

si můžeme přečíst, s jakými politickými názory Malostranské noviny vstupují.  

 Výčet úspěchů. Pomalu a jistě vstupujeme do období slibů a chlubení, do volební 

kampaně, především od TOP 09, ODS, ČSSD a hnutí ANO. Budeme poslouchat stále to 

samé, jak na radnici dobře vládli, co všechno pro nás obyčejné lidi udělali. Zajistili jsme, 

podpořili jsme, pomohli jsme, tedy o tom, jak utráceli peníze z veřejných prostředků. Aby 

výčet úspěchů byl úplný, připomeňme si, na co současné vedení radnice asi z vrozené 

skromnosti pozapomíná. Jen tak namátkou. Uvedená koalice čtyř stran zajistili způsob, jak 

zašantročit Nemocnici Na Františku do soukromých rukou. Zadruhé. V již tak přetíženém 

centru jsou povolovány megalomanské akce, jako jsou např. maratonské běhy, z kterých 

občan Prahy 1 nemá nic, jen hluk, nepořádek, zmatek a bezmocný skřípot zubů. Zatřetí. 

Pomohli nastolit takový způsob kontroly parkovacích zón, že dnes může na úkor rezidentů v 

Praze 1 parkovat, kdo chce. A to nemluvíme o plánu s mermomocí realizovat podzemní 

garáže pod Malostranským náměstím. Takto můžeme pokračovat. Jediné, co na to občan 

Prahy 1 v říjnových volbách může říct, je: vážení, sbohem. 

 Na téže stránce vidíme, že se jedna nějakým způsobem o jasný názor listu ve vztahu k 

následujícím komunálním volbám, které se odehrály o měsíc později. 

 Na téže stránce je opět další fotografie Petra Burgra. U ní je napsáno: zastupitel Petr 

Burgr, My co tady žijeme atd. Je tam opět fotografie. 

 Pokud půjdeme dál, opět na str. 8 je opět reklama My co tady žijeme s fotografií Petra 

Burgra. Na str. 9 je opět glosa Petra Burgra – Září, měsíc lovů, Občané jako bizoni. Petr 

Burgr je opět titulován v závorce – My co tady žijeme, KDU-ČSL. 

 Říjnové číslo je plné volebních reklam, nikoli pouze My co tady žijeme. I zde je Petr 

Burgr na str. 2 titulován jako místopředseda Sdružení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan. 

Pak je tam spousta volebních reklam. 

 Listopadové číslo r. 2018 je již o volbách. Fotografie Petra Burgra se nachází na str. 2, 

kde je článek Jak se Karel nastydl a zázračně uzdravil, Kníže Karel na Střeláku. Je tam opět 

fotografie Petra Burgra a jeho fotografie v anketě. Na str. 4 jsou komentáře o výsledku voleb. 

Je tam Petr Burgr uveden v jakési anketě Vítěz poražený. U Petra Burgra je opět napsáno My 

co tady žijeme. Do vedení radnice směřuje po 12 letech. Je to velké zadostiučinění. Poraženou 

je Veronika Blažková. Následuje politický komentář. Na str. 5 je článek, který se jmenuje 

Malá Strana, volební drama v pěti obrazech, kde je komentář nazván: Zvítězilo hnutí My co 

tady žijeme. Pod tím je opět fotografie Petra Burgra a jmenuje se to: My co tady žijeme 

děkujeme.  

 V prosincovém čísle 2018 máme opět Petra Burgra v anketě. Na str. 4 je celková 

zpráva o novém vedení radnice: Máte, co jste chtěli, volby byly revoluce. Je tam také Petr 

Burgr, ale v kontextu dalších členů nového vedení radnice. 

 V lednovém čísle 2019 na str. 2 je opět fotografie Petra Burgra v anketě. Je tam 

titulován jako místopředseda Sdružení občanů Malé Strany a Hradčan. Na str. 9 máme opět 

jeho komentář.  

 Vzhledem k tomu, že za pět minut mají začínat interpelace občanů, své vystoupení 

přeruším a můžeme dát slovo občanům. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, abyste to nechal na předsedajícím. Máte ještě 4 minuty a můžete nás ještě 

provázet monitoringem těchto novin.  
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Aby to bylo zajímavější, vezmeme si Staroměstské noviny, třeba leden 2019. Tady 

sice není Petr Burgr v anketě, ale na str. 9 má svou glosu. Je zde titulován jako vedoucí člen 

Spolku občanů a přátel Malé Strany a Hradčan, bydlí na Malé Straně a na Staré Město chodí 

do práce (KDU-ČSL). 

 V únorovém čísle 2019 je už Petr Burgr titulován jako radní. I ve Staroměstských 

novinách má Petr Burgr svou pravidelnou rubriku vždy na str. 9. Je zde titulován jako radní 

pro kulturu, sport, občanskou společnost, spolky a Středisko sociálních služeb, je členem 

spolku Kampanula a Sdružení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan. 

 Totéž je v březnovém čísle. Opět na str. 9 Petr Burgr má svou pravidelnou rubriku. 

 V dubnovém čísle Staroměstských novin má Petr Burgr svou pravidelnou rubriku na 

str. 9, Půlmaraton celý na pendrek. Na str. 4 je jakási reportáž ze sázení spolků a klubů. Opět 

je tam fotografie radního Petra Burgra.  

 V květnovém číslo Staroměstských novin je komentář, který je výsostně politický. 

Jedná se o Dlouhou ulici a o otázce nočního klidu.  

 V červnovém čísle je opět pravidelná rubrika. Petr Burgr má zde rubriku: Hemžení 

skautů u Zlatého rohu. 

  

P.  H e j m a : 

 Je 18 hodin, pane zastupiteli, máte ještě 20 vteřin. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 V červencovém čísle 2019 se opět jedná o pravidelnou rubriku na str. 9, kde je 

komentář vztahující se tentokrát ke koloběžkám.  

 

P.  H e j m a : 

 Odbila 18. hodina, musím přerušit toto jednání a dát prostor občanům k dotazům a 

interpelacím. Prosím prvního přihlášeného pana Tomáše Mandouse, který má dva příspěvky. 

Prosím, aby oba příspěvky přednesl najednou. 

 

P.  M a n d o u s : 

 Vážená paní místostarostko, se zklamáním jsem nucen reagovat na vaši odpověď na 

mou interpelaci z březnového zastupitelstva. Napsala jste mi, že jste nabyla dojmu, že jsem se 

stal médiem pro přenos tvrzení a odpovědí jakési skupiny lidí. Mohu vás ujistit, že mluvím 

sám za sebe, nemusím poslouchat našeptavače nebo být poslušný politbyru. 

 Je mi líto, že jste celou svou odpověď směřovala na úplně jiný pozemek, než na jaký 

jsem se tázal. Proč? Mrzí mě, že jste např. napsala, že – cituji přímo vaše slova „nerozumíte 

tomu, proč byste to měla řešit“. Obávám se, že i jako radní za školství byste měla znát 

přesahy a dopady využití pozemku zahrady k jiným účelům než jak uvádí zřizovací listina 

MŠ. Parcela by totiž byla přisloučena k chráněné nemovité kulturní památce UNESCO, což 

není v Pražské památkové rezervaci tak jednoduché a běžné, pozemek UNESCO by byl poté 

znehodnocen garážemi a odlučovačem ropných látek. Odvětrání garáží a odsávání 

výfukových plynů mělo být řešeno centrálním ventilátorem nad fasádu garáže, kde měl být 

znehodnocený vzduch vyfukován do prostoru zahrady. Za zdí zahrady měl být umístěn 

vysokotlaký kompresor a požárně nebezpečný prostor by zasahoval v šířce dvou metrů do 

pozemku zahrady po celé délce garáže. To jsou fakta. 

 Napsala jste, že nerozumíte tomu, z čeho pramení má informace o nelegálních 

bouracích pracích. Odpovím. Byl jsem účastníkem řízení, bourací práce proběhly ještě v 

době, kdy byl na úřední desce teprve čerstvě zveřejněn záměr bouracích prací, jako 

účastníkům řízení nám byla dána správní lhůta k vyjádření a podání námitek. To nám bylo 
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znemožněno, bourací práce proběhly před vydáním rozhodnutí, bez možnosti vyjádření 

účastníků, probourána byla i zeď do zahrady, podmínky legality byly porušeny v plném 

rozsahu. 

 Napsala jste, že nedošlo ke zničení pískoviště. Přikládám tedy fotografie z r. 2018. 

 Nechci působit trapně, že odkrývám dva roky starou záležitost, ale vzhledem k tomu, 

že aktuálně se věc řeší u soudu a místostarosta Spolku dobrovolných hasičů, zástupce velitele 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů a zároveň i můj žalobce, Filip Dvořák, se vyjádřil, že s 

danými záměry a jejich realizací nemá absolutně nic společného a že odpovědnost nese pouze 

Městská část Praha 1, jsem nucen dál reagovat. 

 Pokud byla přítomna na schůzce vedoucí oddělení školství, nemohla určitě vystupovat 

svévolně. Proto prosím: 

 1. o uvedení čísla usnesení rady nebo zastupitelstva z r. 2018, kde se rozhodlo o 

využití pozemku k jiným účelům, 

 2. dále prosím o poskytnutí kopie nebo odkaz na spisovou značku rozhodnutí odboru 

majetku MHMP a odboru památkové péče o změně výměry pozemku nemovité kulturní 

památky na seznamu UNESCO. 

 Děkuji za vaši odpověď, že jste jako radní za školství nikdy nepřijala rozhodnutí 

záměru odnětí části zahrady dětem. Prosím o vaši odpověď, jak je tedy možné, že bez vás a 

bez vašeho vědomí vůbec mohlo k danému dojít. Přiznám se, že to působí až děsivě a nechtěl 

bych být v kůži radních, kdy se za vašimi zády a bez vašeho vědom dějí ve vašem resortu 

takové věci. 

 Děkuji za poctivé odpovědi. 

 Závěrem. Společně se sousedy vnímáme v těchto dnech úpravu hřiště. Děkuji všem, 

kteří mají na tom podíl.  

 Vážený pane starosto, vážení členové zastupitelstva, na březnovém zasedání 

zastupitelstva mě zaujala rozprava v rámci dotačního programu městské části na rozvoj 

občanské společnosti a spolkové činnosti a zmínky o střetu zájmů, kde se zájem veřejný 

střetává se zájmem soukromým a názor, že o střet zájmů se nejedná v případě, kdy člen 

spolku, byť veřejný funkcionář, má ze svého členství pouze radost. 

 Velikou radost má jistě i bývalý starosta MČ Praha 1, člen ODS, 1. místopředseda 

Hospodářské komory a místostarosta spolku Sboru dobrovolných hasičů Prahy 1 Filip 

Dvořák. Spolek Sboru dobrovolných hasičů získal od městské části za dobu 8 let  od r. 2011 

do r. 2018 v dotacích 925000 Kč, ale vybudování zázemí spolku na adrese Revoluční 28 stálo 

MČ Praha 1 od r. 2013 do r. 2018 celkem 5126910 Kč. Sumární radost tohoto občanského 

spolku díky MČ Praha 1 byla (ještě po přičtení základního vybavení spolku v r.2010) ve výši 

6621710 Kč. 

 Chuť na radost ale roste. Organizační složka MČ Praha 1, Jednotka sboru 

dobrovolných hasičů, kde jako zástupce velitele jednotky působí opět 1. místopředseda 

Hospodářské komory, stála městskou část v letech 2011-2018 celkem 21760660 Kč. Musím 

uznat, že ne všechno byly přímé výdaje městské části, nějaké částky byly jen průtoky dotací z 

Magistrátu apod. Sečteme-li všechny částky, jak dotace spolku, vybudování zázemí spolku i 

peněz vynaložených pro jednotku do r. 2018, jedná se o částku 28382370 Kč. To je už hodně 

velký stupeň radosti. 

 Jsou ale lidé, kterým se nezavděčíte nikdy a neocení ani 28 milionů vydaných 

společně pro spolek a jednotku. Navzdory vyhozeným pěti milionům za prostory pro spolek 

se Filip Dvořák v r. 2019 v rámci soudní repliky vyjádřil, že bohužel, v rozporu s 

ustanovením zákona č. 133/1985 Sb. nebylo dosud zřizovatelem poskytnuto jednotce 

odpovídající zázemí. 

 Výjimečně se svým žalobcem souhlasím. Jako technická základna, hasičárna a jako 

zázemí jak občanského spolku, tak i organizační složky Jednotky SDH byly totiž vybrány 
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prostory v našem bytovém domě v Revoluční 28. Hasičská stanice v našem domě, kam byl 

přísný zákaz civilních osob během vyhlášení nouzového stavu, byla v minulých dnech 

využívána k chemické dekontaminaci vozidel i osob vracejících se z oblastí zasažených 

koronavirem. Na dvorku pod okny a balkóny našich bytů byly prováděny chemické likvidace 

a nechráněné dekontaminace, ačkoli zde žije 11 osob starších 65 let, z toho jedné obyvatelce a 

civilní osobě v hasičárně je 95 let. 

 V r. 2013 jsme jako spoluvlastníci dávali souhlas k tomu, aby dotyčné prostory byly 

využity jako kanceláře spolku. MČ Praha 1 vybudovala spolku zázemí v hodnotě 5 mil. Kč, 

ovšem po celou dobu prací nám bylo prezentováno, že se jedná o výstavbu kanceláří pro 

spolek, nikoli hasičskou stanici pod našimi balkóny s využitím pozemku UNESCO. 

 Nevím, na koho se nyní obrátit. Na Stavebním úřadu MČ Prahy 1 totiž působí 

zastupující vedoucí, který bez mrknutí oka vydal např. souhlasné rozhodnutí k demolici 

našeho sousedního historického domu nebo aktuálně obhajuje poskytování ubytovacích 

služeb v bytech  v provozovnách bez kolaudace. Není tedy pro mne zárukou legality.  

 Mimochodem – na Praze 1 žije nyní asi jen 10 tisíc občanů. Víc obyvatel Praha 1 

nemá, v rámci zkázy a zániku pevnosti Prahy 1 jsou zbytek fiktivní čísla majitelů investičních 

bytů. Zůstala hrstka obyvatel, která nedosáhne svým počtem ani na minimum hladiny 

zabydlení centra podle územního plánu. Restart komunitního života bude těžký, neexistují už 

ani základní sousedské vazby, které nelze vytvořit s cizinci v bytech. Ale zpět k tématu 

hasičárny na adrese Revoluční 28, kde civilní osoby a 11 seniorů nad 65 let sdílí své bytové 

jednotky s hasičskou stanicí.  

 Nejsem politik, abych rozšifroval funkci 1. místopředsedy Hospodářské komory s 

vazbou na spolek SDH a Jednotku SDH Prahy 1 a jejich výdaje, kdy bylo včas zasazeno 

semeno radosti. 

 Prosím ale pana starostu aspoň o zrušení hasičárny v našem domě. Nejen že jsme měli 

u nás do uzavření hranic velké skupiny italských turistů a měsíc předtím i čínské zájezdy, ale 

pak i chemické dekontaminace z oblastí zasažených koronavirem. 

 Prosím o nápravu a pevně doufám, že se tak nestane opět bez souhlasu spoluvlastníků. 

Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkujeme, bude vám odpovězeno písemně. Prosím dalšího přihlášeného do tohoto 

bodu pana Štěpána Kuchtu, který má také dvě přihlášky. Prosím, aby je spojil do jedné. 

 

P.  K u c h t a : 

 Děkuji za možnost po delší době promluvit. Štěpán dva měsíce nezahálel. Během dvou 

měsíců jsem měl málo informací. Chtěl bych veřejně poděkovat panu Burešovi z toho 

důvodu, že telefonoval třeba i hodiny, informoval a odpovídal na otázky. Zároveň bych chtěl 

poděkovat paní Baborákové. Měl jsem nervy, kdo si bere předsednictví nového Výboru proti 

vylidňování, trochu jsme se poznali. Paní Baboráková mi pomáhala i v situacích, kdy jsem byl 

nervní z nějakých věcí. Myslím si, že co se týká předsednictví výboru, je dynamická, dokáže 

vést. Ne ve všem se shodneme, ale je to lepší, než jsem se obával.  

 Zároveň se vytvořila trojice lidí, se kterými nacházím společnou řeč. Je to pan Bureš, 

paní Baboráková a k tomu se nečekaně přidal i pan Ryvola, u kterého jsem byl dvakrát na 

lodi. Pomáhají mi vědět, co se děje, třídit myšlenky, konzultovat věci. Přiznávám mi, že mi 

ještě chybí popovídat si se samotným panem starostou. Byl jsem dvakrát na radnici, ptal jsem 

se v kanceláři, zda bych se k vám dostal. Někdy jsem byl naštvaný, že za celé dva měsíce v 

této krizi nejste moc vidět, žádná veřejná promluva nebo nějaké video, to mi scházelo. Pořád 

mi připadá, že radnice směrem ke zbývajícím občanům nevystupuje dost aktivně. Máme tady 

asi situaci, kterou jsme si uvědomili a kterou pro mne hodně zajímavě shrnula Andrea Seelich 
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v nějakém internetovém článku, kde napsala: Kdybych prožívala karanténu v živém městě – 

chápu, že tím myslí ve městě, kde žijí stálí obyvatelé, tak z oken slyším dětský smích nebo 

hádky, za okny vidím staré lidi sledující ulici. V centru to ale není. Ubyli turisté, ale zároveň 

tam nejsou žádní obyvatelé. 

 Myslím si, že ze strany pana starosty není pro něho dobré konstatovat, že některé věci 

jsou na Praze 1 v naprostém průseru. Nevím, co se za dva měsíce stalo s Městskou policií. 

Dnes jsem zrovna mluvil o tom, v jakém katastrofálním stavu byla Městské policie z 

některých důvodů. To je téma, na které budu stále poukazovat, že je tam třeba velká 

reorganizace, dále je tam téma to, že lidé nejsou dobře placeni. Bylo mi ale řečeno, že zákon 

je zákon a není možné městské policisty z Prahy 1 platit lépe. Je tam stále podstav. 

Předpokládám, že turismus se zase obnoví a s tím i některé jevy. Nevím, ale připravuji se na 

nejhorší. 

 Zároveň si myslím, že tady máme městskou část, která je svým způsobem bez lidí. 

Samozřejmě mým zájmem je, aby bylo pro zbylé lidi, hlavně pro ty, kteří žijí v nedůstojných 

a zdravotně závadných podmínkách, něco děláno. Někdo řekne, že když tady skoro žádní lidé 

nejsou, tak co bychom pro ně něco dělali? Ti, kteří tady postavili řadu činžovních domů, 

obraceli by se v hrobě, kdyby viděli, kam jsme dospěli, a pořád o tom není hovořeno.  

 Během dvou měsíců jsem si začal hrát s programem na vytváření filmů. Vznikl 

30minutový amatérský filmeček, který už viděli někteří lidé z FAMU a jeden pracovník z 

České televize. Řekli, že je to dobré. Filmeček je věnován hluku a dřív nebo později ho 

zveřejním. Ještě ho upravím. Je to jeden z mých slibů, že se budu pokoušet zdůrazňovat téma, 

co se tady stalo na Praze 1, že se vylidnila, že lidem není pomáháno k tomu, aby žili  

v důstojných podmínkách. Neustále si stojím za tím, že Městská policie se stala naprosto 

nedůstojným reprezentativním tělesem, což není takový problém, ale problém je, že se to 

nepřiznává, že se o tom nemluví, jen si na to stěžují lidé někde na facebooku. Nejspíše není 

žádný plán, jak tuto skupinu nějak reorganizovat, vypiplat, udělat z toho prestižní jednotky 

Prahy 1, kde jsou zcela jiné podmínky než ve všech částech Prahy a nejspíš kdekoli u nás  

v republice.  

 Znovu upozorňuji na to, o co jsem žádal a co jsem myslel vážně a co se zatím téměř 

vůbec nenaplňuje. Mnozí z vás ví a chápou, že v Praze 1 žiji a už tady chci dožít, věci mě 

zajímají. I když nejsem ani zastupitel a ani pracovník úřadu, dokáži se učit. Je pro mne velice 

důležité být v kontaktu, být na nějakém výboru nebo na komisi. Jediná věc, kterou bych vytkl, 

se týká Výboru proti vylidňování. Z důvodu vládních opatření atd. jsem tam nemohl být, 

protože veřejnost nebyla vítána. Vzepřel jsem se tomu. Když si tady můžeme nechat během 

desítek let zlikvidovat život na Praze 1 a nikoho to tak moc nevzrušuje a vůbec ne vládu, tak 

jsem žádal od úřadu, aby mi pomohl propašovat se na Výbor proti vylidňování a porušit toto 

malé pravidlo v místě, kde např. noční hluk a všechny zákony s tím spojené jsou všem jedno. 

Doufám, že příští výbory už budou dostupné a veřejné, abych tam aspoň mohl být já. Myslím 

si, že po všem, co jsem tady prožil, si to zasloužím.  

 Co se týká Prahy sobě, musím přiznat, že stále někdy kroutím hlavou nad tím, co se 

děje, co slýchám. Co se týká nábřeží Adama Scheinherra, to je to, na co poukazuji. I kdyby 

byl tady jediný stálý obyvatel, zamýšlel bych se nad tím, jak mu pomoct. To, že by se měla 

doprava odklonit do Karolíny Světlé, kde je spřízněná buňka občanů, kteří se mnou 

komunikují, a jde o to, jak se jim tam nedobře žije, jestli by se tam měla navýšit doprava, tak 

kde to jsme? Roky jsem poukazoval na to, že např. v Dlouhé ulici taxikáři stojí po celé délce 

ulice, ne na stanovištích, dělají bugr, mají puštěné motory, mají nahlas hudbu. Jedním z 

pracovníků úřadu mi bylo řečeno, že pan Scheinherr úplně zrušil stání pro taxíky. Za dva 

měsíce se to nedá ověřit, protože taxikáři moc nejsou. Mohl by mi někdo po skončení mé 

interpelace říct, že je to tak? To pěkně děkuji.  
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Zdá se, že banda – doufám, že to není moc sprosté – kolem Třeštíkové a Scheinherra bez 

zájmu o to, co to tady dělá lidem, bez zájmu o mé texty, které jim posílám, udělá něco 

takového. David kývá, že se to opravdu stalo.  

 Už i v tuto dobu mi spousta lidí referuje, že vzhledem ke „cvrkotu“ před restauracemi, 

kdy je často pouštěna nahlas hudba z reproduktorů – to jsou věci, které tady nikoho moc 

nezajímají. V Dlouhé ulici se zvýšil průjezd motorek. Do obytné zóny to vůbec nepatří. 

Motorky ano, ale pořád tam bydlí těch několik lidí a do budoucna sním o tom, že by tady 

bydlelo o něco víc lidí, protože na to bylo město postavené a zařízené, ne na to, aby tady byly 

prázdné nebo spekulativní byty. Nikoho nezajímá, že jsou všude venku reproduktory, že 

město je nějaké motorkářská dráha nebo dráha pro hlučná auta, pro sportovní vozy. Je to 

velice nepříjemné k životu.  

 Pane starosto, moc rád bych se s vámi sešel a popovídal. Kdybyste mi s tím pomohl, 

byl bych vděčný. 

 

P.  H e j m a : 

 Uplynulo přesně 10 minut. Termín společně dojednáme.  

 Prosím další přihlášenou paní dr. Janu Příhodovou. 

 

P.  P ř í h o d o v á : 

 Vážený pane starosto, vážení členové zastupitelstva, vážení členové Kontrolního 

výboru, na posledním jednání zastupitelstva jsem měla dvě interpelace  které se týkaly jednak 

dostavby Masaryčky společností Penta s konkrétními dotazy, jednak interpelace, která se 

týkala umístění cedule Metropolitní nemocnice na budovu Nemocnice Na Františku. Na tyto 

interpelace jsem nedostala dosud odpověď, což mě velice mrzí, protože se tím pan starosta 

zařadil vedle starosty Čižinského, který mi také neodpovídal na interpelace, až po urgencích. 

 Chtěla bych touto cestou požádat Kontrolní výbor, aby toto prověřil. Žádám, abych na 

tyto dvě interpelace dostala odpověď.  

 U Nemocnice Na Františku bych doplnila, za jakých podmínek a s jakým nájmem 

Metropolitní nemocnice platí Nemocnici Na Františku za pronájem části zdi, na které je 

cedule Metropolitní nemocnice umístěna.  

 

P.  H e j m a : 

 Paní doktorko, bylo vám odpovězeno a odpovědi byly odeslány. Měly by dokonce 

tady viset. Kolega zjišťuje, kde se stal „renonc“. 

 

P.  P ř í h o d o v á : 

 Bohužel, nebyla mi doručena odpověď ani na jednu interpelaci.  

 

P.  H e j m a : 

 To nevím, ale bylo odpovězeno jak ohledně Masaryčky, tak té cedulky. Zjistíme, kde 

interpelace putovaly. 

 Prosím paní Annu Vinklárkovou, která je předposlední přihlášenou z řad občanů.  

 

P.  V i n k l á r k o v á : 

 Vážený pane starosto, mám na vás několik dotazů ve věci postupu městské části  

v územním řízení na Masaryk Center 1.  

 První se týká námitek, které městská část do územního řízení podala. Námitky byly 

naprosto bezzubé a městskou část jste zastupoval vy. Jako zkušený developer 

nepředpokládám, že byste neuměl napsat námitky do územního řízení. Námitky byly pouze 

dvě. 
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 Jeden byl požadavek na koordinaci se souvisejícími záměry včetně humanizace 

severojižní magistrály. Jak vám oprávněně odpovídá stavební úřad, záměr je od magistrály 

vzdálený 80 metrů. 

 Druhá se týkala veřejných prostranství, konkrétně že má být posílen městský 

charakter. Na to vám stavební úřad odpovídá, že k revitalizaci na jiných prostranství dochází. 

 Celé územní řízení probíhalo velmi nestandardně. Nebylo vyvěšeno na úřední desce, 

přestože stavební úřad běžně vyvěšuje každou nástavbu či přístavbu. U jednotlivých 

závazných stanovisek dotčených orgánů je podezření, že byla získána nezákonným způsobem. 

 Když jsme žádali, aby městská část a město tyto skutečnosti v odvolání prověřily, tak 

ani město, ani městská část odvolání nepodaly. To je můj druhý dotaz: proč jste odvolání 

nepodali a neprověřili, jestli územní řízení proběhlo či neproběhlo v souladu se zákonem? 

 Třetí dotaz se týká nové dohody mezi městskou částí a Pentou. Chlubíte se, co 

všechno jste pro městskou část dojednal. Vezmu to bod po bodu. 

 První je garance propojení s Prahou 8. Je to průchod pod magistrálou, který je v 

propojení celou dobu, není to nic nového. 

 Další je podíl až 50 %  bytové plochy v dalších fázích projektu. Je to součást dohody 

mezi Pentou a Magistrátem z minulého týdne, z pohledu městské části a Penty to není také nic 

nového. 

 Další bod je zajištění občanské vybavenosti. Předpokládám, že mluvíte o obchodech, 

které jsou v parteru a které jsou v projektu také od začátku.  

 Další bod je podrobný plán organizace výstavby, což je povinnost ze zákona. 

 Další bod je podíl na projektové přípravě revitalizace ulic. To také běží už od začátku 

a příprava ulic probíhá podle toho, jak s to hodí developerovi, nikoli občanům. Za to vám také 

pěkně děkujeme.  

 Dalším bodem je 10 mil. na revitalizaci ulice V celnici. Ano, to je nový požadavek, ale 

10 mil. u obchodu za několik miliard je směšná almužna. 

 Poslední bod je příspěvek 40 mil. na realizaci platformy nad kolejištěm, což je 

součástí smluv mezi SŽDC a Pentou již několik let starý, není to opravdu nic nového. Navíc 

zavazuje SŽDC realizovat platformu dle návrhu předkládaného developerem, což je řešení 

dost blbě navržené, nesmyslné a předražené. 

 Proto se vás ptám, jestli vám přijde 15 mil. pro městskou část jako dostatečná 

kompenzace proti tomu, že jste si neprověřil, jestli celé územní řízení a územní rozhodnutí 

bylo v souladu se zákonem a nehájil jste zájmy veřejnosti. 

