
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 1 
 

Stenografický záznam 

19. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA  MČ  PRAHA  1 

 
16. září 2020                                               Zapsala: Ing. Kopečková 
 

Obsahový rejstřík: 

 
Str. 2 – 9 Úvod a Program 

Str. 9 – 12 Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 

Str. 12 – 21 Návrh na udělení Ceny Prahy 1  

Str. 22 – 22 

 

Statut Výboru pro vylidňování centra a pro podporu komunitního života  

Str. 23 – 33 

 

Stavební aktivity MČ Praha 1 na pozemcích parc. č. 326/1, 326/2 a 333/1, vše v k. ú. 

Nové Město, obec Praha 

Str. 33 -  38; 

44 – 49 

Dotační program na instalaci radiovodoměrů na území Prahy 1 – druhá část  

Str. 39 – 44 Dodatek ke smlouvě o nájmu domu čp. 501 k. ú. Malá Strana, U Sovových mlýnů 7, 

Praha 1,Werichova vila  

Str. 49 – 49  Návrh splátkového kalendáře u nebytového prostoru v domě č. p. 1042, k. ú. Nové 

Město, Na Poříčí 16, Praha 1  

Str. 50 – 51 Žádost o prominutí nájemného u bytové jednotky č. 1061/9 ve 4. nadzemním podlaží 

domu č. p. 1061, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 37, Praha 1 

Str. 51 – 53 Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. . 718, na pozemcích parc. č. 639/1 a 

639/2, Palackého 9, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1  

Str. 53 – 74 Další postup ve věci spolupráce mezi hl. m. Prahou a MČ Praha 1 při zajištění 

provozu Nemocnice Na Františku 

Str. 74 – 77; 

90 – 99 

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 131, na pozemku parc. č. 74,  

Pařížská 28, vše v k. ú. Josefov, Praha 1 

Str. 77 – 87 Dotazy a interpelace z řad občanů 

Str. 87 – 90; 

133 - 138 

Dotazy a interpelace z řad zastupitelů 

 

Str. 100 – 100 Prodej části společných prostor v domě č. p 220, na pozemku parc. č. 136,  

Anenská 13, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1  

Str. 100 – 101 Žádost o prodej nebytové jednotky č. 1592/101 v domě č. p. 1592, na pozemku parc. 

č. 2252, Mezibranská 17, vše v k. ú. Nové Město, P1  

Str. 101 – 102 Změna prohlášení pro dům č. p. 440 na pozemku parc. č. 323/1, k. ú. Malá Strana, 

Všehrdova 7, Praha 1 

Str. 103 – 104 Zrušení usnesení č. UZ14_0691 ze dne 16. 9. 2014 a UZ15_0032 ze dne 27.1.2015 ve 

věci změn prohlášení vlastníka  (Kožná 2 a Sněmovní 5) 

Str. 104 – 104 Žádost vlastníků jednotky č. 1403/13, Revoluční 28, k. ú. Nové Město,  

Praha 1 o odkoupení sousední jednotky č. 1403/37  

Str. 104 – 105 Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními ZMČ Praha 1  

Str. 105 – 112  Posunutí termínu úkolu z usnesení č. UZ18_0612 ze dne 12.06.2018 – informovat 

ZMČ P1 o výsledku vyhodnocení připomínek a zásadních připomínek MČ Praha 1 

k předloženému návrhu územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitní plán)  

Str. 112 – 116 Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z RMČ a ZMČ 

Praha 1 od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020  

Str. 116 – 122 Projednání výsledků hospodaření MČ Praha 1 za 1. pololetí 2020  

Str. 122 – 126 Projednání informace k dopadům COVID-19 do rozpočtu MČ Praha 1 a do plánu 

výnosů a nákladů ekonomické činnosti na r. 2020  

Str. 126 – 133 Žádost občanů o projednání zákazu herních automatů ZMČ Praha 1  

 

 



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 2 
 

P.  H e j m a : 

 Zahajuji 19. zasedání ZMČ Praha 1. Konstatuji, že došla omluva na pozdní příchod od 

zastupitele Kotase, který přijde odpoledne, dále od zastupitelky Počarovské, zastupitele 

Davida Skály. Jiné omluvy či částečné odchody nemám registrovány. 