 Dále mám ještě dotaz. Odkud znáte pana Vaňka, současného vedoucího stavebního 

úřadu a odkud znáte pana Havrlanta, který pracuje pro Pentu a jaká je vazba mezi 

Multiprojektem a Pentou? Neříkejte mi, že je neznáte a že tam žádná vazba není. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Na všechny otázky bude odpovězeno, navíc to bude v rámci jednání dnešního 

zastupitelstva. Rád vám na vše odpovím. Uvidíte, že tam žádná vazba není.  

 Prosím posledního přihlášeného do toho bodu, a to Ing. Víta Janouška, který na 

základě plné moci zastupuje občana Prahy 1 Ing. Martina Kabrmana. Prosím, máte slovo. 

 

P.  J a n o u š e k : 

 Zastupuji pana Ing. Kabrmana, což je předseda Asociace pro obnovu a rozvoj 

kulturního dědictví. Jsem místopředseda sdružení Občanská iniciativa Pankráce a považujeme 

se za opomenuté účastníky řízení pro projekt Masaryk Centra 1. Asi nebudeme jediní ze 

spolků, které k tomuto závěru dospěly.  
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 Podle našeho názoru oznámení pro tento projekt bylo vadné. Došlo k tomu, že řízení 

mělo být provedeno tak, jako by šlo o řízení navazující v rámci EIA. Podle našeho názoru 

tento projekt jednoznačně dosáhl limitních hodnot pro to, aby EIA byla, je tam jednoznačná 

souvislost. Domníváme se, že je zcela zjevné, že rozvojový areál přesahuje limit 5 ha, to 

znamená na navazující stavby v dalších položkách. 

 Dále podle našeho názoru tento objekt byl umístěn v rozporu s podmínkami výstavby 

v Pražské památkové rezervaci, to znamená s nařízením vlády 66/1971 Sb., o čemž zcela 

jednoznačně hovoří odborné stanovisko orgánu Státní památkové péče Národního 

památkového ústavu. 

 Rád bych upozornil na to, že v březnu r. 2019 přijela do Prahy delegace UNESCO a 

tento objekt zařadila do jednoho z 20 doporučení mise UNESCO. K těmto doporučením mise 

UNESCO jsme zpracovali petici. Prosím, abych vám jako samosprávnému orgánu Prahy 1 a 

zároveň orgánu, který v sobě zahrnuje složky státní správy pro oblast Prahy 1, mohl tuto 

petici předat. Domluvil bych se potom, jakým způsobem. V tuto chvíli petice má několik set 

podpisů a jsem toho názoru, že všech těchto 20 doporučení je třeba řádně vypořádat. 

 Dále bych rád upozornil na to, že v létě 2019 44. KOM VHC UNESCO provedl 

poměrně významnou aktualizaci operační směrnice, to znamená operačního předpisu, k 

úmluvě o ochraně světového dědictví. Upozorňuji, že tuto úmluvu ratifikovala Česká a 

Slovenská federativní republika a tím pádem to přešlo na Českou republiku. Tato úmluva je 

závazná, prováděcí směrnice je závazná. Davoská deklarace, na kterou se odkazuje pan nám. 

Hlaváček, je deklarace a závazná není. Toto je závazná mezinárodní smlouva, kterou je Česká 

republika vázána a Praha požádala o to, aby mohla být zapsána na seznam památek světového 

dědictví. K tomu ji nikdo nenutil, Praha sama chtěla, a tudíž z toho plynou závazky, nejen 

práva a miliony turistů.  

 Jsem v kontaktu s lidmi, kteří říkají, že jsou toho názoru, že Praha na turismu žije. 

Proč jezdí do Prahy? Protože Praha je krásné město, někteří říkají nejkrásnější město v celé 

Evropě. Jestliže narušíme krásu, kterou máme v podstatě pouze v Pražské památkové 

rezervaci nějakými nevhodnými zásahy, tak o tuto krásu a harmonii přijdeme. Jedná se mi o 

pojetí harmonie jako kontextu staveb, které jsou ve vzájemném prostorovém a výškovém 

vztahu. Pokud do tohoto prostoru jsou umístěny stavby rušivé, kontrastní, jako např. „V“ na 

Pankráci, se kterým máme bohaté zkušenosti, tak celkový efekt je takový, že se tam lidé necítí 

dobře. Jsou to principy celostní medicíny, gestatického přístupu k psychologii, můžete si 

představit fraktály a významné architekty, kteří se touto problematikou zabývají. Myslím, že 

asi nejznámější z nich je Falingaros. Je zřejmé, že se stahujeme k nějaké propracované 

celosvětově uznávané teorii. Tato v tuto chvíli není v České republice implementována, což je 

velká chyba.  

 Ještě bych se rád vyjádřil k dohodě, která byla přijata. Podle našeho názoru si 

myslíme, že změny projektu, i když chápeme, že jednání s tak významným investorem je 

nejednoduché, složité, náročné a že v podstatě státní správa a samospráva je poddimenzována. 

Nemá k dispozici personální vybavení, hardware, software, organizačně pokulháváme a pro 

pracovníky orgánů státní správy a samosprávy nemáme ani dostatečné pracovní prostředí. 

Vidíme to denně. Chápeme to, že zastupitelé jsou odměňováni symbolicky, ale přesto si 

myslíme, že změny, kterých bylo dosaženo, jsou kosmetické, nepostačující, drobné, titěrné 

úpravy, které v podstatě upravují jakéhosi bílého psa, původní naprosto neakceptovatelný 

návrh do podoby objektu, který sotva odpovídá tomu, co je v centru Prahy běžné. Znamená to, 

že mít v parteru občanskou vybavenost je samozřejmé, to udělá každý podnikatel. Mít k tomu 

ještě něco v 1. patře – to je přece jasné. 

 Prosím pouze o informaci, jak mám předat petici. Děkuji. 
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P.  H e j m a : 

 Tím končí interpelace z řad občanů. Otevírám interpelace z řad zastupitelů. První 

má slovo pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Dámy a pánové, přeji vám pěkný podvečer. Máme za sebou tři měsíce, kdy naše 

radnice má nové vedení. Dovolte mi, abych dnes shrnul čtyři dosavadní interpelace z 

lednového a březnového zasedání zastupitelstva. Zároveň vás seznámím s reakcemi, které 

stručně okomentuji.   

 První interpelace se týkala mazání komentářů na facebookových stránkách městské 

části a upozornění na zrušení přístupů k e-mailovým adresám některých členů zastupitelstva. 

V prvním případu jsem byl ujištěn, že v budoucnu se budou facebookové komentáře 

maximálně skrývat, a to jen z důvodu nadměrné vulgarity. V případě druhém jsem obdržel 

ujištění, že se problém již nebude opakovat. S odpovědí na první interpelaci jsem tady 

spokojen.  

 Ve druhé interpelaci jsem upozornil na divný pronájem pěti reklamních vitrín v 

průchodu metra Staroměstská, které byly pronajaty spol. JCDecaux. Ta městské části platí 

ročně nájemné ve výši 106 tis. Kč za všech pět vitrín, kdy víme, že podnájemník hradí ročně 

za jednu vitrínu cca 75 tis. Kč, a to nikoli městské části, která tak ročně přichází o čtvrt 

milionu korun. Krátce před lednovým politickým převratem na základě čištění nevýhodných 

smluv pro Prahu 1 jsme přesoutěžili zmíněnou pronajatou plochu s pěti vitrínami. Přihlášky k 

záměru jsou známé od prvního lednového týdne, kdy pak 3. února pan radní Votoček 

odpověděl na interpelaci, že záměr bude v brzké době vyhodnocen. Dosud, to je po více než 

čtvrt roce, se tak nestalo Nevím, zda je v tom záměr či jen nedostatek zdrojů a energie. Praha1 

přichází o peníze, které nyní budeme tak nutně potřebovat. Proto důrazně doporučuji, pokud 

nelze práci dělat dostatečně kvalitně a rychle, posilte personálně majetkový odbor zejména s 

ohledem na právní odbornost. V loňském roce mne nikdo nevyslyšel, snad budu vyslechnut 

nyní. Vyplatí se to. Nabídněte pomoc majetkovému odboru, jeho úředníkům stejně tak i 

gesčním členům rady. 

 Třetí má interpelace se týkala ukvapeně zrušeného výběrového řízení na pronájem 

Rybářského domečku, údajně jen proto, aby se vyšlo vstříc některým spolkům. Vedení 

radnice se zavázalo participovat, což bylo nahrazeno dvoustupňovou divno-anketou. Odkaz 

na řádného hospodáře bude nekompromisní pro vyhodnocení nového uživatele Rybářského 

domečku. Vedení radnice se bude muset vypořádat s částkou cca 100 mil. Kč za dvacetileté 

období, která byla „na stole“ a členové rady ji odmítli. Věřím tomu, že kdyby detailně 

probíhala rozprava se spolky, tak ty by nakonec uvítaly pro svou činnost jiný prázdný objekt. 

Chybějící příjem z nájemného objektu na lukrativním místě může znamenat, že spolková 

činnost nebude v budoucnu Prahou 1 finančně dotována. Nebude ji z čeho dotovat, a to právě 

díky těmto přehmatům.  

 Pokud k uvedeným 100 mil. Kč připočteme dalších 140 mil. Kč, o které městská část 

přichází nesprávným rozhodnutím rady při vyhodnocení záměru na pronájem nebytového 

prostoru V Kolkovně 8, tak újma pro naši městskou část za pouhé dva nebytové prostory ve 

výši 240 mil. Kč již stojí za diskusi, zda do budoucna si takto důležitá rozhodnutí nevyhradí 

zastupitelstvo s asistencí finančního výboru. 

 Kolegové, za tato vaše podivná rozhodnutí či pochybení nemůže koronavirus. 

Vzpomeňte si v příštím roce, až budete prezentovat důvody, proč městská část v r. 2020 

vybrala na pronájmech z nebytových prostor nízkou částku, na tato má slova. 

 Zakončuji čtvrtou interpelací. Očekával jsem na ni pozitivní reakci, ta nepřišla.  

A přitom je to tak jednoduché – týká se transparentnosti. Pro současnou radu je problém 

zveřejnit program jednání rady a následně i anonymizovaný zápis. Zatímco důvod nezveřejnit 
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program mi stále není znám, tak zápis zveřejňován nebude, protože by to znamenalo zátěž pro 

úředníky. Nabízím se, že bych osobně převzal tuto zátěž a anonymizoval dokument. Dozvěděl 

jsem se z reakce, že současné vedení rozhodně prosazuje transparentnost a princip otevřené 

radnice. Ale jak? To mi zůstává stále záhadou, neboť nevidím reálné kroky, ba právě naopak. 

Zdá se mi, že někteří přesně neví, co transparentnost znamená. Jedním z příkladů 

netransparentnosti současného vedení radnice je, že již více než čtvrt roku nemá opozice 

žádnou kontrolu nad jedním z nejdůležitějších komunikačních kanálů naší radnice, to je 

časopisu Jedna. Opozice by měla mít garantovanou účast nad dohledem tohoto média, aby 

mohla konstruktivně uplatňovat své názory na politiku vedení samosprávy.  

 Děkuji za pozornost a omlouvám se za to, že jsem překročil čas. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Vážený pane starosto, má interpelace bude krátká. Proč jste dne 5. 3. 2020 udělil Cenu 

Prahy 1 bez rozhodnutí zastupitelstva? 

 

P.  H e j m a : 

 Dne 5. 3. jsem Cenu Prahy 1 neudělil. Vysvětlím písemně.  

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Než přečtu interpelaci, tak krátkou poznámku na pana 1. místostarostu. Minule jsem 

dával mimo jiné interpelaci na pana starostu Hejmu. Bohužel, odpověď mi nepřišla.  

V předsálí jsem ale našel odpověď po dvou měsících a 9 dnech, za kterou děkuji. 

 Vážený pane 1. místostarosto Burgře, v průběhu minulého týdne jsme se z denního 

tisku dozvěděli o snaze starosty Petra Hejmy v době nouzového stavu poslat všechny 

bezdomovce, kteří nemají hlášen trvalý pobyt na území MČ Praha 1, do míst jejich trvalého 

hlášení. V tomto smyslu rovněž poslal svému stranickému kolegovi a radnímu hl. m. Prahy 

pro bezpečnost Petru Hlubučkovi dopis, ve kterém uvádí, že o lidi bez domova pobývající v 

současné chvíli na území Prahy 1, se mají postarat radnice v místech, kde jsou tito lidé hlášeni 

k trvalému pobytu. Takovýto postup vychází z principu tzv. domovského práva, jež však na 

našem území bylo zrušeno už v r. 1949. 

 V této souvislosti se vás jako gesčního radního pro oblast sociální péče ptám, zda se 

jedná o dlouhodobější strategii v sociální oblasti, kterou by ráda vámi reprezentovaná rada 

prosazovala. Konzultoval pan starosta svou představu o sociální pomoci této nejzranitelnější 

společenské skupiny v době nouzového stavu s vámi jako s gesčním radním pro příslušnou 

oblast? Jaká je strategie vámi vedené oblasti sociální péče vůči bezdomovectví a eliminace 

negativních jevů s ním souvisejících? 

 Děkuji za odpověď. 

 

P.  H e j m a : 

 Chce pan místostarosta reagovat? 

 

P.  B u r g r : 

 Bude odpovězeno písemně. V odpovědi vám bude oznámeno, kdy tento dopis 

projednával krizový štáb. Bude vám dána kopie mého dopisu, který jsem poslal neziskovým 

organizacím, které se zabývají touto problematikou na Praze 1.  
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V dopise jsem jim nabízel spolupráci v této oblasti. Výseč názoru na řešení nebyla jen  

v dopise, který šel na hl. město Prahu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 Budu mít tradičně interpelaci na pana Bureše. Na dotaz Martina Kotase jste uvedl, že 

nechcete dělat prázdné PR tisky. Tomu rozumím, nicméně mně chybí informace o tom, co se 

v dopravě děje. Snažím se to částečně zjistit z hl. města. Věřím, že se to s dopravní komisí 

zlepší.  

 Prosím vás o informace, které Praha 1 dělá pro omezení tranzitní dopravy, jak ji k 

tomu zavazuje usnesení zastupitelstva. Chápu, že se vám nelíbí částečné uzavření Smetanova 

nábřeží, ale dělá Praha nějaké jiné kroky? 

 Mohl byste mi totéž poslat i k parkování, jaké se v tomto staly další věci? Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Bude reakce od pana radního. 

 

P.  B u r e š : 

 Ve zbytečných tiscích se asi nelišíme, vezměte si svůj rok a tento čtvrt roku, jaký je 

rozdíl materiálů. Také jste předkládal, když se něco skutečně dělo. 

 Co se týká dopravy jako takové, sám víte, že musíme jednat s Magistrátem. Už jsme s 

panem vedoucím veřejného prostoru byli jednou za panem náměstkem a máme domluvenou 

další schůzku, např. příští týden. Pevně věřím, že to bude tak, že se na něčem domluvíme a 

ono to bude platit, jak to pan náměstek panu starostovi potvrdil na jiném jednání.  

 Jedná se s panem náměstkem ohledně dopravy. Současně vznikla pracovní skupina, 

která řeší společně konečně apoliticky – možná proto, že tam někteří lidé nebyli – veřejný 

prostor, to znamená dopravu a další věci. Jestli se to povede, bude to asi poprvé, kdy najde 

Magistrát a Praha 1 společný cíl. 

 Co se týká parkování, podařilo se zajistit, že konečně máme od Ministerstva dopravy, 

aby vůbec kartička mohla být. Na dopravním výboru Magistrátu jsem o tom informoval. 

Následně to bylo zrušeno kvůli koronaviru. Magistrátní výbor se nesešel, tudíž nebylo s kým 

se o tom bavit.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za reakci. Prosím pana zastupitele Špačka. 

 

P.  Š p a č e k : 

 Mám interpelaci na 1. místostarostu Petra Burgra. 

 Před politickým převratem jsme s mým kolegou a řadou dalších expertů připravili a 

podali za městskou část úspěšnou žádost o grant z fondů Evropské unie. Díky ní bylo městské 

části nabídnuto 9 mil. Kč na zlepšení poskytovaných sociálních služeb pro občany Prahy 1. 

 Není pochyb, že sociální politika Prahy 1 potřebuje, eufemicky řečeno, trochu 

zmodernizovat. Některá oddělení našeho sociálního odboru měla dlouhodobě špatnou pověst. 

Zjišťovali jsme to na vlastní kůži. Hned první týden jsme se např. setkali s případem 

starousedlíka, který zde žil zhruba 70 let, kterému zemřela žena, a on přestal být schopný 

platit nájem. Městská část mu nedokázala zajistit pomoc a nechala by ho na holičkách.  
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 Další případ se týkal matky se dvěma dětmi, vdovy s rakovinou, která více než rok 

čekala na zabydlení v sociálním bytě, který jí byl přiznán. Odbor nedokázal ani vyřešit případ 

seniora hromadícího roky věci v městském bytě, který trpěl autismem, přesto mu nebyla 

domluvena pomoc ze strany organizací, které se na autismus specializují. Pomoc pak 

spočívala zejména v pravidelném objednávání odvozu nahromaděných odpadků.  

 To jsou jen některé z mnoha příkladů. Lidé obracející se na městskou část se pomoci 

také často nedočkali, natož aby sociální odbor sám aktivně vyhledával lidi, kteří by pomoc 

potřebovali a z různých důvodů si o ni sami neřekli. Jsou to např. senioři, kteří se o pomoc 

stydí požádat, když ji celý život nepotřebovali a byli naučeni se o sebe postarat sami, nebo 

rodiny, které ani nenapadne, že by se na ně nějaká pomoc mohla vůbec vztahovat.  

 Na projektu jsem pracoval zejména s kol. Karlem Novákem, jedním z největších 

odborníků na sociální politiku v Česku, který v minulosti působil např. jako ředitel programů 

sociální integrace Člověka v tísni nebo jako metodik oddělení lokálních koncepcí na Úřadu 

vlády. I díky jeho kontaktům jsme projekt konzultovali s dalšími špičkami oboru. Na velké 

části projektu pracovala také vámi respektovaná ředitelka Střediska sociálních služeb Mgr. 

Čelišová, která projekt i po převratu podporovala. Výsledkem byl dle mého nejlepšího 

vědomí projekt, který měl naplňovat potřeby našich občanů a zvýšit míru i kvalitu 

poskytované pomoci všem občanům Prahy 1, kteří ji potřebují.  

 Naše městská část se dlouhodobě vylidňuje. Vlivem zvyšování nájmů a nedostatečné 

pomoci jsou z naší městské části vytlačováni starousedlíci, kteří jsou finančně nebo sociálně 

ohroženi. Ohrožováni jsou nejvíce starší lidé a rodiny s dětmi. Právě těm měl projekt pomoci. 

 Ze zkušeností z jiných městských částí např. víme, že jedna z nejefektivnějších forem 

jak nabídnout pomoc občanům, je co nejdostupnější poradenství a pomoc s vyřízením dávek 

na bydlení. I proto jsme díky projektu chtěli vytvořit všem dostupné kontaktní místo pro 

bydlení a sociální pomoc, kde by se každý mohl zastavit, zjistit, o jakou podporu může 

požádat a pak bychom ji našim občanům rychle, koordinovaně a efektivně poskytli. 

 Analytická činnost na naší městské části odhalila, uvedu jen omezený výčet, že: 

 nemáme situaci našich ohrožených občanů dostatečně zmapovanou, 

 na městskou část se jich obrací enormní množství, přes 4000 unikátních klientů ročně, 

 je zde ale navíc velká část občanů, kteří jsou ohroženi, na úřad se neobrátí, my o nich 

nevíme, a tedy jim nepomáháme, 

 kapacity a postupy pomoci nejsou vždy dostatečně rychlé ani efektivní,  

 nemáme efektivně nastavenou spolupráci s neziskovými organizacemi, 

 stávající, byť nedostatečné nástroje pomoci nejsou dostatečně známé, 

 hrozí, že pomoc stovkám občanů je a nadále bude nabízena pozdě, částečně nebo 

vůbec. 

 Podaná žádost o podporu byla úspěšná. Podpora ve výši 9 mil. jen na zlepšení procesů 

a kapacit nám byla nabídnuta. Vaše nová rada však podporu odmítla. Odvedenou práci mnoha 

lidí nevyužila, prostředky nepřijala. 

 Dovedu si představit důvody, proč jste se tak rozhodli. Politickým převratem jste 

mimo jiné způsobili, že kvalitní, již domluvení experti, kteří by přišli projekt realizovat, pod 

novým vedením radnice nastoupit nechtěli. Realizace projektu byla ohrožena. Nevole expertů 

pracovat pod současným vedením je také jedním z vážných důsledků převratu. Z úřadu z 

tohoto důvodu odešla i vedoucí sociálního odboru Mgr. Petra Horová. 

 Nicméně – musím se ptát. Projekt poukázal na jasná problematická místa, na 

potenciální stovky až tisíce lidí z naší městské části, kteří potřebují pomoc. 

 Ptám se vás tedy, jak budete řešit problémy, které jsem výše uvedl a které měl řešit 

původně podaný projekt? 

 Jak plánujete: 

 1. Zvýšit znalost o potřebných na našem území? 
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 2. Zjistit, jak jejich potřeby vypadají? 

 3. Zlepšit procesy poskytované pomoci, aby lidé z naší městské části nemuseli 

nedobrovolně odcházet? 

 4. Zvýšit kapacity poskytovaných služeb, aby se pomoc dostala skutečně ke všem a v 

nejkratším možném čase? 

 5. Jak a kdy poučeně dojdete k návrhům řešení, která budete prosazovat? 

 Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o krátkou reakci pana místostarostu Burgra. 

 

P.  B u r g r : 

 Na tuto interpelaci se musí odpovědět písemně, nejsem schopen na to takto reagovat, 

navíc když jsi tam uvedl konkrétní případy na řešení.  

 

P.  H e j m a : 

 Další přihlášený je pan zastupitel Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Vážení přítomní, mám zde interpelaci na místostarostku MČ Praha 1 Mgr. Evu 

Špačkovou ve věci zbudování a následném odstranění černé stavby – odstranění a posunutí 

zdi mezi pozemkem využívaných hasiči Prahy 1 a pozemkem zahrady MŠ Revoluční pro 

potřeby parkování hasičského vozu. 

 Vážená paní místostarostko, vzhledem k nezařazení bodu č. 19 na program dnešního 

jednání zastupitelstva, jehož předmětem byla právě tato černá stavba a její odstranění, 

interpeluji své stanovisko k celé záležitosti.  

 Na 15. schůzi Rady MČ Praha 1 dne 21. 4. 3030 byla schválena dohoda o narovnání se 

společností Auböck s. r. o., která zmíněné práce provedla. Jedná se o částku 437492,44 Kč za 

uvedení do původního stavu rekapitulovaná s datem 13. 6. 2019. Je s podivem, že jsem v té 

době jako místostarosta s gescí školství o vzniku možného závazku nebyl informován ani 

oddělením školství, ani oddělením investic a firma Auböck s. r. o. přišla se svým požadavkem 

až s nástupem staronových radních. Ale to je jen část vzniklé škody, neboť byla v minulosti z 

rozpočtu MČ uhrazena černá stavba sama, a sice veřejná zakázka MN 1403, Revoluční 28 -  

odstranění dvorních objektů na pozemku parc. č. 333/1 ve dvoře k nebytové jednotce č. 103 v 

k. ú. Nové Město, Praha 1, realizovaná na základě objednávky č. 02/01273/OTP/18 ze dne 

8.8.2018. Za MČ smlouvu podepsala nám dobře známá bývalá vedoucí OTMS Ing. Zdena 

Tomíčková. Za tuto veřejnou zakázku bylo v minulém volebním období zaplaceno firmě 

Auböck s. r. o. 234466,35 Kč. 

 Pro rekapitulaci – MČ Praha 1 stálo postavení a následné odstranění černé stavby 

437492,44 + 234466,35 což je 671958,79 Kč. Oboje schváleno za vaší působnosti bývalé 

radní pro školství a současné místostarostky se stejnou gescí.  

 Táži se, jakou vyvodíte z tohoto stavu osobní odpovědnost? Odmítám, aby černá 

stavba a její odstranění bylo bez mrknutí oka hrazeno z rozpočtu města, aniž by byla 

vyvozena osobní a finanční odpovědnost konkrétních viníků. Standardní by bylo určení 

konkrétní škody způsobené konkrétními osobami škodní komisí a tato škoda by měla být 

vymáhána.  

 

P.  H e j m a : 

 Konstatuji, že uplynula 19. hodina. Prosím zbytek interpelací odprezentovat po 

vyčerpání programu zastupitelstva.  
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 Prosím otevřít 5. bod v pořadí, tisk 702. Předávám opět slovo panu zastupiteli 

Čižinskému, aby pokračoval. 

 Technická – paní zastupitelka Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Navrhuji hlasovat o pokračování v interpelacích. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o návrhu kol. Počarovské, abychom dokončili interpelace. Pro 12, 

proti 1, zdrželi se 3, nehlasovalo 9. Návrh nebyl přijat, budeme projednávat bod č. 5. 

Předávám slovo panu zastupiteli Čižinskému. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Zabýval jsem se otázkou, zda byl Petr Burgr povinen hlásit střet zájmů ohledně dotace 

pro zapsaný spolek, který vydává Staroměstské noviny, Malostranské noviny a Novoměstské 

noviny.  

 Musím se ale také tázat, zda je ohledně tohoto tisku ve střetu zájmu i starosta Petr 

Hejma. Podívejme se, jakým způsobem je on v těchto tiskovinách prezentován. 

 Prosím lednové číslo z r. 2020. 

 Upozorňuji, že podle jednacího řádu každý, kdo opustí místnost, je povinen to ohlásit. 

Nevím, který zaměstnanec úřadu to sleduje. Rád bych, kdyby toto bylo sledováno. 

 Starosta Petr Hejma je např. uveden na str. 2 jako člen spolku Kampanula. Na str. 5 je 

kolonka, která se jmenuje Představujeme místní podniky. Tam je Petr Hejma uveden  

v takovém kolečku, a je tam napsáno: podporujeme místní živnostníky a je tam fotografie 

Petra Hejmy s titulem místostarosta. Na str. 6 a 7 je opět reportáž. Na str. 7 je velká fotografie 

Petra Hejmy. Je tam napsáno: Petr Hejma rozdává na Štědrý večer na Náplavce svařené víno.  

 Pojďme k únorovému číslu 2020. Zde je opět Petr Hejma v anketě na str. 2. Pak je tam 

reportáž o změnách ve vedení radnice – je to na str. 3, kde je velká fotografie Petra Hejmy. Na 

str. 5 se nachází opět rubrika Podporujeme místní živnostníky. Je tam fotografie Petra Hejmy 

už s titulem starosty.  

 Když půjdeme do března 2020, Petr Hejma skončil v anketě, je pouze v sekci 

podporujeme místní živnostníky na str. 5. Je tam také jeho fotografie. 

 V dubnovém čísle je opět na str. 5 Petr Hejma, jak podporuje místní živnostníky, 

tentokrát Optiku Újezd 46. 

 V květnovém čísle Malostranských novin na str. 5 je opět fotografie Petra Hejmy  

s titulem starosty, podporuje místní živnostníky, Ovoce, zelenina, Tržiště 367/11, Malá 

Strana. 

 Když půjdeme do vyhroceného období leden 2018, v Malostranských novinách se 

podívejme, zda obsah neindikuje, že Petr Hejma má nějaký vztah k Malostranským novinám, 

který by mohl zakládat jeho podjatost. Podívejme se na str. 7 a 8. Opět je tam fotografie Petra 

Hejmy, je tam napsáno: Petr Hejma rozdává štědro – odpolední svařák zdarma a rád pro 

radost sobě i druhým. Na str. 8 je stránka sdružení Kampanula, kde je opět fotografie Petra 

Hejmy. Je tam titulován „zakladatel spolku Kampanula“. Je tam jakýsi jeho pozdrav 

sousedům: Společně i v r. 2018. Milí sousedé, jsem rád, že spolek Kampanula přinesl do 

místního společenského života mnoho dobrého a přispěl k rozvoji občanské společnosti. I v 

příštím roce budeme pokračovat v podpoře tradičních spolků, jako jsou Baráčníci, Klub za 

starou Prahu nebo Noviny.  

 Pojďme k únorovému číslu Malostranských novin z r. 2018. Tam je Petr Hejma pouze 

na str. 8. Jedná se o stránku spolku Kampanula. Je tam opět fotografe Petra Hejmy, je tam 

jako zakladatel spolku Kampanula. Je to Odvaha chtít změnu: Mílí sousedé, máme za sebou 
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vypjatou atmosféru voleb prezidenta, kdy se společnost rozdělila na dva téměř stejné tábory, 

ne tak ovšem na Malé Straně. Ta volila téměř jednohlasně a volební účast byla úžasná. 

Odvaha chtít změnu, to je poučení, které platí i pro blížící se volby komunální.  

 Vidíme, že se nepochybně jedná o text, který není ryze sousedský, je i politický.  

 Pojďme do březnového čísla Malostranských novin z r. 2018. Petr Hejma je tam opět 

na str. 8, dostává prostor jako jediný z tohoto spolku a píše sousedům: Milí sousedé, Malá 

Strana žije sousedským životem, vznikají nové spolky, zpívá se, hraje se, prostě se zde žije. 

Jsem rád, že i Kampanula je toho součástí. Vždyť právě občanská společnost je toho 

důkazem, že proti aroganci moci lze bojovat, ale nejen to, lze i uspět díky vám.  

 Nepochybně se jedná o text s nějakým politickým kontextem, určitě se nejedná o čistě 

sousedskou věc. 

 Ještě se vraťme na str. 4 tohoto čísla. Tady máme opět politický text. (Část 

nesrozumitelná) jakési zprávy pro občany Malé Strany, tedy ze Starého Města. Máme tady: 

Nemocnice Na Františku, pokrok díky Magistrátu. Jedná se opět o text politický, přečtu ho: 

 Nemocnice Na Františku šla pod správou radnice Prahy 1 „cugrund“, když vykazovala 

roční ztrátu až 50 mil. Kč. Magistrátu hl. m. Prahy došla trpělivost a chce se o nemocnici 

postarat sám. Nejen občané Prahy 1 a 7 tak budou moci mít zdravotní péči, jakou si zaslouží. 

Nemocnice se stala bitevním polem, když její vratké situace využili aktivisté s cílem vypsat 

referendum a na něm se vyvézt k blížícím se komunálním volbám. Jejich role však byla 

přínosem (Petr Kučera, Zelení), protože způsobili rozruch. Sami tomu nevěříme, že by MČ 

Praha 1 dovedla Nemocnici Na Františku do obřích dluhů schválně pro to, aby byl důvod 

nemocnici prodat soukromému investorovi. 

 Citace: Rychlá reakce trojkoalice na půdě Magistrátu hl. m. Prahy zabránila 

nedůstojné privatizaci jedné z nejstarších nemocnic v Praze i v celé České republice 

připravované radou MČ Praha 1. Uvedl pro Malostranské noviny Jan Wolf (Trojkoalice – 

KDU-ČSL). Nová cesta správy nemocnice je velkým spěchem místní opozice v čele s koalicí 

My co tady žijeme. Vsuvka – Petr Hejma byl v čele sdružení My co tady žijeme. 

Nedopustíme, aby nemocnice přestala sloužit občanům, proto jsme rádi, že je to na dobré 

cestě, uvedl lídr koalice My co tady žijeme Petr Hejma. Tato koalice skončila v minulých 

volbách 2014 na 2. místě a nyní má dobře našlápnuto k blížícím se volbám na podzim uspět 

ještě výrazněji. MČ Praha 1 se pod vedením starosty Lomeckého (TOP 09) snažila o snížení 

ztrát nemocnice od r. 2011. Situace se spíš zhoršovala. Koalice TOP 09, ČSSD a ODS tak 

zaznamenala další velký neúspěch.  

 Tento komentář je nepochybně nějakým způsobem stranický, zdůrazňuje roli My co 

tady žijeme, ačkoli v té době byly na Praze 1 jiné opoziční strany, zdůrazňuje roli Petra 

Hejmy, který je titulován jako lídr My co tady žijeme, ačkoli pokud si vzpomínám, v čele 

kandidátky My co tady žijeme stála v r. 2014 paní Alena Lišková.  

 Když  se podíváme ještě níž, máme tady obdélníček, kde je napsáno: Vítězové a 

poražení. Mezi vítězi Nemocnice Na Františku je vedle Jana wolfa, který je z KDU-ČSL, 

spojenec Petra Hejmy, Adriana Krnáčová a Petr Hejma. Pod ním je uvedeno: úspěch opozice 

na Praze 1, My co tady žijeme.  

 Komentář listu Malostranské noviny dochází k závěru, že jedním z vítězů aféry kolem 

Nemocnice Na Františku na přelomu 2017/18 byl Petr Hejma. Je to trochu překvapivé. Je to 

nepochybně důkaz toho, že tento list je stranický a je Petru Hejmovi příznivě nakloněn. 

Naopak mezi poraženými je uveden třeba Oldřich Lomecký, Daniel Hodek nebo Filip Dvořák 

z ODS. 

 Toto bylo březnové číslo z r. 2018. 

 Přeskočíme dubnové číslo, protože tam Petr Hejma není a přejdeme ke květnovému 

číslu. Tam se už opakují reklamy, na str. 8 je reklama My co tady žijeme. Je to na stránce, 
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která je věnována spolku Kampanula. Kampanula je charakterizována jako charitativní 

projekt, ale stránka je z větší části vyplněna reklamou, která je nepochybně politická.  

 V červnovém čísle 2018 Petr Hejma je v anketě na str. 2. Nad ním je zmíněna Toulka 

v šatlavě, která se týká nejen Petra Burgra, ale týká se i Petra Hejmy. Na str. 7 je např. stránka 

„krále Stihamonyho(?)“. Je zde fotografie Petra Hejmy s tímto králem. Petr Hejma je zde 

titulován jako exstarosta. Nepochybně by šlo i jiné politiky nebo občany Malé Strany tam 

uvést, kteří se s králem setkali, ale list zvolil právě Petra Hejmu. Na str. 8 je opět reklama My 

co tady žijeme. Na str. 6 je politický komentář, který opět hovoří o výměně radnice. Opět je to 

komentář v nějaké formě politicky stranický. 

 V červenci 2018 máme zde opět fotografii Jana wolfa, který je také nějakým 

způsobem politický spojenec Petra Hejmy. Na str. 7 rovněž máme fotografie, na kterých se 

nachází Petr Hejma. Jedná se o (nesrozumitelné) slavnosti. Na fotografiích je přímo napsáno 

My co tady žijeme a na fotografii, která je v levém rohu dole, je Petr Hejma. 

 V srpnu 2018 na první stránce je stranická reklama My co tady žijeme a je tam i 

fotografie Petra Hejmy. Na str. 3 je opět fotografie, na str. 5 je komentář k Nemocnici Na 

Františku a ještě na str. 8 je reklama, která opět propaguje hnutí My co tady žijeme, které se 

chystalo do voleb na podzim 2018. 

 Zářijové číslo 2018 je již číslem volebním. Hned na první stránce obsahuje volební 

reklamu volební skupiny My co tady žijeme. Na str. 2 je Petr Hejma uveden v anketě, na str. 3 

je opět volební reklama sdružení My co tady žijeme – tedy politická věc. Na str. 5 je článek: 

Rybářský domeček na Kampě chátrá. Máme pro něj využití, které by mu slušelo, říká Petr 

Hejma, lídr My co tady žijeme. Je tam fotografie Rybářského domečku a je tam napsáno: 

škoda za milion. Na fotografii je opět logo sdružení My co tady žijeme a je tam napsáno: 

Bývala tu nevalná rybí restaurace, dnes je tu ještě horší prázdno. Text opět zmiňuje Petra 

Hejmu: V domku na břehu řeky (luxusní adresa U Sovových mlýnů 1) byla oblíbená rybí 

restaurace Rybářský klub. Ta ale skončila. Objekt už dva roky chátrá a jeho okolí se stalo 

útočištěm bezdomovců. Radnice už dva roky slibuje, že najde nájemce, ale nic. Při nájmu 

např. 50 tisíc měsíčně tak přišla městská část o více než milion Kč. Za to by šly opravit mimo 

jiné třeba místní lavičky. Teď přímá řeč – citace: Mohla by tu být kavárna nebo ateliér pro 

mladé, nápadů máme spousty, říká k tomu Petr Hejma, lídr My co tady žijeme.  

 Říjnové číslo 2018 bylo volební. Hned na první stránce je velká fotografie Petra 

Hejmy, je tam jakýsi boží prst. Je to doprovozeno slovy: musíš to být ty. Je tam napsáno: 

Přelomové komunální volby jsou tady. Je tam datum 5. a 6. října, volební dny. Je tam opět 

fotografie Petra Hejmy, jeho jméno, je tam logo My co tady žijeme a komentář: Malostranské 

noviny podporují hnutí My co tady žijeme, protože představují lepší alternativu vedení 

radnice. To co je tam teď, se musí vyměnit. Na stejné stránce v pravém rohu je další tričko a 

logo My co tady žijeme, je tam s číslem 10. Pravděpodobně se jednalo o číslo kandidátní 

listiny tohoto hnutí. Na str. 2 je článek – Jak právnička Hana Marvanová odhalila kejkle v 

Nemocnici Na Františku. Zde nejde o Petra Hejmu, ale Hana Marvanová je členem STAN a 

nepochybně se jedná o politického spojence Petra Hejmy. Tímto textem vyjadřují 

Malostranské noviny nějakou stranickou podporu. Hned pod tím je anketa, kde je Petr Hejma. 

Na str. 3 je fotografie pana Ondřeje Höppnera, což je šéfredaktor Malostranských novin a 

jejich vydavatel, který je také podle jiných fotografií členem spolku Kampanula. Drží v ruce 

vydání Malostranských novin, ze kterého čteme. Je tam opět boží prst z nebe s hlasem: musíš 

to být ty – ukazující na Petra Hejmu jako na doporučeného kandidáta. Na stejné stránce pod 

tím je velká fotografie Petra Hejmy, My co tady žijeme, číslo 10. Je tam napsáno: Petr Hejma, 

kandidát na starostu. Na str. 4 je opět Jan Wolf, který je nějakým způsobem propojen s hnutím 

My co tady žijeme, takže se opět jedná o spojence Petra Hejmy. Na str. 6 je volební komentář, 

který opět není nadstranický nebo nějak vyvážený. Přečtu ho: Volby nejsme vojáci.  
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V probíhající kampani je na první pohled zřejmé, že strany, které vládnou v Praze 1, mají ze 

všech nejdražší kampaň. Čím to jářku asi je? Na drahých propagačních panelech TOP 09 si 

nepřečteme žádost nebo prosbu o náš hlas, je tam rovnou vydán rozkaz: v Praze 1 volte TOP 

09. Za neuposlechnutí rozkazu asi půjdeme před vojenský soud. Jako by Praha 1 byly jedny 

velké kasárny a pražská náměstí jeden velký „buzerplac“. U sociálních demokratů pro změnu 

čteme: přitvrdíme. To zní jako z usnesení důstojníků pro věci politické na začátku 

normalizace. V ODS nás už zase léta přesvědčují, jak dávají jedničku do pořádku. Pak ovšem 

žijí v jiné Praze 1. Shrňme si to. Občané zde žijící nejsou vojáky, co musí plnit jen 

vrchnostenské rozkazy, ani nejsou zvědavi na něčí tvrdou ruku a o pořádku mají asi jiné 

představy. Jaké záruky nám tu do budoucnosti dávají strany, které řídily a současně ještě řídí 

radnici Prahy 1? Podle dosavadních výsledků vůbec žádné. Tak je vyžeňme od koryt. 

 Jedná se o komentář, který přímo nezmiňuje Petra Hejmu, na druhou stranu je ostře 

proti současnému vedení radnice. Rozhodně se jedná o nějakou stranickost, o nějakou 

nevyváženost.  

 Na str. 8, stránce Kampanuly, není přímo reklama My co tady žijeme. je zde text: 

Dozvuky konference Kampa (nesrozumitelné) Na Prádle. Na největší fotografii vlevo je opět 

Petr Hejma. Vzhledem k blížícím se volbám se jedná o blízkost Petra Hejmy k tomuto listu. 

Je třeba dodat, že v tomto listu jsou následně i další volební reklamy. Předpokládám, že byly 

placené. Netuším, do jaké míry reklamy, které získával Petr Hejma, resp. jeho sdružení, byly 

také placené. Rozhodně minimálně část reklam nebyla jako reklamy uvedena. Předpokládám, 

že dole má zaplacenou reklamu pan Ryvola.  

 V listopadu 2018 máme Petra Hejmu na str. 5. Je zde opět řečeno: Zvítězilo hnutí My 

co tady žijeme, což opět zakládá nějakou blízkost Malostranských novin k Petrovi Hejmovi. 

Následně tam jsou komentáře, které opět jasně zdůrazňují význam hnutí My co tady žijeme, 

resp. jeho čtyř kandidátů. Na str. 9 je další komentář, který je nějakým způsobem negativní k 

Pavlovi Čižinskému. Vedle je opět fotografie Petra Hejmy a opět boží prst z nebe, jak ukazuje 

na hlavu Petra Hejmy a říká: Musíš to být ty. 

 V prosinci 2018 Petra Hejmu nalezneme na str. 2, kde je stále titulován jako 

spoluzakladatel Kampanuly. Opět má místo v anketě. Následně Petra Hejmu najdeme na str. 

5. Je tam fotografie. Je zde opět Svařák na Náplavce 24. 12. od 15 do 16 hodin - nalévám 

zdarma a rád, Petr Hejma.  

 Nyní pojďme k r. 2019. Petra Hejmu nalezneme opět v rámci ankety. Anketa je opět 

na str. 2. Je tam titulován jako spoluzakladatel Kampanuly. Následně Petra Hejmu nalezneme 

na str. 4, kde se jedná o Svařák pod Brunclíkem. Je tam už titulován jako místostarosta Petr 

Hejma. Jedná se o fotografii, která je v dolní části ve středu této stránky.  

 Podíváme-li se na únor 2019, na str. 2 nalezneme Petra Hejmu. Je opět titulován jako 

spoluzakladatel Kampanuly. Opět tam dostává prostor v anketě. 

  Půjdeme-li do březnového čísla Malostranských novin, tak Petr Hejma je stále  

v anketě na str. 2. Je tam jako spoluzakladatel Kampanuly. Na str. 5 je prezentován v článku, 

který se jmenuje Zátah na drogové dealery, radnice se do toho obula. Je tam napsáno: 

Místostarosta Petr Hejma bojuje s policií za bezpečnější ulice. Přečtu to. Text napsal Petr 

Bidlo, který dnes pracuje na Úřadu MČ Praha 1, je tedy také jistá spojitost s Petrem Hejmou. 

Přečtu text: Rušení nočního klidu opilými turisty, bezohlední provozovatelé hlučných 

turistických atrakcí a drogy, to jsou největší problémy bezpečnosti a pořádku Prahy 1, s nimiž 

se potýká nedostatečný počet policistů a strážníků. Bezpečnost, pořádek a turistický ruch od 

konce roku – zodpovídá 1. místostarosta Petr Hejma (My co tady žijeme, STAN), jedná s 

poslanci, se senátory, s představiteli Magistrátu, policie, městských strážníků a s dalšími 

odborníky, aby společně našli řešení této vážné situace. 
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 Teď je tady citát. Věřím, že se nám co nejrychleji podaří dosáhnout citelného zvýšení 

hlídek policistů a strážníků v nejpostiženějších lokalitách. Jsme jako Praha 1 připraveni 

finančně ke zvýšení počtu strážníků přispívat – říká Petr Hejma a chválí policisty, s nimiž 

jsme ho zastihli na pravidelné bezpečnostní kontrole v ulicích. S policií se tentokrát vydal na 

Václavské nám. na zátah proti drogovým dealerům. A výsledek? Tři gauneři za katrem. Vedle 

je fotografie, na které není přímo Petr Hejma, jsou tam jen policisté a je tam popis: zátah proti 

dealerům drog na Václavském nám. V rohu fotografie je kolečko a tam je Petr Hejma s 

titulem místostarosta.  

 U textu se zastavím. Je informativní, ale je nějakým způsobem chválící Petra Hejmu 

jako gesčního radního, ale nepochybně by šlo podobné texty zveřejňovat i o jiných politicích 

Prahy 1, ale byl opět vybrán pouze Petr Hejma. Pokud jde o autora – Petra Bidlo, můžeme se 

podívat, jestli v tu dobu už nepracoval pro Úřad MČ Praha 1, což opět naznačuje nějakou 

propojenost s Petrem Hejmou a jeho hnutím. Na téže stránce je sekce Představujeme místní 

podniky. Opět je tam kolečko: podporujeme místní živnostníky, Petr Hejma. Tentokrát je 

přestavováno Krejčovství Zach a spol. na Újezdu 391/41 na Malé Straně. 

 V dubnovém čísle 2019 Petra Hejmu máme opět v anketě na str. 2. Je tam titulován 

pouze jako zakladatel Kampanuly. Na st. 5 máme článek v sekci Místní příběhy, který má 

název Lennonovu zeď pomalovali skuteční umělci pro tentokrát. Pod tím je titulek: 

Místostarosta Petr Hejma zahájil oslavy Sametové revoluce. Přečtu text: Přední čeští umělci 

přemalovali v polovině března Lennonovu zeď na Kampě a symbolicky tak zahájili oslavy 30 

let tzv. Sametové revoluce. Akce slavnostně otevřel místostarosta Petr Hejma. Děláme to 

záměrně na Lennonově zdi, protože je pro nás symbolem svobody už 60 let. Vysvětlil to 

umělec Pavel Šťastný, který je mimo jiné autorem Občanského fóra. Zeď pomaloval také 

výtvarník Kurt Gebauer. Nyní se vyskytuje ještě častěji slovo láska a vedle Lennona tam 

najdeme třeba i Václava Havla, který je mnohými považován za strůjce Sametové revoluce. 

Se svou troškou do mlýna přispěli i velvyslanci, např. pan velvyslanec Spojených arabských 

emirátů Mohamed Alma Ainach. Vedle je fotografie, kde je vedle zdi Petr Hejma a je tam 

titulován jako místostarosta Petr Hejma s umělcem Pavlem Šťastným. Opět tady Petr Hejma 

dostává prostor, který jiní politici nedostávají. Opět na str. 5 hned pod tím je sekce 

představujeme místní podniky. Mimo jiné je tam opět kolečko s poprsím Petra Hejmy a je tam 

napsáno: podporujeme místní živnostníky, Petr Hejma, místostarosta.  

 Nyní pojďme ke květnovému číslu 2019. Petra Hejmu máme na str. 2, opět v anketě. 

Je tam uvedeno Petr Hejma, spoluzakladatel Kampanuly. Následně opět na str. 5 dostává Petr 

Hejma prostor ohledně ulice Dlouhé a Kolkovna. Abych byl férový, v tomto článku jsem 

citován i já, ale je tam citován i Petr Hejma. Hned pod tím je sekce Představujeme místní 

podniky, kde je toto podáno tak, jako že to Petr Hejma představuje nebo podporuje nebo že je 

to ten, kdo něco zde nějakým způsobem dělá. Ještě se vrátíme ke str. 5. Je tady Petřín 

ochráníme. Je to veřejné setkání s občany, odborníky a architekty. Jedná se o článek, který 

Petra Hejmu v nějaké formě upřednostňuje, dává mu větší prostor než ostatním politikům. 

Opět je to důkaz toho, že i toto téma je nějakým způsobem prezentováno tak, aby na něm Petr 

Hejma mohl získat nějaké politické body. Opět to přečtu: Veřejné setkání s občany, odborníky 

a architekty. O současnosti i budoucnosti Petřína a jeho zahrad diskutovali na pozvání 1. 

místostarosty Prahy 1 Petra Hejmy občané z blízkého okolí, magistrátní odborníci a architekti. 

Velkou debatu vyvolalo kácení stromů v Lobkovické zahradě, které bylo podle některých 

občanů příliš rozsáhlé. Zástupci Magistrátu občany ubezpečili, že stromy byly nebezpečné pro 

okolí. Kácení bylo nařízeno na základě odborné analýzy. Na žádost Petra Hejmy bude 

veřejnosti zpřístupněn přehled pokácených a dalších poškozených stromů. Uskuteční se 

schůzka přímo v Lobkovické zahradě, kde si občané a odborníci vymění své představy o další 

podobě zahrady včetně dětského hřiště a plánované kavárny u něj, první terasy pod 

vyhlídkovou cestou a dalších ploch.  
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 Nyní je zde Petr Hejma citován: Považuji za velmi důležité, aby měli odborníci 

starající se o stav naší zeleně podrobné představy o názorech našich obyvatel a aby občané 

mohli včas a efektivně ovlivňovat změny ve svém okolí – zhodnotil setkání pro Malostranské 

noviny Per Hejma. Vedle je neutrální fotografie, je tam popisek Dětské hřiště na Petříně nad 

ambasádou Německa, ale ve fotografii je rámeček, kde je fotografie Petra Hejmy v bílé košili 

a je tam u něj popisek Petr Hejma, místostarosta. 

 Nyní můžeme jít k červnovým Malostranským novinám. Zde máme Petra Hejmu 

dokonce na první stránce. Je tam sekce Petr Hejma podporuje místní živnostníky, je tam opět 

propagace místních živnostníků a čtenáři je vsugerováno, že Petr Hejma tuto podporu 

nějakým způsobem zajišťuje. Na str. 2 je Petr Hejma opět v anketě, dostává tam prostor, a to 

jako spoluzakladatel Kampanuly. Na str. 4 je opět text, který se týká Petřína. Opět je nějakým 

způsobem spojován s Petrem Hejmou. Připomenu, že v červnu 2019 se Petřín stával poměrně 

významným politickým tématem napřed v rámci komunální politiky Prahy 1 a následně 

politiky celopražské. Cituji: Petřín by měl zůstat krásným místem. Kácení stromů na Petříně 

vyvolalo vlnu nevole. Podle mnoha občanů i odborníků došlo k necitlivému zásahu především 

v Kinského zahradě, přestože úřady tvrdí, že k ničemu zásadnímu nedošlo a na vše jsou 

vystavena všechna potřebná povolení. Občané uspořádali petici a své důvody doložili snímky 

pařezů pokácených stromů. Na téma kácení na Petříně bylo uspořádáno několik setkání. Další 

setkání se zástupci radnice MČ Praha 1 bude 26. 6. v restauraci Petřínské (nesrozumitelný 

název). Iniciativa: Petr Hejma, Petřín pro život. Je zde Petr Hejma prezentován jako ten, který 

problém Petřína, který tehdy občany pálil, vyřeší.  

 Na další straně 5 je v sekci Místní příběhy text, který se jmenuje: Konec pouličních 

mejdanů? Dva první přesné zásahy. Potom je podtitulek: Petr Hejma – tady bude klid, 

úspěchy války proti hluku. Můžeme to přečíst. Staré Město – bravo. Hudební klub Karlovy 

Lázně a bar Caffé 80 se jako první rozhodly ukončit lukrativní spolupráci s organizátory tzv. 

pub-crowlů. Tato atrakce je mobilním mejdanem turistů po barech. Na ukončení spolupráce s 

pub-crowly se s uvedenými podniky dohodl místostarosta Prahy 1 Petr Hejma (My co tady 

žijeme, STAN). Věřím v cílenou a přímou komunikaci s podnikateli. Jsem přesvědčen, že i 

oni mají zájem na tom, aby se neúnosná situace v Praze 1 výrazně zlepšila. Ve své snaze 

budeme pokračovat, říká Petr Hejma, radní pro bezpečnost, veřejný pořádek a prevenci 

kriminality.  

 Upozornil bych OVO, že schůze asi skončila, protože oba předsedající opustili sál. Je 

to v rozporu s jednacím řádem. 

 Budu číst dál. Karlovy Lázně jsou jedním z nejnavštěvovanějších podniků v Praze. 

Vyslyšíme starosti Petra Hejmy, přijali jsme okamžitá opatření, uvedl Miroslav Hypšanský, 

spolumajitel Karlových Lázní. Pub-crowl končí i v oblíbeném baru Caffé 80 V Kolkovně. 

Společnost provozující „osmdesátky“ má také podniky v Kaprově a v Dlouhé. Zajistíme, aby 

naši lidé před našimi provozovnami hlídali dodržování nočního klidu – slíbil Roman Cibulka, 

jednatel společnosti. Vedle je fotografie, na které přímo Petr Hejma není. Je na ní je popisek: 

namol opilí nájezdníci, šlapající pivobusy jsou nejviditelnější součásti turistických mejdanů. 

Pak je tam kolečko s poprsím Petra Hejmy – máme řešení, Petr Hejma, 1. místostarosta. Na 

stejné stránce o kousek níž máme opět místní podniky. Je tady jakési razítko: Petr Hejma, 

1.místostarosta, podporuje místní živnostníky. Opět je podpora místních živnostníků nějakým 

způsobem spojována s osobou politika Pera Hejmy.  

 Pokud půjdeme k červencovým novinám z r. 2019, zde je Petr Hejma v anketě na str. 

2 s titulem Petr Hejma, spoluzakladatel Kampanuly. Na str. 5 je opět tématizován Petřín, a to 

ve spojitosti s Petrem Hejmou. Článek se jmenuje: Petřín nechat jaký je, nebo přidat cestu 

přes vinici? Petr Hejma: Všichni se shodneme, že Petřín musí zůstat krásný. Článek zní: 

Unikátní místo v centru Prahy by mělo zůstat krásné. Na tom se shodlo asi 30 účastníků 

setkání na Petříně při debatě se zástupci radnice Prahy 1 a s projektanty Magistrátu. Mezi 
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občany však panují obavy o rozsah po dobu změn a nárůst turistů. Podle některých by se do 

podoby Petřína nemělo zasahovat vůbec. Přítomní odborníci oponovali, že zásahy jsou nutné. 

Debata byla užitečná pro všechny strany, zhodnotil setkání starosta Petr Hejma. Podle 

iniciátorky petice Petřín pro život Romany Fertlové zásahy nejsou potřeba. Magistrát plánuje 

na úkor přirozeně rostoucí vegetace v nejkrásnější vyhlídce na Malostranské střechy novou 

zástavbu. Petřín je třeba chránit. Odpůrcům zásahu do stráně Petřína vadí především mimo 

jiné cesta přes vinici, která je viditelná z vyhlídky a také fakt, že byl podle nich projekt 

Magistrátem několik let utajen. Vedle je fotografie shromáždění občanů s výhledem na 

Hradčany. Nejviditelnější postavou je Petr Hejma. Je tam popiska: místostarosta Petr Hejma 

ne setkání s občany o budoucnosti Petřína. Pod tím je popiska – podporuje místní živnostníky. 

Tentokrát je Petr Hejma spojován s podporou Oprava obuvi a tašek, Rytířská 10, v tržnici.  

 Když půjdeme k srpnovému číslu Malostranských novin r. 2019 . . . . 

 Apeluji na to, že kdokoli opustí sál, musí se odhlásit. Nemám dojem, že je zde 

nadpoloviční většina. Prosím Mandátový výbor, aby se tomu věnoval. Dochází k porušení 

jednacího řádu. 

 

P.  H e j m a : 

 Budu technicky reagovat – polemizovat, co je jednací sál. Vzhledem k tomu, že to 

jednací řád nedefinuje, prohlásili jsme za jednací sál i tuto místnost, která je vedle. Tam jsou 

zastupitelé připraveni případně hlasovat. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 S tím bych trochu nesouhlasil, neboť účelem jednacího sálu je, aby nemohlo dojít ke 

zneužití hlasovacího zařízení. Mám pocit, že i když kolegyně a kolegové zastupitelé jsou 

vedle, nemohou ohlídat, zda nedojde ke zneužití hlasovacího zařízení. 

(P. Hejma: Oni si to hlídají.) 

 Děkuji za ujištění. 