 Prosím ověřit zápis z 16. a 17. mimořádného zasedání ZMČ. Jsou nějaké připomínky 

či námitky? Nejsou. Tím prohlašuji zápis z 16. zasedání zastupitelstva a ze 17. mimořádného 

zasedání zastupitelstva za schválený. 

 Ověřovateli dnešního zápisu navrhuji: pana radního Bureše (souhlasí), náhradnicí paní 

Mgr. Špačkovou (souhlasí), druhým ověřovatelem navrhuji pana zastupitele Bodečka 

(souhlasí), jeho náhradníkem pana zastupitele Kučeru (souhlasí). 

 Mandátový a volební výbor bude fungovat v plném složení, a to pan radní Caban, paní 

zastupitelka Nazarská a pan zastupitel Scholz.  

 Návrhový výbor ve schváleném složení, a to pan radní Bureš, pan zastupitel Brož a 

pan zastupitel Kračman. 

 Prosím o doplnění a změny návrhu programu. Ve čtvrtek 10. 9. vám byly do kanceláří 

a schránek v Informačním centru rozdány materiály do bodu „Různé“, a to k bodu 21- 

projednání hospodaření MČ Praha 1 za 1. pololetí 2020, předkladatel pan radní Votoček,  

k bodu 22-dodatek ke smlouvě o nájmu domu U Sovových mlýnů 7, tzv. Werichova vila – 

předkladatelem opět pan radní Votoček, k bodu 23-návrh na udělení Ceny Prahy 1, 

předkladatel Petr Hejma, k bodu 24-informace k dopadům COVID-19 do rozpočtu MČ  

Praha 1 a do plánu výnosů a nákladů ekonomické činnosti na r. 2020, předkladatelem je pan 

radní Votoček. 

 Dále vám byla rozdána písemná informace, a to Zpráva o činnosti Finančního výboru 

zastupitelstva MČ Praha 1 za 1. pololetí 2020 a dnes na stůl vám byla rozdána další písemná 

informace, a to ve věci podané žádosti občanů MČ Praha 1 o projednání zákazu herních 

automatů zastupitelstvem MČ. 

 Dále navrhuji zařadit bod pod pořadovým číslem 25, pod číslem tisku 1697 - další 

postup ve věci spolupráce mezi hl. m. Prahou a MČ Praha 1 při zajištění provozu Nemocnice 

Na Františku. Tento tisk jste všichni obdrželi. 

 V této souvislosti podávám procedurální návrh na vyřazení bodu 19, číslo tisku 1008 

pod názvem Stop opětovnému hazardování s Nemocnicí Na Františku, jehož předkladatelem 

je Mgr. Čižinský.  

 Otevírám rozpravu k návrhu programu. S technickou poznámkou pan zastupitel 

Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Dávám procedurální návrh na sloučení bodů 19 a 25. 

 

P.  H e j m a : 

 O tomto bude hlasováno. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Dámy a pánové, prosím, zda by šlo předřadit bod č. 23, což je návrh na udělení Ceny 

Prahy 1 za bod 1. Jednalo by se o bod č. 2, a to v souvislosti s důležitostí a důstojností tohoto 

bodu. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Beru na vědomí, bude provedeno předřazení, jak je navrženo. 

 Prosím pana radního Votočka. 
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P.  V o t o č e k : 

 Prosím o zařazení bodu č. 22 na pevnou 14. hodinu z toho důvodu, že by se další 

účastník tohoto materiálu mohl dostavit. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Stahuji bod č. 20. 

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Prosím pana zastupitele Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Děkuji za slovo. Chtěl bych navrhnout vyřadit z dnešního zasedání bod č. 18 týkající 

se výstavby garáží. Je to z toho důvodu, že to, co tam je, se již děje. Zastupitelstvo rozhoduje 

o těchto věcech tím, že schválí rozpočet. 

 Co se týká studie, bylo zahájeno zpracování generelu, který bude řešit veškerou 

dopravu v klidu a tranzitní dopravu. Po dokončení bude předložen nejen radě a komisím, ale 

také zastupitelstvu. Znamená to, že tento tisk je nadbytečný.  

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Zareaguji krátce na kol. Bureše. Nedomnívám se, že by byl nadbytečný. Řekl jste, že 

se v zásadě děje, věci, které jste vyjmenoval, což znamená že se obecně děje, ale neděje tak, 

jak  by se dít mělo a jak je navrženo v tisku. Proto požaduji jeho nevyřazení. 