 V srpnovém čísle Malostranských novin z r. 2019 je Petr Hejma, o jehož podjatosti se 

jedná, opět uveden na str. 2, následně je uveden na stránce s charitativní sbírkou. Na str. 8 je 

jakási reportáž z padesátin tehdejšího starosty Petra Hejmy. Je tady napsáno: 50. narozeniny 

zakladatele spolku, gratulujeme. Text není politický, ale opět dává nějaký prostor této 

osobnosti, která politikem v té době byla. Je zde obraz tiskové stránky nazvaný Havelské 

noviny a jako titul je napsáno: Petr jede, padesátka. Nepochybně se jedná o nějaký článek 

zmiňující jubileum Petra Hejmy, kterým Malostranské noviny občanům Prahy 1 tuto 

pozornost věnují.  

 Zářijové číslo 2019. Zde se na str. 2 zastavím. Tady je text o panu Miroslavu Černém, 

který je spojený s panem Burešem. Pana Bureše bych nepodezíral ze střetu zájmů, protože se 

jedná o nějakou zajímavost, která v té době hýbala médii, nešlo o systematickou propagaci 

jedné osoby a jedné politické strany na Praze 1 jako je to v případě Petra Hejmy, o kterém 

nyní hovořím. V tomto čísle je dále na str. 5 jen podpora místních živnostníků. Petr Hejma je 

zde opět spojován s kavárnou Na Pohořelci 6. Jedná se opět o propojování Petra Hejmy  

s podporou živnostníků.  

 V říjnovém čísle 2019 je Petr Hejma pouze v anketě na str. 2 a v podpoře místních 

živnostníků, tentokrát je spojován s podporou Baru U klíčů, Prokopská 4, Malá Strana.  

 V listopadovém čísle 2019 Malostranských novin je zde na str. 2 Petr Hejma titulován 

jako spoluzakladatel Kampanuly. Na str. 5 je spojován s podporou místních živnostníků, 

tentokrát s podporou „tradiční české obchody podporované českými živnostníky“ Bistro 

Brunclík, Na Kampě 7, Malá Strana. Na str. 8 je opět v nějaké formě stránka Kampanuly, ale 

je tam opět zmiňován Petr Hejma. Je zmiňován v textu Folklór Trio: Účastníky i hosty 

přivítali společně rychtář Obce baráčníků Malá Strana Pavel Horák a zástupce rychtáře Obce 
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baráčníků Hradčany Petr Hejma. Představily se dvě Obce baráčnické působící na levém břehu 

Vltavy v Praze 1. Jde přinejmenším o zmínku o Petrovi Hejmovi v této tiskovině, která se 

nepochybně nedostává všem. 

 V prosincovém čísle Malostranských novin 2019 jsou tam pouze stále sekce. Máme 

tam anketu na str. 2 a podporu místních podnikatelů na str. 5. Tentokrát Petr Hejma 

představuje místní podniky - tradiční české obchody provozované českými živnostníky - a je 

spojován s podporou masného krále řeznictví Tržiště 6, Malá Strana. 

 Jak je to ve Staroměstských novinách v lednu 2019? V tomto čísle vévodí útoky na 

Tomáše Halíka, ale to není naším tématem. Zde je Petr Hejma opět v anketě, je tady jako 

spoluzakladatel Kampanuly. 

 V únorovém čísle Staroměstských listů Petr Hejma je opět v anketě a následně je na 

str. 5. Jde o zátah na drogové dealery. Jedná se o stejný text, jako jsme četli v sekci druhé 

strany břehu v Malostranských novinách. Tady Petr Hejma dostal prostor pro stejný text v 

obou tiskovinách – jak v Malostranských novinách, tak ve Staroměstských. 

 V březnovém čísle Staroměstských novin Petr Hejma dostává prostor v anketě na str. 

2. Je tam titulován jako zakladatel Kampanuly. Následně dostává prostor na str. 5 v sekci 

podpora místních živnostníků. Nad tím je také zmiňována tématika hluku v Dlouhé, v Kozí a 

V Kolkovně. Jsem tam citován i já, tehdejší starosta a je tam zmiňován i Petr Hejma. Můžeme 

si všimnout, že u mne tam není třeba napsaná strana, zatímco u místostarosty je napsaná 

strana My co tady žijeme, STAN. Když se zmiňuje Petr Hejma, je tam političnost více 

zdůrazněna, než když je tam zmiňován tehdejší starosta, kterým jsem byl já.  

 V dubnovém čísle Staroměstských novin r. 2019 se podívejme na str. 2, kde je Petr 

Hejma opět v anketě. Následně se podívejme na str. 3, kde je téma jelena v Michalské ulici, 

jak se dostal do výklenku domu, kde bydlel Erben. Jelen je spojován s Petrem Hejmou. Přečtu 

to: Do výklenku domu U jelena, ve kterém žil spisovatel Karel Jaromír Erben, se vrátilo 

kouzelné sousoší jelena se  svatým Hubertem a psem. Vytvořil je akademický sochař Jaroslav 

Jelínek podle dřevěného originálu od Ignáce Františka Platzera. Je naprosto přesná včetně děr 

od červotoče. Jedná se o sochu podhledovou, takže při pohledu z ulice do 1. patra vypadá 

naprosto přirozeně, řekl Staroměstským novinám majitel domu Dan Hájek. O návrat sousoší 

usiloval (nesrozumitelné) Jeho boj s úředním šimlem trval až do r. 1994. Originál sochy je v 

depozitáři ve Stodůlkách. Parohy jsou pravé a pocházejí od slovenského jelena. Veškeré 

náklady Dan Hájek hradí bez pomoci jakýchkoli veřejných grantů. Nyní přichází citát Petra 

Hejmy: Činnost pana Hájka a jeho rodiny je příkladem péče o majetek i o veřejný prostor. 

Velmi si toho vážím. Uvedl 1. místostarosta Petr Hejma. Článek končí: Dům na konci 30. let 

zakoupil dědeček pana Hájka, stavitel František Dytrych. To je na str. 2. Na str. 3 je fotografie 

Petra Hejmy s parožím, které tam do výklenku dává a je tam napsáno: 1. místostarosta Petr 

Hejma při instalaci jelena. Na str. 4 máme sázení stromků spolku a klubů. Je tam Petr Burgr a 

je tam i Petr Hejma. Není to náhoda, že ze všech účastníků je tam právě tehdejší 

místostarosta. Na str. 5 je opět sekce představujeme místní podniky, kde je fotografie Petra 

Hejmy a jako místostarosta je spojován s firmou Koření u Salvátora, Náprstkova 2. Před tím 

je ještě text, který se týká Nemocnice Na Františku. Jmenuje se: Nemocnici Na Františku prý 

přebírá Magistrát. Je to opět text politický, přečtu ho, abychom si mohli udělat názor na to, 

zda text nenaznačuje propojenost Petra Hejmy se Staroměstskými listy: Nemocnici Na 

Františku prý přebírá Magistrát, občané a jejich zlomeniny nepřestávají doufat - Staré Město. 

Provoz Nemocnice Na Františku převezme Magistrát, MČ Praha 1 zůstane ve správě budova 

a pozemek. Má se tak stát do konce června. Vše je ještě v jednání. Základem je, aby zůstaly 

zachovány služby pro občany – říká místostarosta Petr Hejma. Nemocnice Na Františku 

vykazovala každoročně ztrátu desítek milionů korun. Předchozí vedení Prahy 1 ji chtělo 

pronajmout soukromníkovi, ale po kritice tehdejší opozice a spolků od plánu ustoupila. O 

systémové řešení usilovala především politička Hana Marvanová a radní Jan Wolf. Kvůli 
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podezření s manipulací s nemocničními zakázkami strávil podnikatel Tomáš Horáček půl 

roku ve vazbě. Byl propuštěn letos v lednu. Je ústřední postavou případu, údajně ovlivňoval 

přidělení zakázek nemocnici, za což žádal podle policejních vyšetřovatelů úplatky. Policie 

obvinila i ředitele Nemocnice Na Františku Roberta Zelenáka, který poté rezignoval. 

 Když se na tento text podíváme, vidíme, že Petr Hejma je zde propojován opět s 

Nemocnicí Na Františku. Je zvláštní, že Malostranské noviny osloví Petra Hejmu s tím, aby se 

vyjádřil k tomu, co bude s nemocnicí a neosloví třeba gesčního radního nebo nějaké jiného 

politika. Opět je to Petr Hejma, který tady něco prezentuje pro čtenáře Staroměstských novin. 

 Prosím o květnové Staroměstské noviny. Na str. 1 je sekce Petr Hejma podporuje 

místní živnostníky. Na str. 5 je to tradičně. Je tam Rámařství Brůžek, Betlémská 8, Staré 

Město. Potom máme Petra Hejmu na str. 2 v anketě. Následně je ještě zobrazený na str. 5. 

Opět se jedná o problematiku pouličních mejdanů – první dva zátahy. Číst to nebudu, protože 

text už jsme slyšeli z Malostranských novin, kde byl v sekci z druhého břehu. Je to stejný text 

a hlavně stejná prezentace Petra Hejmy, i jeho fotografie. Jakmile se nějaký živnostník 

prezentuje, je u toho připojena fotografie Petra Hejmy s logem podporujeme místní 

živnostníky, Petr Hejma, místostarosta.  

 Prosím o červen 2019. Tady je stěžejním tématem Mariánský sloup, ale ten 

neprojednáváme, projednáváme otázku podjatosti Petra Hejmy vůči Staroměstským a 

Malostranským novinám. Petr Hejma tady opět dostává prostor v anketě Staroměstských 

novin „Čím jste chtěli být, když  jste byli malí“. Následně na str. 5 opět dostává Petr Hejma 

prostor. Jedná s o text k Masaryčce. Přestavuje to záměry, o kterých budeme ještě jednat. 

Zatímco vůči jiným developerským projektům jsou Malostranské noviny často skeptické, tak 

vůči tomuto projektu článek vyznívá pozitivně. Petra Hejmu máme dole na str. 5. Tentokrát se 

přiživuje na podpoře Oprava obuvi a tašek, Rytířská 10, v tržnici.  

 V červencovém čísle Staroměstských novin nalezneme Petra Hejmu v anketě a na str. 

5 opět s Petřínem. Článek je stejný, jako byl v Malostranských novinách, není třeba ho 

opakovat. Je tam opět fotografie a stejné citace. Níže je opět propagace místních živnostníků s 

logem Petra Hejmy – Oprava obuvi a tašek, Rytířská 10. 

 Srpnové číslo Staroměstských novin má tentokrát Petra Hejmu přímo dole na titulní 

stránce. Tentokrát propaguje Perníčkův sen, Haštalská 21, Staré Město – Petr Hejma, 

místostarosta. Je tu citát přisouditelný Petru Hejmovi: Je to místní poctivá živnost, která si 

zaslouží naši podporu. To je na str. 1. Na str. 2 je Petr Hejma v anketě a na str. 5 je zmiňován 

ohledně charitativního projektu. Na str. 7 je článek v sekci místní příběhy: Petr Hejma – 

Lennonova zeď zachráněna. Teď na pivobusy.  Jedná se o článek, který Petru Hejmovi dává 

prostor. Boj o zklidnění centra města úspěšně pokračuje. Na tzv. Lennonovu zeď na Kampě 

teď budou moci malovat jen předem domluvení umělci. Tato dohoda majitele s radnicí 

Prahy1 je součástí celkového plánu na zlepšení stavu v centru města, které je přetíženo turisty. 

Návštěvníci se často opíjejí na tzv. šlapacím pivobusu, který brázdí ulice Starého a Nového 

Města. Lennovova zeď je jednou z opileckých zastávek. Tam pokračují v hulákání a navíc 

sprejují sprosté obrázky. Majiteli zdi – Řádu maltézských rytířů došla trpělivost. Podal trestní 

oznámení na neznámého pachatele. Hrozilo, že odkaz Lennonovy zdi zmizí a bude tu 

plakátovací plocha nebo okno. Jednání s radnicí Prahy 1 však dopadla ke vzájemné 

spokojenosti. Citát Petra Hejmy: Zeď nadále ponese odkaz, který měla doposud, ale v 

uměleckém duchu. Musíme zabránit nedodržování veřejného pořádku, řekl Staroměstským 

novinám Petr Hejma, místostarosta MČ Praha 1 (My co tady žijeme). Vedle je fotografie, je 

tam asi jiné pivní kolo a je tam popiska: Ze Starého Města mířily pivobusy k Lennonově zdi. 

Je tam opět logo Petra Hejmy: máme řešení, Petr Hejma, 1.místostarosta. Opět je to článek, 

který z hlediska vyváženosti nebo politické neutrality toto rozhodně nesplňuje. Lze říct, že 

Petr Hejma dostává více prostoru než by odpovídalo striktní novinářské objektivitě. 
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 Níže je opět sekce, kde představujeme místní podniky, je to doplnění propagace 

Perníčkova snu. Opět je tam na této stránce 5 logo Petra Hejmy. 

 Na str. 8 v sekci Kampanula máme tady opět zprávu z padesátin Petra Hejmy. 

Fotografie jsou totožné s Malostranskými novinami, Petr Hejma je vyfotografován třikrát 

nebo čtyřikrát.  

 V zářijových Staroměstských novinách je Petr Hejma na str. 1. Tentokrát podporuje 

Prádelnu a čistírnu U Elišky, Soukenická 24. Petr Hejma, 1. místostarosta: Je to místní 

poctivá živnost, která si zaslouží naši podporu. Následně máme Petra Hejmu opět na str. 2 a 

na str. 5, kde je rozvinuto představení místních podniků – Prádelna a čistírna U Elišky  

v Soukenické 24. Petr Hejma tady má noticku: Petr Hejma, My co tady žijeme, STAN,  

1. místostarosta MČ Praha 1. Podporujeme své poctivé živnostníky, díky kterým máme 

potřebné služby stále na blízku. Na fotografiích je zase logo Petra Hejmy s „podporujeme 

místní živnostníky“.  

 Říjen 2019 je důkazně chudší. Máme tady Petra Hejmu v anketě Kampanuly 

Staroměstských novin, je tam titulek: Jakou píseň Karla Gotta máte nejraději? Petr Hejma 

odpovídá. Následně je na str. 5 podpora místních živnostníků. Tentokrát Petr Hejma 

podporuje Drogerii Zlatnická 8 v Petrské čtvrti. Petr Hejma je i na fotografii s titulkem 

Sousedská pohoda. Jedná se o prostřený stůl na Betlémském nám. Dobroty dodaly okolní 

kavárny, hospůdky a krámky. I tam mimo jiné Petra Hejmu také uvidíme.  

 Přejdeme k listopadu 2019, Staroměstské noviny. Zde je Petr Hejma na str. 2 v anketě. 

Následně je na str. 5, kde představuje místní podniky, tentokrát Zámečnictví Anenská 13, 

Staré Město. Tady má Petr Hejma u sebe připsáno, že je z My co tady žijeme, že je ve STAN 

a že je 1. místostarosta Prahy 1. Má tam připsaný citát: Zámečnictví – pan Vaněček je už 

dlouhé roky dobrou duší naší čtvrti i celé městské části a jeho šikovné ruce už pomohly 

mnohým z nás. Takový dobrý řemeslník si zaslouží naši plnou podporu. U fotografií asi pana 

Vaněčka je opět fotografie Petra Hejmy s logem podporujeme místní živnostníky. Petra 

Hejmu nalezneme ještě na stránce Kampanuly – Baráčníci vesele Na Rychtě.  

 Přejděme na prosinec 2019. V tomto čísle je Petr Hejma hned na první stránce, 

tentokrát podporuje Čokokafé, Betlémské nám. 8. Je tam opět napsáno: Je to poctivá místní 

živnost, která si zaslouží naši podporu. Současně je Petr Hejma i na str. 2 a opět v anketě 

Staroměstských novin. Podpora místních živnostníků je také na str. 5 tohoto listu. 

 Myslím si, že jsme prošli dostatečný materiál, abychom mohli konstatovat, že jak Petr 

Burgr, tak Petr Hejma jsou prezentováni dvěma tisky. Předpokládám, že u Novoměstských 

novin je to stejné. U obou tiskovin jsou prezentováni v nadprůměrném množství, jsou tam 

prezentováni pozitivně. Myslím, že lze říci, že Malostranské noviny i Staroměstské noviny 

jsou v podstatě permanentní propagací obou těchto politiků. Z toho důvodu se domnívám, že 

měli nahlásit, že jsou ve střetu zájmů.  

 

P.  H e j m a : 

 Další přihlášený je pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nečekal jsem, že vystoupím tak brzy. Děkuji předřečníkovi. Už jsem teď pochopil a 

odpouštím Pavlovi, že 3/4 roku nedodal zápisy z rady, pochopil jsem, co tuto dobu dělal.

 Přemýšlel jsem, co jsem chtěl před dvěma hodinami říct. Myslím, že jsem chtěl to, že 

na mne reagoval 1. místostarosta, který můj výstup bral jako možný atakt. To jsou ti veřejní 

dodavatelé a sbírka listin. Šlo mi o to, aby to bylo konstatováno. 

 Děkuji paní vedoucí za odpovědi na otázky. 

 Přemýšlím, že nechám hlasovat o projektech per partes. 
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P.  H e j m a : 

 To tu ještě nebylo, je to zajímavý nápad. Prosím pana zastupitele Skálu 

 

P.  S k á l a : 

 Nečekal jsem, že se dostanu ke slovu tak rychle. Myslím si, že pan Hejma i pan Burgr 

by se měli složit paní zapisovatelce na operaci karpálního tunelu. 

 Ke grantům. Chtěl jsem poděkovat paní Klečkové za to, jak to bylo připravené. 

Myslím, že to bylo velice dobře zpracované. Jako grantová komise jsme měli všechny 

podklady připravené tak, jak jsme si představovali. Kromě toho, že jsem se dobrovolně 

přihlásil, abych vyhověl panu Scholzovi a řekl, že střet zájmu mám ve společnosti, ve které už 

dávno nejsem, ale minule mi to omlátil o hlavu, tak to teď říkám. 

 Proč jsem se přihlásil? Jediná věc, která mi zůstala ležet v hlavě poté, co jsme se 

rozešli a podle mne jsme se na většině nebo na všech dotacích shodli, tak jediné, co jsem chtěl 

vytáhnout, je Zažít město jinak. Myslím si, že je to akce, která je zvláště v této době důležitá, 

protože podporuje komunitní charakter. Chtěl jsem požádat, zda by šlo navýšit dotaci  

z přidělených 20 tisíc na 40 tisíc z nevyčerpaných peněz. To je můj pozměňovací návrh.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předat písemně. Pan zastupitel Scholz. 

 

P.  S c h o l z : 

 Chtěl jsem se zeptat k bodu 229 – Dyzajn Market. Měl původně pořádat dva trhy – 

jarní a podzimní a teď tam jsou dvě data. Jestli se nemýlím, v minulém nebo v tomto týdnu 

pořádal Dyzajn Market v holešovické tržnici. Navrhovali jsme 30 tisíc s tím, že jsme počítali, 

že akce budou dvě. Jestliže teď bude jedna, bylo by možné jim to snížit za 15.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní vedoucí Klečkovu o odpověď. 

 

P.  K l e č k o v á : 

 Červencová a zářijová data jsou citována tak, jak jsem od nich dostala písemnou 

odpověď. Znamená to buď v červenci, nebo v září.  

 

P.  H e j m a :  

 Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Děkuji za slovo. Po tomto výkonu, který by byl komentován na rozhlasovou cenu, rád 

bych také poděkoval paní Klečkové a všem lidem za perfektní přípravu. Byl jsem sice členem 

komise, ale pro nečekanou smutnou událost na Kampě jsem se jí nemohl zúčastnit. Materiály 

jsem si podrobně nastudoval, jak komise rozhodla, a souhlasím se vším. 

 Připojuji se k Davidu Skálovi, jsem tam ve střetu zájmů, protože jsem ve valné 

hromadě Auto*Matu. I když s nimi v mnoha věcech nesouhlasím, tak si myslím, že s akcí 

Zažít město jinak – na Malostranském nám. i na Kampě máme dobré zkušenosti. Přidal bych 

se k Davidovi Skálovi a podpořil bych přidání na tuto akci, která se týká více sousedských 

sdružení na Praze 1. Ještě jednou děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím kolegyni Počarovskou. 
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P.  P o č a r o v s k á : 

 Týká se to tabulky 132, je tam 19. září, náklady jsou uvedeny 1340 tis., žádají 70 a 

přiznáno jim bylo 20. Když se díváte na jiné akce, třeba Průvod pražských strašidel, jakou 

výši dostal, oživuje to Prahu 1, máme s tím zkušenosti. Loni se to hodně osvědčilo, myslím na 

Malé Straně, a také se za to přimlouvám.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická poznámka pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý :  

 Můžeme dát procedurálně hlasovat o vypuštění bodu č. 10? 

 

P.  H e j m a : 

 Můžeme o tom hlasovat. Připojuji další dvě procedurální hlasování. Jedno je, že si 

schválíme, zda můžeme pokračovat po 21. hodině a druhé je hlasovat o mém návrhu na 

předřazení bodu 14, který se týká přidělení finančních prostředků v rámci vyhlášeného 

dotačního programu Podpora využití volného času za bod 6, abychom měli schváleny všechny 

grantové tituly v jednom balíčku. Potom se můžeme věnovat složitějším bodům.  

 Nejprve prosím hlasovat o prvním procedurálním návrhu – vyřazení bodu č. 10. Pro 

11, proti 3, zdržel se 1, nehlasovalo 10. Tento návrh nebyl schválen.  

 Prosím hlasovat, zda souhlasíme s pokračováním zastupitelstva po 21. hodině. Pro 

17, proti 4, zdržel se 1, nehlasovali 3. Návrh byl schválen, pokračujeme po 21. hodině. 
 Prosím hlasovat o předřazení bodu č. 14 za bod 6. Pro 22, proti 1, zdrželi se 2, 

nehlasoval 0. Návrh byl schválen. Můžeme pokračovat v projednávání bodu č. 5.  

 Prosím paní vedoucí. 

 

P.  K l e č k o v á : 

 Chtěla jsem panu Scholzovi dokončit přesnou odpověď a chtěla jsem reagovat na 

Auto*Mat.  

(P. Hejma: Jste součástí předkladatele, máte slovo.) 

 Z projektu Dyzajn Market cituji: Rádi bychom na původním plánovaném místě konání 

nám. Václava Havla uskutečnili podzimní edici v termínu 12.-13.9., případně i zimní  

v prosinci 2020. V úvahu je možné vzít i prázdninovou edici 25.-26. července. 

 Co se týká Auto*Matu, výběrová komise posuzovala jednotlivé projekty i v závislosti 

na tom, jakou finanční dotaci obdržely od Magistrátu hl. m. Prahy. U Auto*Matu s jedná o 

individuální účelovou dotaci ve výši 1 mil. Kč. Na výběrové komisi také zaznělo – týká se to 

nejen letošního ročníku, ale i předcházejících ročníků, že je to skvělá a záslužná akce,  

Auto*Mat byl u počátků a je tím zastřešujícím organizátorem. Poslední ročníky si jednotlivé 

akce na lokálních místech ve čtvrtích organizují a zařizují veškerou administrativu u toho a  

z velké části financují jednotlivé spolky, lokální patrioti, soukromé osoby apod. Úloha 

Auto*Matu neříkám, že se ztrácí, ale pomalu velmi ustupuje na úkor lokálních organizátorů. I 

z tohoto důvodu byla tato částka takto zohledněna. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za vysvětlení. Uděluji slovo panu zastupiteli Čižinskému. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Mám pozměňovací návrh. Připadá mi, že když se tisk jmenuje Přidělení finančních 

prostředků v rámci dotačního programu MČ Praha 1 v oblasti kultury po r. 2020, slovo 

„přidělení“ by tam mělo zaznívat.  
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 Navrhuji změnit bod 2 tak, že se schvaluje přidělení finančních prostředků v rámci 

dotačního programu MČ Praha 1 v oblasti kultury pro r. 2020 dle položek: 

20-KU-001, 20-KU-002, 20-KU-003, 20-KU-004, 20-KU-005, 20-KU-006, 20-KU-007, 20-

KU-008, 20-KU-009, 20-KU-010, 20-KU-011, 20-KU-012, 20-KU-013, 20-KU-014, 20-KU-

015, 20-KU-016, 20-KU-017, 20-KU-018, 20-KU-019, 20-KU-020, 20-KU-021,20-KU-021, 

20-KU-022, 20-KU-023, 20-KU-024, 20-KU-025, 20-KU-026, 20-KU-027, 20-KU-028, 

položka 20-KU-029 bude ve druhé, ta tady nebude, 20-KU-030, 20-KU-031, 20-KU-032, 20-

KU-033, 20-KU-034, 20-KU-035, 20-KU-036, 20-KU-037, 20-KU-038, 20-KU-039, 20-KU-

040, 20-KU-041, 20-KU-042 tam nebude, pak 20-KU-044, 20-KU-045, 20-KU-046, 20-KU-

047, 20-KU-048, 20-KU-049, 20-KU-050, 20-KU-051, 20-KU-053, 20-KU-054, 20-KU-055, 

to tam nebude,to už uplynulo, 20-KU-057, 20-KU-058, 20-KU-060, 20-KU-061, 20-KU-65, 

20-KU-066, 20-KU-068, 20-KU-069, 20-KU-070, 20-KU-071, 20-KU-072, 20-KU-073, 20-

KU-074, 20-KU-076, 20-KU-077, 20-KU-078, 20-KU-080, 20-KU-081, 20-KU-082, 20-KU-

083, 20-KU-084, následující by bylo ve druhém výroku usnesení, 20-KU-086, 20-KU-087, 

20-KU-088, 20-KU-089, 20-KU-090, 20-KU-091, 20-KU-092, 20-KU-093, 20-KU-094, 20-

KU-095, další položka tam nebude, 20-KU-097, 20-KU-098, 20-KU-099, 20-KU-100, 20-

KU-101, 20-KU-102, 20-KU-103, položka 20-KU-104 bude v dalším výroku, 20-KU-105, 

20-KU-107, 20-KU-108, 20-KU-109, 20-KU-110, 20-KU-111, 20-KU-112, 20-KU-113, 20-

KU-114, 20-KU-115, 20-KU-116, 20-KU-118, 20-KU-119, 20-KU-120, 20-KU-121, 20-KU-

122, 20-KU-124, 20-KU-125, 20-KU-126, 20-KU-127, 20-KU-128, 20-KU-129, 20-KU-130, 

následující položka už byla, ta tam nebude, 20-KU-132, 20-KU-133, 20-KU-134, 20-KU-135, 

20-KU-136, 20-KU-137, 20-KU-138, 20-KU-139, 20-KU-141, 20-KU-142, 20-KU-143, 20-

KU-144, 20-KU-145, 20-KU-146, 20-KU-147, 20-KU-148, 20-KU-149, 20-KU-150, 20-KU-

151, 20-KU-152, 20-KU-153, 20-KU-154, což je Revolver o. p. s., to v usnesení, ve výroku 

nemá být, 20-KU-155, 20-KU-157, 20-KU-158, 20-KU-159, 160 a 161 tam nebudou, dále 

tam bude položka 20-KU-162, 20-KU-163, 20-KU-164, 20-KU-165, 20-KU-166, 20-KU-167, 

20-KU-168, 20-KU-169, 20-KU-171, 20-KU-173, 20-KU-174, 20-KU-175, 20-KU-176, 

položka 177 tam nebude, tam se nepřiděluji finanční prostředky,  potom 20-KU-178, 20-KU-

179, 20-KU-180, 20-KU-181, 20-KU-183, 20-KU-184, 20-KU-185, 20-KU-186, 20-KU-187, 

20-KU-188, 20-KU-189, 20-KU-190, 20-KU-191, 20-KU-193, 20-KU-194, 20-KU-195, 20-

KU-196, 20-KU-197, 20-KU-198, 20-KU-199, 20-KU-200, 20-KU-201, 20-KU-203, 20-KU-

204, 20-KU-205, 20-KU-206, 20-KU-207, 20-KU-208, 20-KU-209, 20-KU-210, 20-KU-211, 

20-KU-212, 20-KU-213, 20-KU-214, 20-KU-215, 20-KU-216, 20-KU-217, 20-KU-218, 20-

KU-219, 20-KU-220, 20-KU-221, 20-KU-222, 20-KU-224, 20-KU-225, 20-KU-226, 20-KU-

227, 20-KU-228, 20-KU-229, 20-KU-230, 231 ne, tam se nepřidělují finanční prostředky, 

potom 20-KU-232, 20-KU-233, 20-KU-239, 20-KU-241, 20-KU-242, 20-KU-243, 20-KU-

244, 20-KU-245, 20-KU-246, 20-KU-248, 20-KU-249, 20-KU-250, 20-KU-251, 20-KU-252, 

20-KU-253, 20-KU-254, 20-KU-255, 20-KU-256, 20-KU-257, 20-KU-258, 20-KU-259, 20-

KU-260.  

 Dále navrhuji bod 3, který by zněl: Zastupitelstvo neschvaluje přidělení finančních 

prostředků v rámci dotačního programu MČ Praha 1 v oblasti kultury pro r. 2020 dle položek 

20-KU-029, 20-KU-043, 20-KU-252, (hlas z pléna: 052) (potlesk), omlouvám se. 

 

P.  H e j m a : 

 Technická – pan dr. Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Jsem už starší člověk a nějak nechápu, co tady pan Čižinský přednáší. V katastrálních 

územích se vůbec nevyznám. Proto bych ho poprosil, kdyby to celé od začátku zopakoval.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím diskutujícího, jak se vyrovná s tímto požadavkem.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nerozumím, jaká rozumíte katastrální území. Přednáším pozměňovací návrh, jakým 

způsobem rozhodnout o přidělení finančních prostředků v oblasti kultury.  

 

P.  H e j m a : 

 Nebyla vypořádána technická poznámka pana zastupitele, má problémy rozumět tomu, 

co se tady čte, takže požadoval číst znovu.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Dám to písemně.  

 

P.  H e j m a : 

 Mám ještě jednu technickou poznámku. V souladu s bezpečnostními opatřeními 

někteří z vás poukazují, že všichni mají mít roušky. Prosím, abychom tomuto požadavku 

vyhověli včetně diskutujícího, abychom tady zabránili obavám z šíření koronaviru. Musíme 

toto strpět. Děkuji za pochopení. 

 Pane kolego, můžete pokračovat.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Bod 3 by zněl: ZMČ neschvaluje přidělení finančních prostředků v rámci dotačního 

programu MČ Praha 1 v oblasti kultury pro r. 2020 dle položky KU-029, KU-043, KU-052, 

KU-056, KU-059, KU-062, KU-063, KU-064, KU-067, KU-075, KU-079, KU-085, KU-096, 

KU-0104, KU-0106, KU-117, KU-123, KU-131, KU-140,Nemocnice Milosrdných sester,  

KU-156, KU-160, KU-161, KU-170, KU-172, KU-177, KU-182, KU-192, KU-196, 20-KU-

202, 20-KU-205, 20-KU-223, 20-KU-234, 20-KU-235, 20-KU-236, 20-KU-237, 20-KU-238, 

to jsou Malostranské noviny, 20-KU-240, 20-KU-247. To je všechno. 

 

P.  K l e č k o v á : 

 Není to všechno, vůbec jste necitoval položku 20-KU-231. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Omlouvám se, do bodu 3 nechť je zařazena i položka 20-KU-231, kde se opět 

přiděluje nula. Schvaluje se přidělení finančních prostředků v první várce a neschvaluje 

přidělení finančních prostředků v další várce položek. 

 Další body navrhuji přečíslovat. Bod ukládá uzavřít a odepsat smlouvy o přidělení 

finančních prostředků z dotačního programu městské části Praha 1 v oblasti kultury po r. 2020 

dle bodu č. 2 tohoto usnesení. To by byl bod č. 4 usnesení. Přečísluje se i bod o tom, kdo 

odpovídá, tedy 4.1. Navrhuji, aby to nebyl 1. místostarosta Petr Burgr, ale aby to byl pan 

starosta. Domnívám se, že je správnější, když dokument navenek podepisuje starosta a ne  

1. byť gesční místostarosta.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická – paní Klečková. 
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P.  K l e č k o v á : 

 Od předkladatele pozměňovacího návrhu bych potřebovala vědět, co s částkou u 

projektu 236, 237 a 238, které navrhl do bodu 3 – že jim nebudou finanční prostředky 

přiděleny. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Jsou zařazeny do bodu 3, že zastupitelstvo schvaluje nepřidělení finančních 

prostředků. 

 

P.  K l e č k o v á : 

  Kam navrhujete přesunout těch 40 tisíc? K jakému projektu? Nebo je ponechat v 

souhrnném balíku nepřidělených finančních prostředků? 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nenavrhuji to přidělit jinam. Pokud bude můj pozměňovací návrh schválen, finanční 

prostředky mohou být alokovány jiným způsobem. 

 Měl bych procedurální návrh hlasovat takto: odděleně položky 20-KU-001, 20-KU-

002, 20-KU-003, dohromady hlasovat položky 20-KU-004 a 20-KU-005 – jedná se o stejný 

subjekt, odděleně položku 20-KU-006, položku 20-KU-007, 20-KU-008, 20-KU-009, 20-KU-

010 dohromady, položku 20-KU-011 odděleně, položku 20-KU-012 odděleně, položku 20-

KU-013 odděleně, položky 20-KU-014, 20-KU-015 a 20-KU-143 dohromady, položku 20-

KU-016 odděleně, položku 20-KU-17 odděleně, položku 20KU-018 odděleně, položku 20-

KU-019 odděleně, položku 20-KU-020 odděleně, položku 20-KU-021 odděleně, položku 20-

KU-022 odděleně, položku 20-KU-023 odděleně, položku 20-KU-024 odděleně, položky 20-

KU-025 a 20-KU-06 hlasovat dohromady, položku 20-KU-027odděleně, položku 20-KU-028 

odděleně, položku20-KU-029 odděleně, položku 20-KU-030 odděleně, položku 20-KU-031 

odděleně, položku 20-KU-o32 odděleně, položku 20-KU-033 odděleně položku 20-KU-034 

odděleně, položku20-KU-035 odděleně, položku 20-KU-036 odděleně, položku 20-KU-037 

odděleně, položku 20-KU-038 odděleně, položky 20-KU-039 a 20-KU-040 dohromady, 

položku 20-KU-041 odděleně, položku 20-KU-042 odděleně, položku 20-KU-043 odděleně,  

položku 20-KU-044 odděleně, položku 20-KU-045 odděleně, položku 20-KU-046 odděleně, 

položku 20-KU-047 odděleně, položku 20-KU-048 odděleně, položku 20-KU-049 odděleně, 

položku 20-KU-050 odděleně, položku 20-KU-051 odděleně, položky 20-KU-052 a 20-KU-

053 hlasovat dohromady, položku 20-KU-054 odděleně, položku 20-KU-055 odděleně, 

položku 20-KU-056 odděleně,  položku 20-KU-057 odděleně, položku 20-KU-058 odděleně, 

položku 20-KU-059 odděleně, položky 20-KU-060, 20-KU-061, 20-KU-062, 20-KU-063 a 

20-KU-064 dohromady, 20-KU-065 a 20-KU-066 dohromady, 20-KU-067, 20-KU-068 a 20-

KU-069 dohromady, 20-KU-070 a 20-KU-071 dohromady, položku 20-KU-072 odděleně, 

položku 20-KU-073 odděleně, položku 20-KU-074 odděleně, položku 20-KU-075 odděleně, 

položku 20-KU-076 odděleně, položku 20-KU-077 odděleně, položky 20-KU-078 a 20-KU-

079 dohromady, položku 20-KU-080 odděleně, položku 20-KU-081 odděleně, položku 20-

KU-082 odděleně, položku 20-KU-083 odděleně,  položku 20-KU-084 odděleně, položku 20-

KU-085 odděleně, položku 20-KU-086 odděleně, položku 20-KU-087 odděleně, položku 20-

KU-088 odděleně, položku 20-KU-089 odděleně, položku 20-KU-090 odděleně, položku 20-

KU-091 odděleně, položku 20-KU-092 odděleně, položku 20-KU-093 odděleně, položku 20-

KU-094 odděleně, položku 20-KU-095 odděleně, položky 20-KU-096 a 20-KU-097 hlasovat 

dohromady, položku 20-KU-098 odděleně, položky 20-KU-099 a 20-KU-100 hlasovat 

dohromady, položku 20-KU-101 odděleně, položku 20-KU-102 odděleně, položky 20-KU-

103 a 20-KU-104 hlasovat dohromady, položku 20-KU-105 odděleně, položku 20-KU-106 

odděleně, položku 20-KU-107 odděleně, položku 20-KU-108 odděleně, položku 20-KU-109 
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odděleně, položku 20-KU-110 odděleně, položky 20-KU-111, 20-KU-112 a 20-KU-113 

hlasovat dohromady, položku 20-KU-114 odděleně, položku 20-KU-115 odděleně, položky 

20-KU-116 a 20-KU-117 hlasovat dohromady, položku 20-KU-118 odděleně, položku 20-

KU-119 odděleně, položku 20-KU-120 odděleně, položku 20-KU-121 odděleně, položku 20-

KU-122 odděleně, položku 20-KU-123 odděleně, položku 20-KU-124 odděleně, položku 20-

KU-125 odděleně, položky 20-KU-126 a 20-KU-127 hlasovat dohromady, položku 20-KU-

128 odděleně, položku 20-KU-129 odděleně, položku 20-KU-130 odděleně, položku 20-KU-

131 odděleně, položku 20-KU-132 odděleně, položku 20-KU-133 odděleně, položku 20-KU-

135 odděleně, současně navrhuji hlasovat položky 20-KU-135, 20-KU-136 a 20-KU 137 – 

jedná se o Komunitní centrum Kamp, položku 20-KU-138 odděleně, položky 20-KU-139 a 

20-KU-140 hlasovat dohromady, položku 20-KU-141 odděleně, položku 20-KU-142 

odděleně, položka 20-KU-143 je hlasovaná dohromady, položku 20-KU-144 odděleně, 

položku 20-KU-145 odděleně, dohromady hlasovat položky 20-KU-146, 20-KU-147 a 20-

KU-215, položku 20-KU-148 odděleně, položku 20-KU-149 odděleně, položku 20-KU-150 

odděleně, položky 20-KU-151 a 20-KU-152 hlasovat dohromady, položku 20-KU-153 

odděleně, u položek 20-KU-154 a 20-KU-155 rovněž prosím o oddělené hlasování, položku 

20-KU-156 odděleně, položku 20-KU-157 odděleně, položku 20-KU-158 odděleně, položku 

0-KU-159 odděleně, položku 20-KU-160 odděleně, položku 20-KU-161 odděleně, položku 

20-KU-162 odděleně, položku 20-KU-163 odděleně, položky 20-KU-164 a 20-KU-165 

hlasovat dohromady, položku 20-KU-166 hlasovat odděleně, položku 20-KU-167 odděleně, 

položku 20-KU-168 odděleně, položku 20-KU-169 odděleně, položky 20-KU-170 a 20-KU-

171 hlasovat společně, položku 20-KU-172 odděleně, položku 20-KU-173 odděleně, položku 

20-KU-174 odděleně, položku 20-KU-175 odděleně, položku 20-KU-176 odděleně, položku 

20-KU-177 odděleně, položku 20-KU-178 odděleně, položku 20-KU-179 odděleně, položku 

20-KU-180 odděleně, položku 20-KU-181 odděleně, u položek 20-KU-182 a 20-KU-183 

prosím rovněž o oddělené hlasování, položku 20-KU-184 odděleně, položku 20-KU-185 

odděleně, položky 20-KU-186, 20-KU-187 a 20-KU-188 hlasovat dohromady, položku 20-

KU-189 odděleně, položku 20-KU-190 odděleně, položku 20-KU-191 odděleně, položku 20-

KU-192 odděleně, položku 20-KU-193 odděleně, položku 20-KU-194 odděleně, položku 20-

KU-195 odděleně, položku 20-KU-196 odděleně, položku 20-KU-197 odděleně, položku 20-

KU-198 odděleně, položku 20-KU-199 odděleně, položku 20-KU-200 odděleně, položku 20-

KU-201 odděleně, položku 20-KU-202 odděleně, položku  20-KU-203 odděleně, položku 20-

KU-204 odděleně, položku 20-KU-205 odděleně, položku 20-KU-206 odděleně, položku 20-

KU-207 odděleně, položky 20-KU-208 a 20-KU-209 hlasovat dohromady, položku 20-KU-

210 odděleně, položku 20-KU-211 odděleně, položku 20-KU-212 odděleně, položku 20-KU-

213 odděleně, položku 20-KU-214 odděleně, položky 20-KU-215 a 20-KU-246 a 20-KU-247 

hlasovat dohromady, položku 20-KU-216 odděleně, položku 20-KU-217 odděleně, položku 

20-KU-218 odděleně, položku 20-KU-219 odděleně, položku 20-KU-220 odděleně, položku 

20-KU-220(pozn. zřejmě 221) Shlomo Yaffwe odděleně, položku 20-KU-222 odděleně, 

položku 20-KU-223 odděleně, položku 20-KU-224 odděleně, položku 20-KU-225 odděleně, 

položku 20-KU-226 odděleně, položku 20-KU-227 odděleně, položku 20-KU-228 odděleně, 

položku 20-KU-229 odděleně, položku 20-KU-230 odděleně, položku 20-KU-231 odděleně, 

položku 20-KU-232 odděleně, položku 20-KU-233 odděleně, položku 20-KU-234 odděleně, 

položku 20-KU-235 odděleně, naopak položky 20-KU-236, 20-KU-237 a 20-KU-238 

hlasovat dohromady, položku 20-KU-239 odděleně, položku 20-KU-240 odděleně, položku 

20-KU-241 odděleně, 20-KU-242 odděleně, 20-KU-243 odděleně, 20-KU-244 odděleně, 

položku 20-KU-246 odděleně, položku 20-KU-247 odděleně, položku 20-KU-248 odděleně, 

položku 20-KU-249 odděleně, položku 20-KU-250 odděleně, položku 20-KU-251 odděleně, 

položku 20-KU-252 odděleně, položku 20-KU-253 odděleně, položku 20-KU-254 odděleně, 

položku 20-KU-255 odděleně, položku 20-KU-256 odděleně, položku 20-KU-257 odděleně, 
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položky 20-KU-258 a 20-KU-250 hlasovat dohromady a nakonec prosím hlasovat o položce 

20-KU-260. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše o technickou poznámku. 

 

P.  B u r e š : 

 Technickou poznámku přednáším za Návrhový výbor. Žádám předkladatele 

pozměňovacího návrhu, aby ve smyslu platného jednacího řádu § 7, odst. 7, předložil tento 

návrh písemně tak, aby bylo zřejmé dostatečné znění předloženého návrhu. Upozorňuji, že tak 

musí učinit nejpozději před zahájením hlasování, což je tak do minuty. Prosím pana 

předsedajícího, aby panu předkladateli s tím pomohl. 

 

P.  H e j m a : 

 Nabízím pomoc v následujícím směru: navrhuji přerušit projednávání tohoto bodu, 

aby mohl pan zastupitel Čižinský svůj návrh precizovat v písemné podobě. Zároveň dávám 

hlasovat o dočasné změně jednacího řádu, která spočívá za prvé ve zkrácení doby diskusního 

příspěvku pro každého na maximálně tři minuty, za druhé – aby každý doplňující nebo 

pozměňovací návrh byl zpracován písemně, předložen Návrhovému výboru a pak následně 

okomentován. Je to právo zastupitelstva. Zastupitelstvo je ten orgán, který schvaluje jednací 

řád. Vzhledem k tomu, co se tady dnes děje, podávám tento výjimečný procedurální návrh a 

žádám, abychom o něm hlasovali.  

 Přerušení tohoto bodu po dohodě s předkladatelem mám právo jako předsedající  

konat, aniž bychom o tom hlasovali. Je to přerušeno. 

 Zároveň formuluji procedurální návrh na dočasnou úpravu jednacího řádu, jak bylo 

řečeno. 

 Technická poznámka pan zastupitel Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Potřeboval bych více informací o té dočasnosti, jak je to přesně formulováno – 

omezená platnost atd. 

 

P.  H e j m a : 

 Platnost by byla pouze pro jednání dnešního zastupitelstva.  

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Domnívám se, že není možné měnit jednací řád bez písemného tisku. Tisk by se mohl 

zařadit, ale rozhodně nelze měnit jednací řád slovem přednášejícího. 

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, není tomu tak. Co si ustanoví a odhlasuje zastupitelstvo, tak to platí. 

Zastupitelstvo je jediný orgán, který může zasahovat do jednacího řádu. Je to plně v 

kompetenci tohoto zastupitelstva.  

 Prosím paní zastupitelku Nazarskou. 

 

P.  N a z a r s k á : 

 Prosím o pět minut na klub. 
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P.  H e j m a : 

 Ještě technická pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Musím se ztotožnit s tím, co říkal pan zastupitel Čižinský. Starosta před chvílí řekl, že 

když je předkládán nějaký návrh, měl by být písemný. V rámci jednacího řádu nevím, o čem 

bychom měli hlasovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Je to procedurální návrh, tyto návrhy nejsou nikdy písemné. Jsou to návrhy na 

proceduru, jakým způsobem se jedná – vyřazení nebo zařazení bodu, přerušení projednávání 

bodu a řada dalších věcí. Je to v kompetenci zastupitelstva, to má právo to odhlasovat. Bylo 

by to platné pouze po dobu dnešního zastupitelstva. Je to v zájmu nás všech, protože se 

chceme konstruktivně dobrat k projednání příslušných bodů a nechceme být dále diváky této 

komedie.  

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.   B u r e š : 

 Za Návrhový výbor si dovolím podpořit to, co zaznělo. Pozměňovací návrhy k tiskům 

jsou podle platného jednacího řádu předkládány písemně. Padne-li procedurální návrh, zvláště 

když jde o dočasné rozhodnutí, zastupitelstvo může cokoli pouhým hlasováním změnit.  

O procedurálním návrhu se hlasuje bez rozpravy a má to přednost před technickými 

připomínkami. Pane starosto, za Návrhový výbor vás vyzývám – dejte hlasovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Dávám hlasovat o dočasné úpravě jednacího řádu. Měla být pauza na jednání klubu, 

ale o procedurálním návrhu se hlasuje okamžitě. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Procedurální návrh je definován v čl. 6, v § 7 a zní: Procedurálním návrhem se rozumí 

návrh na odročení věci, odkázání jinému orgánu, na přerušení či ukončení rozpravy, na 

způsob hlasování či jinou procedurální otázku. (Hejma: ano, to je ta jiná procedurální otázka). 

Hodláte tady dočasně zrušit jednací řád. Možná můžete, možná vás za to nezavřou, ale toto je 

výsměch jednacímu řádu.  

 

P.  H e j m a : 

 Myslím, pane kolego, že výsměch je, co tady už několik hodin předvádíte. O tom bych 

se nebavil. Máte štěstí, že tady sedí slušní lidé, kteří to tolerují.  

 

P. B r o ž : 

 Mám technickou. Změna jednacího řádu není procedurální návrh, je to porušení 

jednacího řádu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana tajemníka. 

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Vážené zastupitelstvo, chtěl bych vás upozornit, že tady vzadu nesedí zvířata, jsou to 

lidé. Pokud tady dnes mluvíme o právu, tak tito lidé jsou zaměstnanci a podle zákoníku práce 

mají nárok na minimálně 12hodinový odpočinek mezi směnami. Jsou to lidé, kteří dva měsíce 
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pracovali na likvidaci covidu v krizové situaci, tak se k nim, prosím, chovejte slušně. Někteří 

budou vstávat ráno v 5 hod. nebo v 5.30 hod. (Potlesk) 

 

P. H e j m a : 

 Byla to naprosto správná připomínka. Upřel bych ještě pozornost na paní 

Kopečkovou, která za vámi, pane kolego Čižinský, celou dobu trpělivě sedí a zapisuje. Vy s 

vaším sociálním cítěním byste neměl toto dopustit. 

 Prosím hlasovat o procedurálním návrhu tak, jak byl vznesen. 

 

P. P o č a r o v s k á: 

 První procedurální pozměňovací návrh byl na přerušení projednávaného bodu, potom 

se můžeme bavit o úpravě jednacího řádu.  

 

P.  H e j m a : 

 Znovu opakuji, že pokud předkladatel souhlasí s přerušením, předsedající má právo 

projednávání tohoto bodu přerušit. Jestli chcete, paní kolegyně, můžeme si cvičně zahlasovat, 

že souhlasíme s přerušením projednávání, ale je to nesmysl.  

 Prosím předkladatele, aby se vyjádřil na mikrofon, zda souhlasí s přerušením 

projednávání. 

 

P.  B u r g r : 

 Ano, souhlasím s přerušením projednávání bodu.  

 

P. V í c h : 

 Měli jsme žádost o přestávku na jednání klubu. Ten padnul ještě před tímto návrhem. 

 

P.  H e j m a : 

 Procedurální návrh byl vznesen před žádostí o jednání klubu. Dávám hlasovat o 

zkrácení doby na příspěvek do diskuse na 3 minuty. Prosím hlasovat. Pro 14, proti 6, 

zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat. Od této chvíle každý přihlášený má čas tři 

minuty.  
 Dále dávám procedurálně hlasovat o způsobu předkládání protinávrhů či 

doplňujících návrhů, a to pouze v písemné podobě doručením k rukám předsedy 

návrhového výboru. Následně má právo předkladatel doplňujícího návrhu ho 

okomentovat. Prosím hlasovat. Pro 3, proti 4, zdržel se 0, nehlasovalo 7. Tento návrh byl 

přijat, budeme se jím řídit do konce jednání tohoto zastupitelstva.  

 Otevírám projednávání bodu   
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tisk 704, přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu v oblasti sportu 

pro r. 2020 

 Prosím pana místostarostu Petra Burgra, aby se ujal svého předkladu.  

 Technická poznámka pan kol. Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Jednací řád je zrušen, většina si myslí, že si může dělat, co chce, že není ničím vázána, 

že je to na právníky, aby se k tomu vyjádřili.  

 

P.   H e j m a : 

 Promiňte, zapomněl jsem na pětiminutovou přestávku na jednání klubů. 

(Jednání klubů) 
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 Prosím, zaujměte svá místa, budeme pokračovat v jednání zastupitelstva.  

  

Budeme projednávat bod č. 6, tisk 704. Prosím pana místostarostu Burgra, aby se ujal svého 

tisku. 

 

P.  B u r g r : 

 Dámy a pánové, jsme v oblasti sportu. Tady se přikláním k názoru zákona o 

hl. m. Praze. Ptám se, kdo ze zastupitelů je v dotačním titulu sport ve střetu zájmů? Nevidím 

nikoho přihlášeného. Prosím pana starostu. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Končím rozpravu. Prosím hlasovat o předloženém návrhu 

usnesení. Pro 14, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Tento návrh byl přijat. 

 Technická poznámka. 

 

P. B u r g r : 

 Chtěl jsem se zeptat Návrhového výboru, jak vypadá pozměňovací návrh v bodu č. 5? 

Ptám se, v jakém stavu to je. Kdyby bylo jasné, že dodán nebude, bod bychom mohli otevřít.  

 

P.  B u r e š : 

 Návrh dodán nebyl a vzhledem k nepřítomnosti předkladatele dodán ani nebude. Proto 

navrhuji, aby byl bod otevřen a mohli jsme ho řádně dokončit. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím na návrh předkladatele otevřít 5. bod programu, materiál č. 702. 

 

P.  B u r g r : 

 Dámy a pánové, myslím, že ode mne očekáváte, že se neztotožňuji s žádným 

protinávrhem. Konstatuji, že prostor pro racionální jednání má komise Kultury a případně se k 

tomu můžeme vrátit na příštím zastupitelstvu.  

 

P.  H e j m a :  

 Do rozpravy je přihlášen pan zastupitel Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Byl jsem přihlášen ještě dříve, než se tady začal měnit jednací řád. Považuji za 

nedemokratické, aby tady vystupovali vedoucí úředníci s tím, že jsou unaveni, když tady 

nutně nemusí být. Také nechápu, co je to za nátlak. Jednou máme demokracii, tak se nějakým 

způsobem postupuje. Omezení doby výstupu mi zejména vadí ve vztahu k bodu privatizace a 

k bodu Masaryčka, kde se jedná o velmi důležité body. Pro někoho tři minuty je málo. 

Doufám, že se to nebude tak striktně uplatňovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, bereme na vědomí. Odchází kol. Počarovská, která mi sdělila, že stahuje 

svůj tisk č. 20. Prosím, abyste to sdělila na mikrofon, abychom to měli procedurálně správně.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Ano, stahuji. 
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P.  H e j m a : 

 Děkuji. Tímto je tisk č. 20 stažen z programu jednání. Můžeme dál pokračovat v 

diskusi. 

 Technická poznámka pan radní Caban. 

 

P.  C a b a n : 

 Kolegovi Kučerovi. § 7, 3. bod: procedurální návrh nebo technickou poznámku může 

vznést i tajemník úřadu. Myslím si, že pan tajemník měl právo říct to, co řekl.  

  

P.  H e j m a : 

 Myslím si, že je to tak, jak to kdo cítí. Všichni jsme vnímali, co tady bylo řečeno.  

 Technická pan radní Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Za Návrhový výbor si dovolím shrnout, jak to je. Začnu od konce. 

 Velký čtený pozměňovací návrh nebyl před zahájením hlasování dodán, takže ho 

považuji za nedokončený. 

 K těm, co byly doloženy, chci uvést toto. Pan Skála jednal o bodu Zažít město jinak – 

plus 20 tisíc, písemně to dodal. 

 Pan zastupitel Scholz svůj návrh stahuje.  

 Jediný pozměňovací návrh je k položce 132-Zažít město jinak, Auto*Mat – plus  

20 tisíc Kč, zvýšení na 40 tis. Kč. Prosím o stanovisko předkladatele, potom budeme moci 

hlasovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Pane místostarosto, máte slovo. 

 

P.  B u r g r : 

 Jako předkladatel bych řekl závěrečné slovo. Upozornil bych na diskusi ohledně střetu 

zájmů. Pro stenozáznam bych upozornil, že 23. dubna na jednání výběrové komise paní 

Nárožná, paní Špačková, pan Skála a Burgr nahlásilo střet zájmů. Zastupitelé to věděli od 

začátku, když dostali materiály. Jestli si pamatujete, v závěrečném slovu jsem chtěl vyzvat 

zastupitele, aby to potvrdili na mikrofon. Myslel jsem, že když to tady tak zaznělo, že to bude 

stačit. 

 Ke střetu zájmů mám ještě jednu poznámku. Dámy a pánové, nezažil jsem větší PR v 

lokálním periodiku, než co jsme tady zažili. Ani největším magnátům přes tisk se nedostalo 

takové PR, jako se dostalo lokálnímu periodiku na Praze 1.  

 

P.  H e j m a : 

 Uzavírám rozpravu. Prosím předsedu Návrhového výboru. 

 

P. B u r e š : 

 Mám jediný návrh od pana kol. Skály, aby položka 132-Zažít město jinak, Auto*Mat, 

byla navýšena o 20 tis. Kč na 40 tis. Kč. 

 

P.  B u r g r : 

 Neztožňuji se. 

 

P.  B u r e š : 

 Prosím hlasovat o tomto protinávrhu.  
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P.  H e j m a : 

 Výsledek hlasování: pro 2, proti 10, zdržel se 1, nehlasovalo 5 zastupitelů. Tento 

protinávrh nebyl přijat. 

 Prosím hlasovat o původním návrhu, jak byl předložen panem místostarostou Petrem 

Burgrem. Pro 15, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 2 zastupitelé. Návrh byl přijat, tisk máme 

schválen. 

 

P.  K l e č k o v á : 

 Moc se omlouvám, ale za všechny kulturní organizace moc děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 My děkujeme vám za trpělivost a za to, že jste s námi vydržela tento tisk projednávat 

tak složitě. 

 Prosím k bodu 
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tisk 802, návrh na přidělení finančních prostředků v rámci vyhlášeného dotačního 

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

r. 2020 

 Prosím paní Mgr. Špačkovou, aby se ujala svého tisku.  

 

P.  Š p a č k o v á : 

 Požádala bych vás o to, abyste nám odsouhlasili přidělení finančních prostředků na 

dotační titul Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro r. 2020. 

 Sešla se hodnotící komise, byl přizván také člen opozice, který se ale omluvil a tudíž 

se nezúčastnil. Do výběrového řízení se přihlásilo 35 žadatelů s 83 projekty. Hodnotící 

komise se nad všemi tituly zamýšlela tak, aby měly velké využití a hlavně aby se vztahovaly k 

dětem a byly ku prospěchu dětí na Praze 1.  

 Finančně navrhla podpořit 70 projektů, a to ve výši 1500 tis. a finančně nepodpořit 13 

projektů, které máte v příloze č. 3.  

 Předávám slovo paní Vencové, vedoucí odboru školství, která je vám k dispozici 

odpovědět na vaše dotazy.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Prosím paní vedoucí Vencovou o doplnění. 

 

P.  V e n c o v á : 

 Navázala bych na paní místostarostku s tím, že komise zohledňovala i situaci, kdy 

některé činnosti tyto tři měsíce neprobíhaly, takže komise u těchto projektů zvažovala a 

krátila částky, které se týkaly např. lektorného, ale materiálové náklady zůstávaly.  

 Odbor školství před jednáním komise zjišťoval posuny termínů, zda se budou konat 

letní táborové akce a provedli jsme aktualizaci u těchto letních aktivit, které nás čekají. S tím 

se komise rozhodovala a výsledek máte před sebou.  

 Odpověděla bych na případné dotazy.  

 

P. H e j m a : 

 Děkuji za doplnění. Do rozpravy je jako první přihlášený pan zastupitel Bodeček.  

 

 

 

 



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 108 
 

P.  B o d e č e k : 

 Zeptal bych se na žádost č. 30-Ultra ANT, zda tuto záležitost máme prověřenou, 

předmětem této společnosti je hostinská činnost, prodej kvasného lihu, konzumního lihu a 

lihovin. To je jeden dotaz. 

 Dále bych se zeptal na č. 83 – Bez komunistů.cz. Mohli bychom k tomu dostat bližší 

informace také na proti jiným položkám navrhovanou částku 40 tisíc?  

 Další dotaz mám k položce 23, Gymnázium Jana Palacha. Odpovědný za projekt je 

pan Mgr. Běhounek. Název projektu je Fotografický kurz. Když jsem si procházel webové 

stránky této školy, tak mě tato záležitost velmi zaujala. Chci se zeptat, proč je navrhována 

nula? Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní vedoucí o odpovědi.  

 

P.  V e n c o v á : 

 U projektu Ultra ANT se komise shodla na tom, že se jedná o tradiční aktivitu. Jedná 

se o nebytový prostor na adrese Týnská 17. Tento prostor je v rámci smlouvy využíván pro 

činnost Junáku a dalších neziskových organizací jako klubovna. Tyto aktivity tam opravdu 

probíhají. Komise, která byla složená i ze zkušených pracovníků a místních znalců kultury, 

tento projekt podpořila. 

 U položky 83 – Bez komunistů – se jedná o projekt, který byl podpořen již opakovaně. 

Tento projekt má velkou spolupráci s našimi základními školami. V letošním roce je tématem 

70 let od zavraždění Milady Horákové a s titulem „jdu s hlavou vztyčenou“ úzce spolupracují 

pedagogové např. z Brány jazyků. Děti chodí po Praze, zpracovávají literární a výtvarné 

projekty, probíhají dílny. Pokud víte, v současné době na radnici v 7. patře je výstava, která je 

z letošního ročníku tohoto projektu.  

 Položka  - Gymnázium Jana Palacha. Jednalo se o projekt fotografického kurzu. Zde 

komise velmi zvažovala a nakonec nepřidělila finanční prostředky z toho důvodu, že se jedná 

o velmi úzkou akci, která není otevřena široké veřejnosti.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P. K u č e r a : 

 Můj dotaz je k těm 13 vyřazeným bodům. V materiálu jsem nenašel důvody ani  

v obecné rovině. Zarazilo mě, že je tam i několik škol. Prosím uvést, zda se jednalo o ten 

důvod, že je to moc úzké, neveřejné – jaké jsou důvody? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, paní vedoucí, máte slovo. 

 

P.  V e n c o v á : 

 Použili jsme formulaci, která je obecná, není specifická ke každému projektu. Vychází 

ze vzdělávacího programu, z cíle a účelu dotačního programu MČ Praha 1 pro volnočasové 

aktivity, kde se jedná o podporu, která má za cíl snížení nákladů hrazených účastníky, 

podporu pravidelných činností nebo jednorázových akcí finančně přístupných pro co nejširší 

skupinu dětí a mládeže. Samozřejmě podporujeme volnočasové aktivity i v našich školách, 

ale mezi nepodpořenými jsou některé projekty. Myslím, že je tam projekt kursu kytary(?), na 

který chodí dva žáci. Opakovaně tento projekt nepodporujeme, podporujeme spíše akce, které 

jsou otevřené a jsou pro větší skupiny dětí.  
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 Zvažujeme i další věc, kterou je třeba někdy v projektu rozklíčovat. To jsou třeba 

aktivity středních škol a gymnázií, které jsou úzce provázané s výukou, některé probíhají 

formou seminářů, ale patří do výuky – nesplňují podmínky vyhlášených volnočasových 

aktivit. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Cabana. 

 

P.  C a b a n : 

 Krátce zareaguji na to, co říkal pan kolega Bodeček. Upozornil bych ho, že v položce 

24 Gymnázium Jana Palacha dostalo podporu na projekt pro sbor, který je velmi kvalitní a 

zpívá na akcích městské části. Je to aktivita, která je zajímavá pro celou městskou část 

Praha1. 

 Fotografický kroužek byl úzce spjatý, navíc u středních škol je to trochu otázka. Tam 

jsme se na to dívali z toho hlediska, nakolik konkrétní projekt má přínos pro Prahu 1. Zatímco 

sbor jednoznačně ano, fotografický kroužek byl hodně směrem dovnitř školy. 

 U ostatních, na co se ptal kol. Kučera, paní Vencová to v zásadě popsala. Probírali 

jsme opravdu jednotlivé projekty v tom smyslu, jaký mají obecně význam nebo nakolik děti z 

Prahy 1 zapojují. Ty, které jsme vyřadili, zapojují minimálně nebo téměř vůbec, nebo to 

městské části nic nepřináší.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji Michalovi za připomínku. V takovém případě se ptám na položku 12, můj 

oblíbený Statek. Jedná se o tábor, který se uskuteční od 19. července do 1. srpna  

v Albrechticích u Drahovic. Je to pro 11-17leté děti. Náklady jsou tam uvedeny 153200 Kč. 

Budou tam mít 36 účastníků a 1 účastník za 14 dní zaplatí 3900 Kč. Když to vynásobíme, 

dostaneme 140400 Kč. Ptám se, na co chtějí dotaci? Částka je prakticky totožná s částkou, 

kterou uvádějí, že potřebují na tento projekt.  

 Další otázka, zda máme informaci o tom, kolik dětí z Prahy 1 se tohoto tábora 

zúčastní? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní vedoucí, aby reagovala. 

 

P.  V e n c o v á : 

 Vycházíme z informací, které uvádějí žadatelé. Máme tady položkový rozpočet. 

Poplatky účastníků jsou v žádosti vyčísleny na 124 tisíc, vy tady uvádíte trochu jiné číslo. 

Tyto příjmy jsou zde přiznané. Náklady tohoto projektu jsou potraviny 70 tisíc, doprava  

30 tisíc, ubytování, pronájem tábořiště 10 tisíc, materiál a režie 36 tisíc, odměna kuchařům  

6 tisíc, celkově 153200 Kč. Rozdíl činí 29 tisíc, což je ta částka, o kterou žádali městskou 

část. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Nikdo další není přihlášen do rozpravy, rozpravu končím.  

 Ještě dotaz na pana předsedu Návrhového výboru, zda přišel nějaký protinávrh či 

doplňující návrh. 
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P. B u r e š : 

 Žádný návrh nedošel. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o původním návrhu usnesení. Pro 15, proti 0, zdržel se 0, 

nehlasovali 3 zastupitelé. Tento tisk byl schválen. 

 Prosím projednat bod  
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tisk 693, granty na opravu domovního fondu 2020  

 Prosím zkontrolovat, zda jsou vypnuta všechna hlasovací zařízení těch, kteří odešli. 

Nesouhlasí mi počty, mělo by nás být 16 a vypadá to, že je nás tady 18. 

 Prosím předkladatele pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Předkládám ke schválení vyhodnocený návrh na udělení grantů na opravu domovního 

fondu. Laskavostí člena komise pana Mgr. Bodečka vám byly vydány i propozice, přestože 

jsem byl přesvědčen, že každý z členů zastupitelstva je zná. Propozice mi moc nevyhovují, 

připadají mi, že omezují výsledek peněz, které poskytujeme na věci, které nejsou dle mého 

názoru prioritní, ale respektuji to a vedl jsem hodnotící komisi v tom smyslu, že jsme se 

těmito pravidly řídili.  

 V rozpočtu bylo 20 mil., dostali jsme žádosti na 27 mil. V obálkovém kole byly 

vyřazeny dvě žádosti. Jedna neměla podstatné náležitosti, které byly nařízeny, to je stanovisko 

památkářů, stanovisko stavebního úřadu atd., druhá obsahovala jen tři papíry sešité svorkou, 

ani to nebylo v obálce, byla hned vyloučena. 

 V druhém kole hodnotící komise vyřadila ty žádosti, které se týkaly vnitřku domů. 

Musím říct, že se v minulých letech podařilo uspokojit žádosti žadatelů jeden rok z 72, druhý 

rok z 82 procent. Dnes s vědomím požadavků za 27 mil. po vyřazení 4 projektů jsme se 

dostali na 26 mil. – přesné číslo je v důvodové zprávě -  pak jsme se snažili, jak dál 

postupovat.  

 Prvním krokem bylo to, že tam, kde  žádal žadatel příspěvek na dva až tři různé druhy 

opravy, třeba na fasádu, okna a střechu, vybrali jsme jen jeden z projektů, který jsme zařadili. 

 Druhým kolem bylo hodnocení soukromých žádostí. Soukromí žadatelé nebyli apriori 

vyloučeni z programu, ale protože se v několika případech objevily žádosti na opravy, které 

byly požadovány od soukromého majitele, který většinu svých nebytových prostor komerčně 

pronajímal, dospěli jsme k názoru, že budeme projekty u těchto žadatelů redukovat na 30 a 20 

procent. Tím došlo k tomu, že ostatní žadatelé mohli dostat stoprocentní žádost a ještě nám 

tam zbude 400 tisíc na technické záležitosti, to je na cedulky na nájem externí firmy, která 

zhodnotí kvalitu projektů a zda odpovídá finanční čerpání.  

 Tím jsme se dostali do situace, že nám přebylo 400 tisíc, které jsem zdůvodňoval, ale 

ještě se ohlásil majitel nemovitosti Spálená 4, který chtěl střechu. Bylo tam sporné to, že 

požadavek zásad byl, že to musí být vidět z ulice. Kubistická střecha by byla vidět z ulice, 

pokud by člověk použil dron a prohlédl si to, což pan Mgr. Bodeček jako vrchní kontrolor 

pečlivě dělal, ale nakonec žadatel oznámil, že tím, že vznikl krizový stav, utekli mu nájemníci 

a letos nebude mít peníze na to, aby stavbu realizoval. Ten odstoupil a je tam ještě 300 tisíc 

volných.   

 Jak se dohodneme, uvidíme později, zatím je návrh tak, jak je daný. Tabulka  

z hlediska účelu užívání není příliš přehledná, proto ještě na nástěnce, kde jsou interpelace, je 

přehledná tabulka, která ukazuje přehledné použití co, jak a kam. 

 Takový je návrh a žádám zastupitelstvo, aby o těchto navržených částkách rozhodlo. 
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P.  H e j m a : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Chci se pana předkladatele zeptat, jestli považuje teď za rozumné, kdy finanční situace 

městské části není zcela dobrá, investovat 20 mil. do cizího majetku.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Není to cizí majetek, z větší části to jsou SVJ, jichž jsme součástí. Musíme si 

uvědomit, že to rozumné je, protože tím současně podporujeme podnikatele. Každý z žadatelů 

si musí vybrat ze tří firem, uzavřít s nimi smlouvu a dává jim v této nelehké době práci.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Jsem rád, že neubývá počet těch, kteří chtějí za podpory dotačního programu Prahy 1 

zlepšit domovní fond na Praze 1. Jedná se o podporu, která ve sto procentech zůstává  

na Praze 1. Disponujeme zpětnou reakcí od žadatele, že i nadále v souvislosti se stávajícím 

stavem zájem o dotaci stále trvá.  

 Mám výhrady k důvodové zprávě, kdy je uvedeno, že pro komerčně pronajímané 

nebytové prostory komise redukovala návrh ve 20 – 30 procentech. Není to zcela přesně. Jen 

doplním, že jsou tam dva případy, které dostaly sto procent, a to z toho důvodu, že komerční 

zisk je pro vlastníka nulový nebo nepatrný. Je to u Strahovského nádvoří 7, což je položka 34, 

a potom u Prokopské 3, položka 23.  

 Největší diskuse byla nad položkou 39, V Jirchářích 14, kdy komise posuzovala to, 

jestli je prostor viditelný z veřejného prostoru. Když byl dodatečně dotazován předseda SVJ, 

uvedl, že je to oprava mansardy. Je to přímo ve dvoře, který je často uzamykatelný, ale pan 

předseda píše, že si uvědomuje, že jejich žádost je na hranici podmínek dle bodu 7:  

 Dřevěná část, kterou chceme opravit, není sice z ulice viditelná, ale náš dům je 

přístupný pro mnoho skupin obyvatel nejen Prahy 1. Především na našem vnitřním dvorku je 

dětské hřiště, kam pravidelně chodí desítky dětí za školky zřizovanou Prahou 1. Dále máme v 

domě dvě spolkové místnosti, které využívá evangelická církev opět od pronájmu od Prahy 1. 

V neposlední řadě u nás sídlí mládežnická organizace Kondor a její oddíl Reálie. Máme zde 

výtvarnou školičku a ateliér pro dětskou tvorbu, kam denně dochází desítky dětí, mládežníků i 

dospělých. Pravidelně navíc zapojujeme do akcí občanské společnosti a otevíráme náš dům 

návštěvníkům v rámci akcí Pražské dvorečky, Zažít město jinak a dalších. Není to tedy 

veřejné místo v pravém slova smyslu, ale viditelné to je s ohledem na stav ostatních částí 

domu.  

 Na základě toho nakonec komise navrhuje, aby i s ohledem na tuto částku bylo této 

žádosti vyhověno. 

 Mám návrh. Protože zbyly nějaké peníze, nechal bych na zvážení v položce 26- 

Rybná 13, zda bychom jim ještě dali 432969 Kč, aby si udělali nejen fasádu, o kterou 

požádali, ale i okna, protože je to pro nás ekonomicky výhodnější. Kdyby se dotace 

uskutečnily i v příštím roce, tak v rámci podmínek, kdyby byly podobné, jim vyplatíme v 

příštím roce ještě větší částku. Tady jsme zastropováni částkou 1,5 mil. Ekonomicky je to pro 

naši městskou část výhodnější. Nechám to na předkladateli. 
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P.  H e j m a :  

 Pane kolego, musíte to formulovat jako doplňující návrh.   

 Prosím pana radního Cabana, dalšího přihlášeného do diskuse. 

 

P.  C a b a n : 

 Jestli jsem to správně chápal, navrhl bys jim, Davide, letos dát 1,5 mil. a příští rok už 

nic. 

 Nyní můj příspěvek. Petře Kučero, navazuji na tebe v tom smyslu, že celkem chápu 

poznámce, jestli máme v této době peníze utrácet za toto, ale na druhou stranu jaká jiná 

instituce než městská část by měla splnit to, co vyhlásila? Vyhlásili jsme dotační řízení, a teď 

to najednou budeme rušit? Myslím, že to není dobrý signál pro občana. Jinak ti rozumím. Už 

se nám stalo, že některé domy od toho odstoupily právě proto, že ví, že nebudou moci 

vygenerovat zbytek peněz, takže stejně třeba k takovým úlevám dojde. 

 

P.  H e j m a : 

 Hlásil se ještě zástupce tajemníka pan Ing. Kovářík. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Stručně k multiplikativnímu efektu finančních prostředků, které se v Praze 1 otočí 

minimálně dvakrát. V situaci, kdy ekonomika dostává určitou ránu, pro ekonomiku je to 

pozitivní smysl, protože peníze otočíme na městské části do majetku, který v rámci SVJ je i 

městské části. Toto není tak negativní jako některé jiné útraty. Myslím si, že na to v tuto 

chvíli v rozpočtu máme. 

 

P.  H e j m a : 

 Rozumíme tomu tak, že z hlediska ekonomického a finančního je doplňující návrh 

pana zastupitele Bodečka hodnocen pozitivně a že by to mohlo naopak v rámci stávající 

situace prospět.  

 Prosím o reakci předkladatele.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Ztotožňuji se s tím, protože máme uplatnění pro náhle uvolněných 300 tisíc, které nám 

vrátila Spálená 4.  

 

P.  H e j m a : 

 Přihlášen je ještě pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pane doktore, nejsem si jistý, jestli jste upravoval částku v bodu 2, celkovou částku, 

poté, co Spálená odstoupila. 

 

P.  H e j n a : 

 Prosím předkladatele, aby reagoval. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Tabulku jsem neupravoval, protože ta byla připravena a odevzdána dávno před tím, 

než přišlo to vzdání se pana xxxxxxxxxxx. Uvědomte si, že jestliže jim dnes zastropujeme 

částku na 1,5, dávají do toho ze svých peněž 4,5 mil., což je celková hodnota zakázky. Tady 

to má smysl.  
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P.  H e j m a : 

 Byl vznesen dotaz, zda žadatel toto navýšení akceptuje. Podali žádost, že to chtěli. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Ano. Na dotaz, zda i za této situace budou usilovat o peníze, zda je uplatní, potvrdili, 

že ano.  

 

P.  B u r e š : 

 Za Návrhový výbor si potvrdím od předkladatele, že vyřazená Spálená nebyla 

promítnuta do usnesení. Aby byla číslovka správně, musíme odečíst 300 tisíc a přičíst  

432969 Kč. Je to tak správně, pane předkladateli?  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předkladatele o potvrzení.  

 

P.  V o t o č e k : 

 S návrhem jsem se ztotožnil. Je otázka, jestli se tam má přidat těch uvolněných 300 

tisíc, nebo jestli se to má dorovnávat na plnou částku 1,5 mil. Doporučoval bych dát tam jen 

těch 300 tisíc, čímž zůstává částka stejná.  

 

P.  H e j m a : 

 Usnesení doplnil předkladatel pan radní Votoček.  

 Prosím předsedu Návrhového výboru pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Vzhledem k tomu, že se předkladatel ztotožnil, máme původní doplněný návrh, o 

kterém můžeme hlasovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o doplněném původním návrhu usnesení. Pro 15, proti 0, zdržel se 1, 

nehlasoval 0. Návrh byl schválen. 

 Prosím pojednat bod číslo 

8 

tisk 676, valorizace nájemného pro r. 2020  

 Prosím předkladatele pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Tento tisk se vztahuje k valorizaci pro r. 2020. V rámci pomoci podnikatelům rada 

zatím pozastavila účinnost svého rozhodnutí do června, protože když rada rozhodovala o 

valorizaci, rozhodla o tom, že bude uplatněna v plném rozsahu, které jí umožňují daňové 

předpisy a jednotlivé smlouvy.   

 Vzhledem k tomu, že rada takto rozhodla a když toto rozhodnutí padlo, rada ho už 

nemůže vzít zpátky. V tuto chvíli to přestává být v rovině dáme, uznáme nebo neuznáme 

valorizaci, ale v tuto chvíli je to už v oblasti vzdání se pohledávky, a to připadá zastupitelstvu. 

 Navrhujeme, aby zastupitelstvo odsouhlasilo, že v r. 2020 nebude uplatněna valorizace 

u nájemních smluv. Týká se to bytů, nebytů, speciálních záležitostí, kdy mají nějakou zvláštní 

smlouvu – to je těch 17 tisíc. Týká se to i pozemků a celých domů. Je to absolutní zrušení 

valorizace pro r. 2020. 
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P.  H e j m a : 

 Děkuji panu Votočkovi jako předkladateli. Je nutné podotknout, že tento bohulibý akt, 

který podpoří všechny, na které dopadá stávající opatření v rámci boje proto koronaviru, nás 

bude stát 7,7 mil. Kč, jak je citováno v důvodové zprávě.  

 Otevírám rozpravu. Končím rozpravu. Prosím hlasovat o původním návrhu usnesení. 

Pro 16, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Tento tisk byl všemi přítomnými schválen. 

 Prosím projednat bod  

9 

tisk 687, záměr prodeje pozemku parc. č. 378/5, k. ú. Nové Město, obec Praha, o výměře 

3 m2 

 Prosím předkladatele pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Tento materiál se týká prodeje 3 m2. Je to náš pozemek v ulici Soukenická 7, na 

kterém si SVJ postavilo výtah. Jednáním jsme dosáhli toho, že si pozemek odkoupí. Druhá 

varianta byla, že s tím nebudeme souhlasit, ale oni budou výtah stejně používat. Dostaneme za 

to minimální částku, dostaneme aspoň něco. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za předklad. Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Chtěl jsem se zeptat na to, co je uvedeno u předkladatele, že pan dr. Jan Votoček je 

člen koronaviru – nebo co je tam KOIN? 

 Dala městská část souhlas s výstavbou výtahu? 

 Omlouvám se odboru technické a majetkové správy, paní Kateřině Dubské, neboť si 

uvědomuji, že tisk je kvalitní a jeho cílem je náprava.  

 V rámci navrženého usnesení bychom měli vzít na vědomí nevyhovující faktický stav, 

s odkazem na Katastrální úřad je to spíše stav technický. Faktický je v tom, že navrženým 

usnesením podporujeme AIRBNB peklo v daném domě.  

 Když jsem se díval do katastru, zajímalo by mě, v kolika bytech se provozuje 

AIRBNB? Zajímalo by mě, kolik a odkdy byl placen nájem za užívání pozemku pro výtah, 

kterým se vozili a vozí turisté AIRBNB. 

 Mám poznámku, že zde je určena cena obvyklá, cena může být nižší, pokud si ji 

odůvodníme a může být i vyšší, což nemusíme zdůvodňovat. V tomto objektu trpí trvale žijící 

občané. Myslím, že by bylo dobré prostor pro místní zkulturnit a zlidštit. Vím, že pan 

dr.Votoček na tom pracuje. 

 Protože se v tisku navrhuje záměr, mohli bychom i v souvislosti s tím, že v souvislosti 

s koronavirem tam městská část investovala nemalé prostředky v rámci dezinfekce, v záměru 

navrhnout částku od odkup ještě vyšší, třeba dvojnásobnou nebo i trojnásobnou. Nechám to 

na předkladateli.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci předkladatele. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Vím, že je v obou domech Soukenická 7 mají rozličná čísla popisná, že v obou 

funguje hotel bez hotelového zázemí. Bereme fakt, že tady je na našem pozemku postaven 

cizí výtah a máme možnost to prodat. Navrhuje se to podle znaleckého posudku. 
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 Že bychom měli udělat něco proti AIRBNB, toto sleduje z bezprostřední blízkosti paní 

předsedkyně výboru a buďte si jist, že časem se dostaneme k tomu, když nám k tomu pomůže 

Parlament změnou zákona, že toto vypadne. 

 V tuto chvíli je to tak, že chceme 144 tisíc, nebo nechceme nic? Výtah tam bude ale 

stejně pořád jezdit.  

 Z hlediska boje proti AIRBNB jsem si vědom, že je to velmi problematický bod, ale 

tady je možnost buď získat peníze, nebo to nechat ležet.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Sitár Baborákovou. 

 

P.  Sitár  B a b o r á k o v á : 

 Dodala bych, že v tomto dvorním traktu bydlím. Pro mne i jako zastupitelku nejsou 

primární peníze, ale princip. Proto nemohu hlasovat pro.  

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Prosím pana zastupitele Scholze. 

 

P.  S c h o l z : 

 Chtěl bych se zeptat, zda to není motivační pro to, aby si dělal na našem pozemku, co 

chce, protože mu to v nejhorším prodáme. Jestli jsem to správně pochopil, postavili si tam 

výtah, nás se nezeptali. Jde o to, jestli to není motivační pro ostatní, kteří by si chtěli něco 

postavit na našem pozemku a vidí, že nejhorší věc, která se jim stane je, že jim to prodáme. 

 

P.  H e j m a :  

 Prosím předkladatele, aby reagoval.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Výtah tam je asi 15 let. Stalo se to v minulosti a snad byl k tomu souhlas i městské 

části. Teď jde o to vyrovnat se s pozemkem.  

 

P.  H e j m a : 

 Výtah stojí na pozemku, stejně by to tak bylo, těžko se s tím už něco udělá. Máme 

možnost buď si říct o peníze, nebo to nechat být a nemít nic. 

 Končím rozpravu a prosím hlasovat o původním návrhu usnesení. Pro 11, proti 3, 

zdrželi se 2, nehlasoval 0. Tento tisk nebyl schválen. 

 Prosím o bod číslo 

10 

tisk 239, zrušení usnesení č. UZ19_0025 ze dne 29. 1. 2019  

 Prosím předkladatele pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Toto je materiál, kvůli kterému tady bylo celé odpoledne a večer divadlo, když se 

snažilo zabránit schválení tohoto materiálu. Jediné, co tady akceptuji, je výhrada paní 

Počarovské, že tisk se jen jmenuje o zrušení usnesení, byť usnesení je přílohou, ve které je 

napsáno, čeho se to týká. 

 Usnesení, které bylo šalamounsky nazváno jako pozastavení zásad pro prodej dalších 

bytů, je to varianta 5, která se dělala, je sice nazváno jako pozastavení, ale všechny kroky, 

které byly dělány, byly, že se to ruší. Vzpomeňte si, jak bývalý starosta říkal – prodáme ještě 

tyto dva byty, a pak už „šlus“, jak se hádal o to, jestli prodáme skálu pod Kramářovou vilou 
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nebo ne, protože měl fixní ideu, že majetek nesmí městská část ztrácet, i když pro něj nemá 

žádné využití.  

 V původním usnesení byla stanovena řada úkolů, které měly být splněny. Z nich byl 

splněn jen jeden – že byl předán přehled všech jednotek. Bylo to splněno částečně. Třeba 

koncepce bytové politiky, o kterou jsem postupem času jednal s panem Mgr. Špačkem, dosud 

nedoznala definitivní změny, která by byla schválena radou nebo zastupitelstvem. Další věci 

nebyly splněny vůbec.  

 V našem volebním programu bylo obnovit privatizaci. O tom, v jaké míře a za jakých 

podmínek se budeme ještě dohadovat v dalším materiálu, to je jakým způsobem proběhne 

privatizace. Zatím se připravuje koncepce bytové politiky, ve které se proti koncepci 

Špačkové z větší části shodujeme, kromě prvního bodu, a to privatizovat ano a privatizovat 

ne. Jsme přesvědčeni o tom, že privatizace by měla být znovu spuštěna, a proto je tady 

předložen tento materiál. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za uvedení do tisku a otevírám rozpravu. Slovo má pan zastupitel Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Děkuji panu předkladateli. Trochu tady vracíte čas s tím, že když to zrušíme, začnou 

opět platit ty troje zásady, které se záměrem ukončit platnost nějakým způsobem pozastavily 

nebo částečně zrušily – nevím. Trochu jsem předpokládal, že nám tento bod budete předkládat 

už s novými zásadami, které budou reagovat na všechny výtky, kterým jsme se v mezičase 

věnovali, ať co se týká určování ceny nebo některých drobných parametrů pravidel, např. 

sleva 10 % za včasné zaplacení. Vím, že se nad tím pozastavovala kontrola z Magistrátu, že 

parametr podmínek není zcela odůvodnitelný. Trochu jsem čekal, že se v tomto materiálu 

budeme bavit o nějakých nových podmínkách. Pro mne je nepřípustné, abychom se vrátili ke 

starým bezezbytku – a teď co? Budou platit na dobu neurčitou, nebo je nějaký závazek 

zpracovat nové vyčištěné podmínky? Rád bych apeloval na to, abychom tisk ještě upřesnili. 

Drobnost je ta, že termín na splnění těch čtyř úkolů, které jste jmenoval, uplynul koncem 

března, takže by bylo možné na něm pracovat i po lednové změně. To je ale samozřejmě na 

vás.  

 Apeloval bych na to, abychom se tomuto tématu mohli věnovat ještě příště.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Začnu svým konzistentním názorem, že prosazuji jak já, tak členové klubu Pirátů 

dokončení privatizace na Praze 1. Ve volebním programu jsme měli uvedeno, že dokončení 

privatizačního procesu dává smysl. Myslím si, že v tomto mám s předkladatelem více shody 

než neshody. Myslím si ale, že takto předložený materiál a usnesení je naprosto 

nehlasovatelné.  

 Dovolím si nejprve okomentovat obsah předloženého tisku, který je velmi strohý. 

Chybí mi v tom např., že se záležitostí zabývala rada, která doporučila zastupitelstvu zrušit 

usnesení z 22. ledna 2019. Začínám si pomalu zvykat, že kolegové z rady občas o něčem 

hlasují a přitom nemají k dispozici důležité informace a dokumenty, na jejichž základě by svá 

rozhodnutí mohli opřít. Uvědomují si všichni, co znamená zrušit toto usnesení, byť mělo a má 

spíše deklaratorní ráz? Jak může znovu platit něco, co je v rozporu se zákonem?  
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 Pokud bychom přijali toto usnesení, a to i v upravené podobě se splněným smyslem, 

tak říkáme, že lze v budoucnu postupovat podle prvních, druhých a třetích zásad, což teď pan 

radní Votoček potvrdil, které nevycházejí z ceny obvyklé v daném místě a čase, tak jak bylo 

tady několikrát řečeno. Od července 2016 platí to, že pokud odchylka od ceny obvyklé není 

zdůvodněna, pak je úkon prodeje bytu neplatný. V našich zastaralých zásadách se nevychází z 

ceny obvyklé, což je samozřejmě špatně. 

 Ještě k tisku. V něm je odkazováno na letošní lednový termín, do kterého nebyly 

splněny čtyři úkoly. I já si dovolím – stejně jako kol. Počarovská - toto rozporovat, neboť to 

bylo na prosincovém zasedání zastupitelstva, kde jsem předložil žádost o posunutí tohoto 

termínu k 30. dubnu letošního roku. Zároveň odkazuji na stenozáznam ze zasedání 

zastupitelstva z 29. ledna loňského roku, konkrétně na str. 17, kde je uvedeno, že jsem už 

tento den mluvil o splnění úkolů nikoli v rámci roku, ale o roku a čtvrt. To však v tuto chvíli 

není podstatné.  

 Jsem toho názoru, že by se nyní předložený tisk měl stáhnout, nyní ještě platný záměr 

zrušit zásady by měl být co nejdříve ukončen tím, že zásady budou zastupitelstvem zrušeny a 

v ten stejný den zasedání zastupitelstva bychom schválili zásady nové, které nebudou v 

rozporu se zákonem. Nájemníkům, kteří by se v budoucnu mohli stát vlastníky bytů, by se 

oznámila pravidla a rozmezí kupní ceny, za kterou budou moci privatizovat. Myslím si, že by 

už konečně měl někdo nebát se říci, že už není možné, aby někdo na Praze 1 mohl 

privatizovat za částku menší než 50000 Kč/m2. Byl bych rád, kdyby to nové vedení lidem 

řeklo. 

 Počítám s tím, že budeme hledat řešení, kdy zdůvodníme cenu, za kterou budou moci 

nájemci odkoupit, neboť odchylka od ceny obvyklé vznikne. Tato záležitost nemůže nás 

ohrozit. Předpokládám, že všichni ví, o čem teď mluvím. Jsem přesvědčen, že budeme při 

rozhodování a hlasování sledováni a velmi nerad bych udělal něco, čím bych ohrozil své 

kolegy jak v opozici, tak i vás v rámci koalice.  

 Neustále se opakuje, že tu jsou někteří, kteří čekají na privatizaci. Zajímalo by mě, kdo 

to vůbec je. Předpokládám, že je to téměř každý nájemník obecního bytu, který by chtěl 

privatizovat za podmínek zejména těch finančních, za které se dnes již privatizovat nedá.  

V tuto chvíli je však pouze jediný případ, o kterém se dá říct, že u něj byl zahájen privatizační 

proces, a to je myslím byt pana xxxxxx. Pak to jsou ještě někteří nájemníci na adrese 

Šporkova 10. Za mne nikdo jiný na Praze 1 nemá rozjetý privatizační proces. Proto je třeba 

diskutovat o těch, jejichž objekty byly v minulosti zařazeny na seznam objektů, kde by se 

mohlo privatizovat a také bychom diskutovali o těch, kterým z nějakého důvodu bylo v 

privatizaci bráněno, přestože existují totožné případy, u nichž privatizace v minulosti 

proběhla. 

 Uvědomuji si, že je potřeba primárně se zabývat objekty Šporkova 10, Dlouhá 28, 30, 

Jindřišská 18, Jindřišská 23, Poříčí 35, 37, Opletalova 20, a pak tu máme spoustu jednotlivců, 

mezi které řadím např. pana xxxxxxx. 

 Myslím, že je načase pustit do světa to, že na privatizaci bude mít nárok např. ten, kdo 

v bytě prokazatelně trvale žije např. 30 let a že bude moci privatizovat např. s podmínkou 

dvacetiletého zpětného předkupního práva pro MČ Praha 1. Neustále tady opakujeme to, že 

budeme identifikovat občany Prahy 1, kteří dlouhodobě čekají na privatizaci a pro něž by 

ukončení privatizace bylo nepřiměřeně tvrdé. Zapomínáme na ostatní občany Prahy 1. Proč se 

nepustíme do identifikace občanů Prahy 1, kteří celý život bydlí v Praze 1, v bytě za tržní 

nájemné, a pro něž by privatizace bytů v centru Prahy za zvýhodněnou cenu pro jiné bylo 

nepřiměřeně tvrdé? Jak k tomu tito naši občané přijdou, že se jim jednak nedotuje nájemné a 

nemají šanci výhodně koupit jeden z bytů, který jim svým podílem občana Prahy 1 také patří? 

 Na předloženém tisku mi chybí podpisy lidí, kteří potvrzují, že nám předložený 

materiál prověřili a že materiál je právně v pořádku.  
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 Chtěl bych se zeptat předkladatele, kdy nám odevzdá splnění čtyř úkolů, které  

k 30. dubnu měly být splněny. 

 Poslední věc. Mám poslední informace ze včerejška od hl. m. Prahy, z odboru 

kontrolních činností od paní ředitelky Ireny Vondráčkové, kdy jsem se bohužel až po čtvrt 

roce dostal ke zprávě o kontrole, která tady proběhla v loňském roce a kdy jsem nesouhlasil s 

výsledky kontroly. V dokumentu mi dala za pravdu, nicméně mám smůlu, protože jsme se, 

jako městská část, mohli odvolat pouze do 15 dnů ode dne převzetí tohoto dokumentu.  

V dokumentu je uvedena jedna podstatná věc, že Magistrát uvedl, že platnost našich zásad z r. 

1998 byla již ukončena usnesením zastupitelstva 29. ledna 2019. Vycházeli z toho, že asi tato 

informace jim byla oznámena při kontrole a oni už v dokumentu uvádí, že skutečně se 

nemohou podle těchto zásad byty dále prodávat. 

 Vážím si vašeho přístupu, že chcete dokončit privatizační proces, ale musím 

zopakovat to, co tady řekl kol. Kučera: stáhněme to a přijďme s řešením, které se občanům 

nějak odprezentuje, ale hlavně oni budou vědět, že budou moci privatizovat a za jakých 

zejména finančních podmínek.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím technickou poznámku od pana místostarosty Burgra. 

 

P.  B u r g r : 

 Pane starosto, prosím, aby se dodržoval platný jednací řád tohoto zastupitelstva, neboť 

pan kol. Bodeček si vybral asi tři příspěvky za sebou. Byl unesen diskusí, která by byla 

oprávněná, kdyby byl na stole prodej nějaké jednotky. Pak je to relevantní. To, jestli dnes 

rušíme nějaké usnesení, je-li špatné nebo dobré, pojistkou bude usnesení zastupitelstva k 

jednotlivým případným prodejům. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan kol. Bodeček si vybral dva a čtvrt příspěvků.  

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Krátce bych na to reagoval. Rozhodně nemíním za předchozí politickou reprezentaci 

dodělávat úkoly, které si sama stanovila, byť jste je prodloužil až do působnosti naší vlády 

nad Prahou 1. V tuto chvíli je tady předložen materiál, který odšpuntuje celou záležitost a 

začne se s tím dělat. Sám tvrdíte, že paní Vondráčková na základě ústní informace považuje 

toto usnesení, které navrhuji zrušit, za ukončení privatizace, ukončení platnosti zásad. To není 

pravda.  

 Že se musíme srovnat s platnými zákony, to víme a umíme.  

 V současné době probíhá v rámci koalice diskuse nad bytovou koncepcí, nad koncepcí 

zacházení s bytovým fondem na Praze 1. Jakmile dojde ke koaliční shodě, bude to předloženo 

do majetkové komise a dáno i všem opozičním zastupitelům, protože to následně musí skončit 

v zastupitelstvu. 

 Ani v tomto materiálu ještě nebude komu a za kolik, tento materiál je globální náhled 

na to, jak zacházet. Otázka privatizace jako takové musí být dále rozpracována. Už jsme na to 

měli jednu privatizační schůzku před covidem, kde jsme představili určité zásady, které se 

musí rozpracovat. Předchozí reprezentace se rozhodla, že cena v čase a v místě obvyklá je  

380 Kč, a proto začala systematicky zdražovat nájemné. Kdo měl smlouvu na dobu určitou za 

125 Kč, automaticky dostal prodloužení o pouhý rok a navýšení na 150 Kč. 
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 My vycházíme z toho, že tady chceme udržet střední třídu. O sociálně slabé se stará 

sociální politika a sociální odbor, ti bohatí si koupí byt, který potřebují nebo pronajmou. My 

se ale snažíme, aby lidé, kteří tady bydlí, tady vyrostli a celý život pracovali ve standardních 

podmínkách, nedělali žádné podvody ani kšefty, tak ti si za svůj pracovní život nevydělali na 

to, aby si mohli obstarat byt. Prostě na to nemají. Tyto lidi nechceme odsud vyhnat, stejně 

jako je tady koncept startovacích bytů, který je na dva plus jeden rok, a pak „padej“. 

 Naše snaha je, abychom toto zajistili. Proto i podmínky privatizace budou mít na toto 

ohled. Samozřejmě zpracováváme detaily toho, jak zabránit tomu, aby byl byt okamžitě 

prodán nebo aby byl používán k AIRBNB. Toto všechno jsou složité záležitosti, které musí 

být – jak pan Mgr. Kučera říká – precizně zpracovány, než se hodí do světa. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Cabana. 

 

P.  C a b a n : 

 Mám trochu pocit, že pan kol. Bodeček ve svém příspěvku a teď i pan Votoček 

zabředli do diskuse k jinému bodu, až tady budeme privatizaci řešit podle nějakých pravidel. 

 Abychom mohli o nějaké privatizaci, nikoli o masivní privatizaci, ale o principu 

uvažovat, musíme předchozí usnesení zrušit, aby se nám uvolnily ruce vůbec o tom uvažovat. 

Navíc rušíme usnesení, které pouze oznamovalo záměr ukončit platnost, platnost ani 

neukončuje, ty zásady, kolego Kučero, vlastně platí. 

 Myslím si, že teď rušíme bývalé usnesení a důležité je, aby na základě vzniku bytové 

koncepce atd. bylo také jedno sezení nad tématem privatizace (koalice – opozice), abychom v 

rámci možností dospěli k přijatelným zásadám. Myslím, že je to, co nás do budoucnosti čeká. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P. C a b a n : 

 Pardon, omlouvám se. Na tabuli je uvedeno zrušení usnesení 2020, ale má tam být 

2019. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, aby došlo k opravě nadpisu. Prosím pana Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Rozumím tomu, že chcete udělat politické gesto, nakonec je to vaše právo zrušit toto 

divné pozastavení, jak upozorňoval Michal Caban. Vidím i na vaší straně velkou vůli přednést 

nové zásady, podle kterých se bude postupovat. Myslím si, že to je něco, co by stálo zato dát 

občanům najevo, že se nevracíme ke starým zásadám. Hodně by mě uspokojilo, kdyby pan 

předkladatel doplnil nějaký závazek, do kdy nové zásady představí. Myslím, že by to 

občanům dalo jasný signál – teď se neradujte, nebude se prodávat za 25 tisíc za metr, ale 

budou nějaké nové zásady.  

 

P.  H e j m a :  

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Říkal jsem, že mi tam chybí stanovisko právníků, že je to v pořádku. Ruší se záměr 

rušit zásady. Znamená to, že když se to schválí, platí najednou zásady, které jsou v rozporu se 
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zákonem. To není v pořádku. Má se to všechno najednou zrušit a říct, že se bude privatizovat 

za nových zásad, které ale už nikdy nemohou platit. 

 

P.  H e j m a : 

 Technickou poznámku má pan zástupce tajemníka Ing. Kovářík. Máte slovo. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Rychlou odpověď k panu Bodečkovi. Zásady stále platí, jen podle nich nelze nic 

prodat. Zastupitelstvo schválilo pouze záměr je zrušit. Nelze jen zrealizovat jediný prodej 

podle nich, protože zásady nejsou v souladu s platnými zákony. Platí, zastupitelstvo je 

nezrušilo, ale nejste schopni podle nich v tuto chvíli nic projednat. Usnesením se zruší body, 

které tam jsou, nezpůsobíte tím žádný jiný problém, než že zrušíte termíny, které tam jsou. 

Když si dnes dáte ukládací úkol radě předkládat další záměry po schválení novely nebo 

nových zásad, tak stejně podle nich nemůžete nic prodat, V tuto chvíli jsou sice platné, ale 

jsou nenaplnitelné.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za připomínku. V této souvislosti jsem chtěl dát doporučení předkladateli, zdali 

bychom pod bod 2) uložili aspoň ukládací podmínku provést revizi stávajících pravidel a 

předložit k projednání. 

 Prosím předkladatele pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Po konzultaci s panem Ing. Kováříkem jsem rozšířil text usnesení o bod 2, který jsem 

předal písemně Návrhovému výboru, a bude načten. Myslím, že vám dá světlo v tunelu, že se 

bude do určité doby něco dělat. 

 

P. H e j m a : 

 Končím rozpravu a prosím předsedu Návrhového výboru, aby nás seznámil s 

doplněným návrhem usnesení. 

 

P. B u r e š : 

 Původní návrh zněl: předložit další prodeje po schválení nových zásad dle usnesení. 

Usnesení v bodu 1 ale rušíme, takže to tam být nemohlo. Nový bod by tedy zněl: 

 Ukládá předložit další prodeje bytových jednotek až po schválení novely či zcela 

nových zásad. Zodpovídá rada – jak to tam je. 

 Znamená to, že to co tady zaznělo v diskusi, je v usnesení specifikováno. Znamená to, 

že se ruší usnesení z r. 2019 a ukládá se radě, aby předkládala zastupitelstvu další prodeje až 

po schválení nových zásad.  

 Termín může být konec volebního období. 

 

P.  V o t o č e k : 

 I když je to jako předložení nových zásad, mělo by to být dřív, třeba v září.  

 

P.  B u r e š : 

 Dobře, tak 30. 9. 2020. 

 O takto upraveném návrhu se může hlasovat. Žádám předkladatele bodu, aby se 

vyjádřil, zda se s tím ztotožňuje. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím o vyjádření předkladatele. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Nemohu se ztotožnit, když jsem to předkládal. Datum je 30. 9. 

 

P.  H e j m a : 

 Stává se to součástí původního návrhu usnesení. Prosím hlasovat. Pro 13, proti 0, 

zdrželi se 3, nehlasoval 0. Návrh byl schválen. 

 

 Blížíme se k závěru. Bod 11 je stažen, bod 20 je také stažen. Otevírám poslední bod 

dnešního jednání pod poř. číslem 

13 

tisk 795, informace k projektu Masaryk Centre 1 

 Tento bod byl otevřen na žádost opozičních zastupitelů s tím, že původně byl 

požadavek o svolání mimořádného zastupitelstva. Na základě okolností, které objektivně 

nedávaly smysl svolávání mimořádného zastupitelstva z důvodu, že hl. m. Praha uzavřelo 

dohodu s investorem, nedošlo k odvolání ze strany hl. města. Totéž proběhlo na úrovni 

městské části Praha 1 s tím, že jsme velmi intenzívně jednali s investorem a dosáhli jsme také 

dohody. Tím, že nebyla dohoda řešena tripartitně jako tomu bylo třeba u projektu Savaren, tak 

každá strana – jak hl. město, tak městská část dojednaly to, co bylo maximálně možné. Proto 

není možné akceptovat připomínky, které měla třeba paní Vinklárková v rámci své 

interpelace, že jsme dojednali málo. Investor dává ofsety ve výši přes sto mil. Kč. Bylo tam 

opomenuto, že např. 40 mil. Kč, které má investor investovat do nových zelených ploch, 

připadnou v případě nerealizace městské části. Nebylo fér, co tady bylo řečeno. Jinak je vše 

uvedeno v tisku. 

 Dal bych prostor dotazům opozice, jak bylo slíbeno, že to dnes proběhne. Tomuto 

tématu jsme v předminulém zastupitelstvu věnovali tři hodiny času, věc se projednávala také 

na různých platformách městské části a i tomu tak nadále bude. I v rámci usnesení, které bylo 

schváleno 10. března 2020, v ukládací části jsme slíbili, že bude svoláno veřejné jednání 

komise územního rozvoje za účasti zastupitelů či veřejnosti, aby byly vyslyšeny názory na 

tento projekt. Zároveň bylo doporučeno projednat tyto připomínky a náměty s příslušnými 

zástupci hl. města Prahy s tím, že v tomto směru jsme zajistili koordinaci s hl. městem Praha, 

koordinovali jsme jednotlivé kroky s kompetentním náměstkem pro územní rozvoj Petrem 

Hlaváčkem. V tomto směru budeme postupovat i nadále. 

 Z našeho pohledu si myslíme, že bylo splněno vše, co mělo být splněno. Můžeme mít 

na projekt různé názory, je to subjektivní záležitost každého. Na druhou stranu je v zájmu 

věci, aby se už začalo v tomto směru něco realizovat, protože v současné době máme na půdě 

bývalého brownfieldu pouze stavební jámu, která se začne za chvíli bortit, bude potřeba její 

statické zajištění a vzniknou další následné problémy.  

 První přihlášený do rozpravy je pan zastupitel Bodeček.  

 

P.  B o d e č e k : 

 Mám tři skupiny dotazů, nejvíce jich budu mít k důvodové zprávě.  

 Jednak se chci zeptat, proč není součástí tisku dohoda, která měla být podepsána  

k 12. květnu letošního roku? 

 Dále se chci zeptat, kdo nese odpovědnost za to, když nebude realizováno to, co je v 

dohodě? Odkazuji na základní kapitál společnosti Prague CBD ve výši 200 tisíc. Proč tam 

není uvedena záruka společnosti Masaryk Station Investment, která je stoprocentním 
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společníkem, se základním kapitálem? I toto je směšná výše co se týká kapitálu. V této 

hierarchii nám nefiguruje Penta. 

 Druhý dotaz mám k odrážce, že podíl až 50 % bytové plochy v objektech další etapy 

projektu Masaryk Centre na území MČ Praha 1 včetně snahy o vytvoření dalších parkovacích 

stání – jak „až“? Nemělo by tam být slovo „minimálně“? Slovo „až“ znamená, že to může být 

nula procent.  

 Další dotaz je k zajištění služeb občanské vybavenosti. Občanskou vybaveností může 

být i mešita. Kdo se to smál? Pamatuji se, že pan doktor říkal u jednoho výběrového řízení, že 

mešita je občanská vybavenost.  

 Dál tam máme příspěvek 40 mil. Kč na přestřešení Masarykova nádraží. Jak toto 

souvisí s Prahou 1? Měla by to být záležitost železničářů, případně hl. m. Prahy. 

 Je tam uveden odkaz na převod pozemku parc. č. 2537/163 za 10 tisíc Kč s oceněnou 

hodnotou na 39,5 ml. Kč. Na koho by to bylo převedeno? Na hl. m. Prahu a potom svěřeno 

městské části Praha 1?  

 Poslední dotaz k této části. Zakázky investora: 40 – 50 % budou tvořit rezidenční byty 

pouze pro trvalé bydlení. Chci se zeptat, jak to zajistíme, aby tam bylo trvalé bydlení, a když 

to nebude trvalé, tak jaké sankce tady budou? (Neslyšitelná poznámka z pléna, že se zřejmě 

jedná o Prahu 8) 

 Poslední dotazy. K územnímu rozhodnutí, které bylo vydáno 17. dubna letošního roku 

a které vydal Stavební úřad, se chci zeptat, jestli se na vypracování rozhodnutí podílela nějaká 

externí právní kancelář. Pokud ano, tak která? Připadá vám standardní vydat tak důležité 

rozhodnutí v tom nejpřísnějším stupni nouzového stavu s ohledem na následných 15 dnů pro 

odvolání? Dovoluji si odkázat na metodiku Ministerstva vnitra, v které najdeme, že orgány 

radnice by se neměly setkávat. 

 Další dotaz. Řešilo se v orgánech či v komisích a vypořádalo se např. to, co realizace v 

podobě, v jaké je prezentována, bude znamenat pro současné centrum Prahy 1, např. ulici 

Příkopy, nám. Republiky a jiné? Napadá mě, že tam budou třeba kina, a co se nám stane s 

kinem třeba ve Slováči? Vzpomínáte si na to, co se nám stalo s obchodním domem Kotva 

poté, co bylo otevřeno Palladium? Kotva svým způsobem zanikla. To se jedná pouze o menší 

stavbu Paladia. Položil si někdo otázku: v momentu, kdy nám vznikne tento kolos, co nám to 

udělá s centrem? 

 

P.  H e j m a : 

 Krátce odpovím. Dohoda není součástí tisku proto, protože byla podepsána a následně 

ji bylo potřeba opatřit doložkou tak, aby mohla být řádně zveřejněna v centrálním registru 

smluv. K vyznačení doložky dochází na právním oddělení. Ještě to nebylo k dispozici v době, 

kdy byl tisk připravován. Smlouva bude zveřejněna v centrálním registru smluv. Podle mého 

názoru se tak již stalo. Každý se může na smlouvu podívat.  

 Jakým způsobem je zajištěn závazek Penty, resp. proč není zajištěn závazek? Je to 

garantováno společností Penta, protože se jedná o sesterskou společnost. Znamená to, že v 

tomto směru jsme postupovali úplně stejně jako hl. m. Praha, je to deklarace, kde se v tomto 

směru musíme spolehnout na to, že investor má vůli to splnit, protože on není daleko s 

projednáváním projektu, získal pravomocné územní rozhodnutí a zároveň bude probíhat 

stavební řízení a řada dalších souvisejících řízení, takže v tomto směru je to v zájmu 

investora. Jeho zájem je na tom, aby si nepoškodil good will, protože to není jediný projekt, 

který v Praze realizuje. V tomto směru nebylo možné dát přímo sankce na zajištění závazků 

apod., protože sankce musí být reciproční. V rámci možného byla smlouva dojednána úplně 

stejně, jako schválila rada hl. m. Prahy.  
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 Ohledně položky až 50 % bytové plochy. Citoval jste, že je uvedeno, že 40 % až 50 % 

budou rezidenční byty pro trvalé bydlení. Znamená, že ten spodek je 40 % a až 50 % 

znamená, že je to mezi 40 – 50 procenty. Týká se to dvou objektů, které se nachází na 

pozemku před magistrálou ještě na území MČ Praha 1. Je to součástí tzv. rozvojového území, 

které je v současné době ve fázi návrhu na pořízení změny 299/2019, která mění celé 

rozvojové území, které zabíhá z větší části Prahu 8. Na Praze 8 se nachází bytová funkce a my 

jsme k tomu ještě zafixovali bytovou funkci na území MČ Praha 1, navíc ještě se závazkem 

zajištění rezidenčního bydlení pro bydlící v okolí nad rámec parkovacích stání, která jsou 

nutná pro byty, které by měly v objektu vzniknout.  

 Pokud jde o občanskou vybavenost, jestli tam může vzniknout mešita. Máme dohodu, 

že pro občanskou vybavenost je věnována první a část 2. nadzemního podlaží s tím, že 

proběhne průzkum poptávky mezi bydlícími v okolí. Na základě této poptávky bude 

vytvořena nabídka, pokud vůbec nějaká poptávka bude. Pokud bude poptávka po mešitě, v 

což nedoufám, tak by tam mohla vzniknout mešita, ale myslím si, že tam lidé budou spíš chtít 

obchod s potravinami nebo nějaké základní služby apod. 

 Ohledně přestřešení, jaký je vztah k Praze 1. Je to nová parková plocha, která je 

veřejně přístupná. Je to přestřešení nad velkou částí kolejiště. Investorem je Správa železnic. 

Dala požadavek, aby došlo ke kofinancování ze strany hl. m. Prahy a zároveň ze strany 

investora. Hl. m. Praha a ani Praha 1 nemá zájem financovat vznik tohoto nového parku. V 

tomto směru se společnost Penta zavázala, že na to dá 40 mil. Kč. Kdyby se nedej bože 

Správa železnic rozhodla, že to nebude realizovat, ve smlouvě máme garantováno, že to 

dostane Praha 1. Těch 40 mil. jsou další peníze pro Prahu 1 a my s nimi můžeme naložit vedle 

dalších 10 mil. Kč a dalších financí, které musí investor vynaložit na zajištění přípravné 

projektové dokumentace na revitalizaci ulic Hybernská, V Celnici, Havlíčkova. 

 Pokud jde o převod pozemků, je to dáno smlouvou mezi hl. m. Praha a investorem. 

Pozemek tak získá hl. m. Praha, aby mohlo vytvořit patřičně širokou ulici. Bez toho ulice 

nemůže vzniknout. Je to v zájmu hl. m. Prahy. Ocenění 39 mil. Kč mezi sebou schválilo hl. 

m. Praha a investor.  

 40-50 % rezidenční byty pro trvalé bydlení. Je tady otázka, jakým způsobem to bude 

zajištěno. Jednoduše – investor vytvoří klasické byty, které bude pronajímat tak, jak slíbil. 

Pokud by to nedodržel, porušil by závazek ve smlouvě. Poškodilo by to jméno investora a my 

bychom určitě našli nějakou možnost, jakým způsobem zjednat nápravu.  

 Územní rozhodnutí vydával stavební úřad v Praze 1. Vydával to pan Mgr. Vaněk, 

který byl vybrán bývalým starostou Čižinským, který byl předsedou výběrové komise, takže 

to není můj známý, spíše by toto podezření mohlo padnout na mého předchůdce. Je to stejná 

sestava, která byla vybraná panem Mgr. Čižinským. Tento stavební úřad řešil stavební 

povolení. Samozřejmě že to bylo i za právní supervize. Tento dotaz by měl směřovat přímo na 

pana vedoucího Vaňka.  

 Myslím, že jsem odpověděl na všechno. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Ještě dotaz, jestli se nějaký orgán zabýval tím, jaký to bude mít dopad na centrum, na 

Příkopy apod. 

 

P. H e j m a : 

 Žádný takový orgán neexistuje. Je to fungování trhu. Pokud přijde nějaká lepší služba, 

tak zlikviduje sousední horší. Jaký to bude mít vliv na Palladium, na Kotvu nebo na další 

centra v okolí, je těžko předvídat. Na druhou tam nikdo nebude vytvářet konkurenční službu, 

která by se vystavovala konkurenčnímu tlaku něčeho, co v okolí dobře funguje. Trh tady musí 

sám fungovat, má samoregulační schopnost.  
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 Slovo má kolegyně Talacková. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 O svolání mimořádného zastupitelstva jsme zažádali v době, kdy ještě šlo podat 

odvolání proti územnímu rozhodnutí. Na to už je pozdě, proto jsme svoji žádost stáhli. 

 To, že jste nepodali odvolání, považuji za obrovské selhání. Nezbývá než hledat jiné 

cesty, jak zajistit, aby projekt byl v souladu s předpisy. 

 Ještě bych se chtěla vrátit ke schůzi Komise pro územní rozvoj, která se konala  

13. února. Nikdo jsme tenkrát nevěděli, ani kolega Vícha, že už probíhá územní řízení. Ptal se 

vás, jestli je nějaká změna, co se týká Masaryčky. Vy jste prý odpověděl, že ne, ale že dáte 

vědět. Opravdu jste nevěděl týden poté, co bylo rozesláno oznámení o zahájení řízení, zda se 

něco děje? 

 

P.  H e j m a : 

 Kdybych býval věděl, tak bych řekl. Věřte mi, že je to řízení, které odbíhá na úsek 

přenesené působnosti výkonu státní správy. Nikdo mě neupozorňuje na to, že něco takového 

běží. Víme o tom v momentu, když se něco takového dostane na oddělení územního rozvoje a 

tam pak zaznamenáme, že někde nějaké řízení probíhá. Nemáme možnost se to dozvědět. 

Nejsem ten typ starosty, který by byl denně na stavebním úřadu a žádal od nich informace o 

tom či onom a ještě do toho zasahoval. V té době jsem skutečně o tom nevěděl.  

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Ještě bych chtěla poznamenat, že zápis schůze není ještě na webu. Bylo to v únoru a 

máme květen. 

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má pan zastupitel Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Kolegyně Talacková to shrnula velmi dobře. Promarnil jste jednu šanci, kdy bylo 

možné do projektu vstoupit ze strany městské části v samostatné působnosti, do územního 

rozhodnutí, podat připomínky. Na Praze 1 je málo lidí, kteří si myslí, že je dobrý nápad 

postavit takový ohromný panelák nebo železobetoňák do městské památkové rezervace. 

Jestliže nám tady představujete nějakou smlouvu, která je volně ke stažení v registru smluv, 

tak je to málo. Co jste dojednali, je málo, je to 10 milionů. Všechny sliby a závazky vychází 

už z předchozích závazků developera a firem. Paní Vinklárková to popsala velmi přesně. 

Máme tady 10 milionů plus příslib jakýchsi 40 milionů když se něco nebude dařit, když se 

nebude dařit zastřešení kolejiště. Je to takový holub na střeše. U tak ohromného objektu, který 

má podlahovou plochu kolem 100 tisíc m2, dostal to developer velmi levně a mohli jste 

vyjednat mnohem víc. Pro mne je to velké zklamání a Praha 1 mě zklamala. I ignorance 

argumentů památkové ochrany, kdy budova vstupuje svým ohromným rozměrem do 

památkových pohledových parametrů – proč Praha 1 neřekla jedno patro méně a dnes jsme to 

tady nemuseli řešit? Bylo by to dojednatelné a mohli jsme se dostat do nějaké rozumné 

úrovně. Toto se promeškalo a bohužel v této fázi s tím už nic neuděláme, ale boj určitě 

nekončí. 

 Děkuji a budu se loučit z celého zasedání. Všem přeji dobrý večer. 
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P.  H e j m a : 

 Rychlá reakce – jestli jsme dojednali málo. Myslím si, že to není správná interpretace, 

protože i hl. město v tom, co dojednalo, navazovalo na smlouvu, která byla uzavřena  

v r. 2017. O benefitech, které vyjednalo hl. město, bychom také mohli říkat, že byly dávno 

dojednány. Nejde dojednat všechno do nekonečna a navíc bylo velmi nešťastné, že hl. město 

odmítlo mou nabídku, abychom jednali společně a na jednu stranu se postavilo hl. město a 

městská část a na druhou stranu investor. Musíme nasčítat všechny benefity ze smlouvy  

z r. 2017, ze smlouvy ze 4. května, kterou uzavřelo hl. město a ze smlouvy, kterou jsme my 

uzavřeli 12. května. Myslím si, že dohromady to není málo. Když se k tomu nasčítají další 

benefity, dělá to částku větší než 100 mil. Kč.  

 Bavili jsme se o tom, proč jsme neřekli, že to chceme nižší. Řekla to třeba památková 

rada nebo další instituce, takže to snižovali. To je na rozhodnutí stavebního úřadu, který je 

právě ten, který má posuzovat, jestli jsou splněna všechna stanoviska a všechny podmínky. 

 Slovo má pan Grabein Procházka. 

 

P.  Grabein P r o c h á z k a : 

 Zkusím odpovědět kol. Bodečkovi i k tomu, co říkal pan starosta. Ony totiž existují 

instituce, které jsou schopny predikovat, jaký bude vývoj v této oblasti do budoucna. Uvedu 

jeden příklad. Už dnes se ví, že v Pařížské ulici má každý m2 svoji hodnotu. V okamžiku, kdy 

se zlepší okolí, zrekonstruuje hotel Intercontinental apod., cenová hladina v Pařížské ulici se 

přesune od Staroměstského nám. do této lokality. To, co bude od Široké ulice 

k Intercontinentalu, bude dražší, než dosud, kdy je to od Široké ulice směrem ke 

Staroměstskému nám. Stejně tak v této lokalitě – pokud tam vznikne tento objekt, může se 

vyměnit skladba sortimentu v těch prostorách a většina obchodních prostor, které budou  

v okolí takto zrekonstruované části, tak naopak svoji hodnotu zvýší. To říkají ratingové 

agentury, které se tím dlouhodobě zabývají. Může se tam vyměnit sortiment, ale na druhou 

stranu se okolí obchodně výrazně zvýší. Nebude to určitě znamenat ztrátu prodejních prostor.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Zaujala mě úvaha o mešitě. Nepřipadá mi to vyloučené, když už jednu mají  

v Opletalově a chtěli další v Růžové ulici. Jestliže by se toto mělo nějak uskutečnit, bylo by 

možná dobré začít jednat o tom, aby ta špička, která trčí nad náměstím, byla přeměněna  

v minaret. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Cabana. 

 

P.  C a b a n : 

 Krátká reakce na to, co řekl kol. Bodeček. Myslím, že nové věci ovlivňují prostředí. 

Jak jsi říkal, že Paladium ovlivnilo negativně Kotvu, tak dnes se bude Kotva rekonstruovat a 

za chvíli bude zase zajímavá. Myslím, že pro ty lidi,  pro které je tato budova Masaryčky 

nepřijatelná, budou raději chodit do Kotvy, do Paladia nebo možná do Slovanského domu. 

Jestliže vzniká něco nového, podle mého názoru to ve výsledku pozitivně ovlivňuje i okolí.  

 K paní Talackové. Vy jste říkala, že jsme se neodvolali a že jsme tím selhali. Problém 

je v tom, že se před námi s developerem domluvil Magistrát. Jak máme jít principiálně proti 

Magistrátu? S nimi jednal pan Čižinský. Ze vzniklé situace jsme se naopak snažili získat 

relativně co nejvíc. Můžeme ovlivnit spoustu věcí kolem, to co je na ulici, a to nám připadá 
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důležité. To jen na vysvětlení, že celé to nebylo na nás, na samosprávě, ale na státní správě a 

na Magistrátu, který smlouvu s nimi uzavřel před námi. 

 Kolega Kučera již odešel, ale naváži na minaret. Ta budova byla vyšší a na základě 

připomínek se snížila o tři metry. Je o tři metry nižší než okolní budovy třeba Florentina. 

Jediné, co je vyšší o tři metry než např. Florentinum, je ta špička vpředu. Osobně jsem 

schopen to vnímat jako věž a Praha je město stověžaté. Myslím si, že tak jako se Tančící dům 

před lety nikomu nelíbil nebo málo komu, a dnes si říkáme, že je to jediná zajímavá budova, 

která tady byla za 30 let postavena.  

 Tady je ten problém, že někomu se to principielně nelíbí a někomu to buď nevadí, 

nebo se to líbí. Od toho se to všechno odvíjí. 

 

P. H e j m a : 

 Dovolím si vyzvat k diskusi pana Ing. Víta Janouška, který je zmocněn plnou mocí od 

pana Ing. Martina Habrmana, který je občanem Prahy 1. 

 

P.  J a n o u š e k : 

 Dobrý večer, dámy a pánové, budu poměrně stručný. Znovu si dovolím upozornit na 

aktualizaci směrnice WHC Unesco, prováděcího předpisu k mezinárodní úmluvě, a sice 

odstavec 118 a) a odstavec 119. Tyto dva odstavce jsou poměrně důležité. Odstavec 118 a) 

přímo uvádí, že v rámci posuzování vlivu se má provádět jak posuzování vlivu na životní 

prostředí, tak i posuzování vlivu na památky. To je ta procedura HIA a procedura EIA. 

Procedura EIA je v českém zákoně poměrně specifikovaná, procedura HIA je v tuto chvíli 

popsána památkovým zákonem. Obojí posouzení musí být provedeno. Znovu upozorňuji na 

to, že byla provedena poměrně rozsáhlá aktualizace této směrnice, která mimo jiné hovoří i o 

udržitelném provozu na udržitelné správě památky Unesco. 

 Jestliže se chceme zabývat pojmem jako je udržitelný rozvoj nebo to, co Institut 

plánování a rozvoje uznává, je třeba zamyslet se nad tím a provést potřebná posouzení, která 

jsou k tomuto objektu. Dovolím si upozornit na to, že se považuje za zcela běžné, že je 

provedeno vyčíslení externalit. To jsou náklady, které vznikají okolním subjektům vznikem a 

provozem takového objektu. Mimořádné jsou v případě mrakodrapů, kde to znamená velké 

ovlivnění okolí. V tomto případě externalitou jsou náklady, které vznikají vlivem a dopadem 

objektu na okolní subjekty, to znamená vlivy na dopravu, vlivy třeba na zhroucení ekonomiky 

okolních podnikatelských subjektů. To jsou věci, které je třeba vyhodnotit a je třeba si 

uvědomit, že tyto subjekty potom mohou uplatňovat nějakou náhradu škody. Že to v tuto 

chvíli není zvykem, to nic neznamená. Může se klidně stát, že přijede do Prahy tým 

amerických právníků, a najednou máte na stole škodu třeba za 10 mil. dolarů. To jsou věci, 

které se ve světě stávají. To, že Penta je tady silný hráč, ještě neznamená, že je silný hráč 

celosvětově. 

 Chápu, že je to nesmírně náročné, účastnil jsem se jednání podobného typu se silnými 

hráči v různých oblastech, takže vím, že to není jednoduché, ale je to třeba položit do roviny 

ekonometrické, to znamená zvážit parametry objektu, udělat pořádnou analýzu EIA, pořádnou 

analýzu HIA dopadu na památky a udělat pořádnou analýzu na to, jaké dopady bude mít tento 

moloch na okolní podnikatelské subjekty. 10 mil. na revitalizaci silnice nebo 40 mil. – to jsou 

náklady, které by museli stejně vynaložit na to, aby silnice vypadala tak, jak oni potřebují. To 

jsou částky, které se snaží přenést buď na město, nebo se je snaží marketingově prodat. 

Znamená to, že náklady, které vynaloží na něco, co je jejich přirozený náklad, prodají vám a 

řeknou, že vám dají 40 mil. Stejně by je museli dát, nemohli by tam pořádně zaparkovat. 

Nevjeli by tam s auty. To jsou externality, které je třeba vyhodnocovat, jaké jsou přínosy a 

náklady a jaké jsou externality pro okolní subjekty, pro město, pro infrastrukturu, pro životní 

prostředí, pro zdraví obyvatel, pro přírodu. 
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P.  H e j m a : 

 Děkuji vám za váš příspěvek. Prosím pana zastupitele Kračmana. 

 

P.  K r a č m a n : 

 Z pozice předsedy komise pro územní rozvoj bych uvedl několik věcí. Co se týká 

benefitů, většina z toho byla domluvena hl. m. Prahou. Když se podíváte na to, kam to půjde, 

tak všechno to jde do veřejného prostoru MČ Prahy 1. Co pořádně nezaznělo, tak v rámci 

dohody s MČ Praha 1 je tam i projektová příprava úprav okolních ulic, Havlíčkova,  

V Celnici, Hybernská, a to až do stavu projektové dokumentace. To je také velmi nákladná 

věc, kterou se investor zavázal vůči městské části.  

 Zaznělo tady možné ohrožení památky Unesco, do kterého je širší centrum zapsané. 

Byla tady kontrolní delegace Interkomos, která projekt v nějaké fázi posuzovala. Zazněly tam 

výhrady, ale k té části projektu, která je na Praze 8. K tomuto posuzování ze strany Unesco 

došlo v druhé části r. 2019 . 

 Co se týká benefitů, to je doplnění odpovědi pro pana Bodečka. Ona ta možná 

výstavba bude mít možný příznivý dopad na objekty, které jsou dnes v ulici Na Florenci, 

protože v současné době je tam přímý výhled na nádraží a na magistrálu. Je možné, že 

vlastníkům, což jsou většinou nějaké ústavy Akademie věd, případě Univerzity Karlovy a 

jiných podobných subjektů a jsou využívány stoprocentně ke kancelářským účelům, bude 

možné do budoucna při možné výstavbě změnit na bytovou. Je tam i palác ve vlastnictví  

hl. m. Prahy, který je na zlomu ulice Na Florenci, což byl historicky bytový dům. Jestliže to 

hl. město uzná, mohl by odstíněním od magistrály a od ostatní dopravy převést to zpátky na 

bytovou funkci.  

 

P.   H e j m a : 

 Další na řadě je paní zastupitelka Talacková. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Netvrdím, že to bylo jen vaše selhání. Tady nejde jen o sled této doby, pan Janoušek to 

velmi hezky shrnul. Stanoviska byla otřesná a zasloužilo by si to přezkum, co se u nás stalo. 

Jde i o to, abychom měli právní stát.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. Ještě před tím technická poznámka pana radního 

Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Už mě to tady nebaví, navrhuji ukončení diskuse. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím procedurálně hlasovat. (pozn. nebylo přijato) Platí přihlášení pana Bodečka. 

Rozprava bude muset asi proběhnout až do konce. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Mám tady před sebou stanovisko NPÚ, kde je uvedeno, že Národní památkový ústav 

bude požadovat zrušení územního rozhodnutí. Realizací stavby by došlo k nevratnému 

narušení historické zástavby a její výškové hladiny i k citelnému porušení dálkových 

ikonických pohledů. Potom je zde uvedeno, že se tak nemůže dít v rozporu s jejími 

hodnotami, pro které byla zapsána i na seznam světového dědictví Unesco. 
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 Dále je tady uvedeno. Délkou, výškou i celkovým objemem a charakterem monolitu 

nerespektuje kvalitu místa a přesahuje dosud nejvyšší bod bezprostředního okolí téměř o 10 

metrů. 

 Poslední, co je tady uvedeno a je důležité, že územní rozhodnutí dané u nás na Praze 1 

se opírá o souhlasné stanovisko odboru památkové péče Magistrátu a jeho závazné stanovisko 

se nevypořádalo s odbornou argumentací nesouhlasného vyjádření NPÚ, nerespektovalo 

podmínky schváleného managementu plánu ochrany světového kulturního dědictví 

historického centra Prahy a nezohlednilo ani vyjádření gremiální rady Institutu plánování a 

rozvoje hl. m. Prahy. 

 To není Bodečkův status, který si napíše na facebook, toto je oficiální informace NPÚ. 

Překvapuje mě to, že NPÚ přichází s něčím takovým a napadá územní rozhodnutí. 

 Co se stane, když skutečně dojde k tomu, co požaduje NPÚ? Ponese někdo 

odpovědnost?  

 

P.  H e j m a : 

 Myslím, že je to běžný život jakéhokoli jiného správního řízení. V tomto směru 

odpovědnost je na stavebním úřadu, který vydává příslušné rozhodnutí. V tomto směru těžko 

můžeme něco dělat, jsme samospráva, nejsme státní správa. 

 Končím rozpravu a prosím hlasovat o původním návrhu usnesení, že bereme na 

vědomí informaci. Pro 13, proti 1, zdržel se 1, nehlasoval 1. Usnesení bylo schváleno. 

 Konstatuji, že program dnešního zasedání je vyčerpán. 

 Ještě technicky pan předseda Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 Program ještě není vyčerpán, zbývají nám poslední interpelace těch, kteří byli 

přihlášeni. Tento bod pokračuje. 

 Přestože paní Počarovská na mikrofon stáhla, není to procedurálně možné poté, co byl 

program schválen. Bod by musel být zahájen a ona by ho mohla přerušit. Vypořádejme se s 

tím hlasováním, že zastupitelstvo rozhodlo o vyřazení tohoto bodu z programu.  

 

P.  H e j m a : 

 Pojďme ještě procedurálním hlasováním potvrdit, že tento bod byl stažen z programu. 

Prosím hlasovat o tom, že vyřazujeme bod pod poř. číslem 20. Pro 13, proti 1, zdržel se 1, 

nehlasoval 1. Procedurální byl návrh schválen. Zároveň platí i to, že předkladatelka sama 

požádala o stažení tohoto bodu. Máme to dvakrát ověřeno. 

 Je tady ještě někdo, jehož interpelace nebyla vypořádána? Máme ještě tři interpelace. 

 Slovo má paní zastupitelka Talacková.  

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Mám rychlou interpelaci na pana radního Bureše. Je to věc, kterou bych chtěla 

projednávat na Komisi pro životní prostředí, ale včera jsem se dozvěděla, že zatím není znám 

její termín schůze, jelikož nejsou žádné materiály k projednání. 

 Mám dotaz, jak to dopadlo s projekty, které se týkají monitorování pouličních stromů 

a obnáší kofinancování s Magistrátem. Řeší to Mendelova univerzita v Brně a Česká 

zemědělská univerzita. Minulá rada projevila o projekty zájem usnesením ze 16. září 

minulého roku, ale zatím nemám informaci, jestli od nového roku hodláte v tomto 

pokračovat? Jde o především o měření změn a nárůstu u městských stromů pomocí čidel, aby 

se mohlo začít s jejich včasnou záchranou. Čidla měří akustické emise a je tak možné 

identifikovat problémy, které často nejsou viditelné. 



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 129 
 

 Druhý problém s týká optimalizace závlah. Přimlouvala bych se za pokračování v 

těchto projektech vzhledem k tomu, že existuje velký veřejný zájem o ochranu pouličních 

stromů. V České republice máme nedostatek odborníků-dendrologů a tato technologie nám 

může velmi pomoci. Je to také otázka bezpečnosti, jak jsme mohli vidět v případě stromu u 

synagogy(?), který z ničeho nic spadl. 

 

P.  H e j m a : 

 Interpelovaný bude reagovat. 

 

P.  B u r e š : 

 Odpověď připravím písemně. Samozřejmě, že v usnesení této rady byste našla, že 

jsme se danou věcí zabývali. Magistrátem byly až v tomto roce granty, které poskytoval přes 

operátora ICT, přiděleny. Toto usnesení zastupitelstva jsme jako rada vzali na vědomí jen  

v projektu měření stresu stromů. O tom druhém nemám ani tušení a ani jsem po panu radním 

nedostal žádné materiály. Ve změti dokumentů, které ležely na zemi, jsem nic takového 

nenašel.  

 Co se týká tohoto projektu, mluvíte o projektu, který stojí na tento rok 2,6 mil. Kč, 

přičemž se městská část musí spolupodílet částkou 870 tisíc Kč, která byla zapomenuta  

v rozpočtu, není tam. Jako rada jsme to vzali na vědomí a schválili. Nyní má být podepsána 

smlouva, která logicky nemůže být podepsána bez toho, že by tam těch 870 tisíc bylo. 

Bohužel, bývalý radní tuto rozpočtovanou částku nezajistil. Byl jsem informován, že to bude 

do tohoto týdne potvrzeno a bude podepsána smlouva. Pak jsem se dotázal, zda existují 

podklady pro výběrové řízení. Jak to bylo napsáno, není možno bez výběrového řízení to 

zadat kamarádům z Brna. Je třeba vypsat řádné výběrové řízení na předmět této veřejné 

zakázky. Ta bude následně radou vyhodnocena, až přijdou nabídky firem, které se toho chtějí 

účastnit. Samozřejmě, že se už u mne někdo zastavoval a říkal, že byli s panem radním 

Kučerou domluveni, že to budou dělat oni. Takto ale zákon nefunguje. Peníze byly přiděleny, 

nyní čekáme, až z rozpočtu dostaneme 870 tisíc a vypíšeme výběrové řízení na to, co bylo v 

žádosti o dotaci žádáno. Jsem přesvědčen, že za obdobné peníze dokážeme dělat stonásobně 

více pro životní prostředí, než byl tento projekt.  

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Jestli jsem rozuměla dobře, o čidla stojíte, jen bude výběr. 

 

P.  H e j m a : 

 Není to diskuse. Po skončení zastupitelstva je možné pokračovat v diskusi. 

 Prosím další interpelaci od pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Kolegové, oblast, ke které se vztahuje tato má interpelace, je pro některé z vás velmi 

příjemná. Oslovuji radu, aby ve spolupráci s matrikou a s finančním odborem upgradovala 

provozní poplatky na úhradu zvýšených provozních nákladů spojených s uskutečněním svateb 

mimo obvyklý čas nebo obvyklé místo. Cokoli z možností, které svatebčanům úřad umožní 

mimo předem stanoveného  ať už doby či místa, je nadstandard, který snoubenci jsou ochotni 

finančně ocenit.  

 V současné době na Praze 1 tato možnost oficiálně není možná či je značně omezena. 

Snoubencům občas jde o nadstandardní rychlost, ale také o konkrétní den, čas a místo, které 

za normálního stavu nelze ze strany Prahy 1 splnit. Na rozdíl od jiných měst je tato možnost 

na Praze 1 zbytečně okleštěna. Přicházíme tím zbytečně o nemalý finanční příjem, ze kterého 

by mohla být adekvátně odměněna matrikářka, která je hlavní, chcete-li stěžejní osobou 



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 130 
 

celého svatebního procesu. Mohly by se pak svatební obřady uskutečnit např.  neděli či ve 

státní svátek, v časnějších dopoledních či pozdějších odpoledních hodinách mimo radnici i v 

termínu vyhrazeného pro svatební obřady pouze v síni Staroměstské radnice. To vše patří 

mezi některá přání snoubenců. Svatební obřad je pro matrikářky běžnou prací, na rozdíl od 

nás  oddávajících, pro které je oddávání v místě našeho bydliště velkou poctou. Pokud jsem 

zaznamenal správně, tak již v minulém volebním období se tato problematika řešila, ale 

nedořešila. Navažme tedy jen na to, co zde již bylo jednou vytvořeno, aktualizujme to tak, aby 

se následně mohlo schválit. Nutná je bezesporu součinnost pana tajemníka, zástupců matriky, 

finančního odboru s gesčním členem rady.  

 O svatby na Praze 1 je velký zájem, zejména o ty, které probíhají mimo radnici.  

Na tento rok jsou termíny již vyhlášené a rychle se zaplňují. Některé pražské matriky 

nezvládají nápor a snoubence odesílají na Prahu 1. I u nás je však personální kapacita na 

matrice omezena. Není možné, aby naše úřednice každou sobotu v sezoně chodily do práce, a 

to za nyní nastavených podmínek. Ochota všech matrikářek vycházet přáním snoubenců je 

velká. I přesto je nutné kolegyním z matriky nastavit takový systém a podmínky, jež ocení 

jejich pracovní aktivitu, která bude nad rozumný rámec jejich pracovních činností. Odměna 

oddávajícího a matrikářky je diametrálně odlišná. Pro tak výrazný rozdíl nevidím podstatný 

důvod. Zejména, jak jsem uvedl, pro oddávajícího je to čest reprezentovat naši městskou část. 

 Pro nezasvěcené stručně připomenu. V současné době jsou stanoveny dny pro 

oddávání na Praze 1 bez příplatku a pro svatební obřady, které se uskuteční na Staroměstské 

radnici, a to ve čtvrtek a v pátek.  S příplatkem jsou vymezeny pro oddávání dny úterý a 

sobota. Pro tyto dny není rozdíl, zda se uskuteční svatba na Staroměstské radnici či mimo ni. 

Od dubna do října jsou však předem stanovené dny pro svatby mimo radnici. Bývají to dva 

čtvrtky, dva pátky a dvě soboty v měsíci. 

 Jediný prostor, který Praha 1 má ve svém vlastnictví a který poskytuje pro oddávání 

mimo Staroměstskou radnici, je kaple sv. Terezie ve Vojanových sadech. Zde je poplatek 

7000 Kč. To je podle mne zbytečně vysoká částka, která je příčinou, že tento krásný prostor 

není častěji využíván pro malé komorní svatby – ideálně pro 10 osob. 

 Doporučuji radě MČ Praha 1, která má v kompetenci stanovit oddávací dny pro konání 

občanských svatebních obřadů a také stanovuje oddávací místo, aby schválila provozní 

poplatek na úhradu zvýšených provozních nákladů spojených s uskutečněním svatby mimo 

stanovenou dobu na úředně určeném místě v pracovních dnech, to je pondělí až pátek, dále 

mimo stanovenou dobu na úředně určeném místě v sobotu, dále mimo stanovenou dobu na 

úředně určeném místě v neděli a ve dnech státního svátku, a to vše dle uvedeného rozdělení, 

stejně tak i aplikaci pro místo určené mimo úředně stanovený prostor. 

 Provoznímu poplatku by podléhaly všechny svatby mimo dobu stanovenou radou MČ 

Praha 1 nebo konané na jiném místě, o něž bude snoubenci požádáno. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkujeme za vaši interpelaci. Poslední interpelace – pan zastupitel Ulm. 

 

P.  U l m : 

 Dámy a pánové, má interpelace bude velice krátká. Je na pana zastupitele Špačka.  

 Vážený pane zastupiteli, jako bývalý předseda sociálního výboru MČ Praha 1 jste 

nechal zaslat dotazník organizacím, poskytovatelům sociálních služeb, které dlouhodobě s 

Prahou 1 spolupracují a hlásí se o sociální granty. Rád bych věděl, kolika organizacím jste 

dotazník zaslal, jaký je z nich výstup, případná analýza a jestli můžete vyplněné dotazníky 

zpětně předložit. 
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 Nepochopil jsem, proč se ptáte organizací, se kterým Praha 1 spolupracuje, na otázky 

typu uvedené v příloze 1. Za všechny, se kterými složkami, pracovníky Úřadu MČ Praha 1 

spolupracujete, odhadněte počet kontaktů za měsíc za r. 2017 r. 2018. Velice děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za interpelaci, určitě na ni ze strany pana zastupitele Špačka bude reagováno.

 Mám informaci, že zastupitel nemůže interpelovat zastupitele, což nám údajně 

neumožňuje jednací řád. Pane kolego, bohužel, lze interpelovat pouze členy rady.  

 

 Sdělím ještě dvě informace. Paní zastupitelka Počarovská zaslala tři interpelace, které 

nám budou doručeny písemně. Paní zastupitelka Nazarská se vzdala funkce ověřovatelky. 

Automaticky na její místo nastupuje paní zastupitelka Talacková, jejím náhradníkem můžeme 

stanovit pana zastupitele Bodečka. 

 

 Závěrem si dovolím konstatovat, že si velmi vážím členů opozice, kteří vydrželi u 

projednávání až do této chvíle, neobstruhovali a konstruktivně se stavěli k projednávání 

jednotlivých bodů programu a zaslouží si to potlesk.  

 Ještě pan zastupitel Kučera pošle interpelaci. 

 

 

 

 

Program je vyčerpán. Půl minuty před půlnocí končím zasedání. Všem 

děkuji za spolupráci a přeji krásný zbytek noci. 