 Druhá věc je technického charakteru. Teď jsme dostali na stůl informaci pro 

zastupitelstvo týkající se petice, kterou jsme předložili minulý týden. Domnívám se, že s tím 

nebylo naloženo dle zákona, protože tato petice byla předložena hlavnímu městu a podle 

zákona o hl. m. Praze by měla být projednána, protože se to týká připomínek městské části k 

obecně závazné vyhlášce regulující hazard a měla by být projednána na zastupitelstvu. 

Domnívám se, že s ní nebylo naloženo dle zákona. 

 

P.  H e j m a : 

 Vzhledem k tomu, že se to týkalo návrhu obecně závazné vyhlášky a jednalo se o 

návrh, který projednávalo zastupitelstvo hl. m. Prahy, tak jsem toto postoupil na hl. m. Prahu. 

Zákon říká, že do 60 dnů je v tomto směru i povinnost projednat tento tisk. Vnímáme to, 

přijali jsme to formou usnesení rady. Pokládali jsme to za vyřešené tím, že návrh byl 

schválen. Pokud je zájem projednat to jako řádný bod, není problém zařadit to na další 

zasedání zastupitelstva, ale neviděli jsme v tom žádný smysl. V tomto směru je vyřešeno, 

návrh prošel 48 hlasy na zastupitelstvu a tím si myslím, že občané dostali to, co formulovali v 

žádosti.  

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Též apeluji, aby na příští zastupitelstvo byl tento bod k hazardu zařazen. Vezmeme na 

vědomí informace, vyrovnáme se s tím. Myslím, že navržený postup jako informace 

zastupitelstvu není úplně čistý, byl bych pro to projednat to čistě. 
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 Druhá věc. Co se týká bodu 18, podzemní garáže, nemyslím si, že by tento bod byl 

nadbytečný. Od pana radního Bureše to trochu vnímám tak, že tento bod chce zamést pod 

stůl. Kdo jste četl materiál, víte, že se tam mluví o cca 120 milionech, které byly vynaloženy 

neúčelně, jak se dnes ukazuje. Pan radní Bureš byl tehdy členem rady, také to vnímám jako 

zametání pod stůl. Prosím ostatní zastupitele, aby hlasovali pro zařazení tohoto bodu. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Chci poznamenat, že vnímám, že koalice se opět rozhodla, že všechny opoziční body 

začne shazovat z programu. V červnu to bylo trochu jinak, tak jsem si dělal naděje, že vás to 

přešlo, ale nepřešlo. 

 Nevěřím, ale už věřím vlastním uším, že starosta Hejma nehodlá dodržet jasné 

ustanovení zákona a nenechat projednat na zastupitelstvu to, co občané požadovali v souladu 

s § 8 zákona o hl. m. Praze. To bude jasné porušení zákona. Vím, že vás to asi nezajímá, 

dokud nepřijde policie, ale je to jasné porušení zákona. Bod musí být jasně projednán, musí k 

němu být vedena diskuse a o věci musí být hlasováno. Podle jednacího řádu zastupitelstva je 

rada povinna to zařadit na program, nikoli jen jako nějakou informaci. Je to naprosto 

skandální. 

 Pokud jsme u porušování Jednacího řádu zastupitelstva, upozorňuji na to, že 

minimálně některé z materiálů, které jsme dostali do bodu různé nebo dnes na stůl, nesplňují 

to, co je stanoveno v § 6, odst. 8 a 9 Jednacího řádu, že materiály nejsou obsáhlé. Souhlasím s 

tím, že pokud jde o Nemocnici Na Františku, je to urgentní. Materiál není neobsáhlý a podle 

mne nesplňuje to, jak mají být předkládány body na stůl. Je skandální, že rada nebo současná 

koalice řeší najednou František, když už mu došly peníze. Je pravda, že to spěchá, ale tento 

materiál opět porušuje jednací řád našeho zastupitelstva. Ještě víc to platí o materiálu o 

Werichově vile, který dal na stůl Jan Votoček, nebo bod 21 o projednání výsledku 

hospodaření. Nesplňuje to podmínku, že by nebyl obsáhlý.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Vyjádřím se na podporu nevyřazení svého bodu z programu. Všichni, co budete pro 

vyřazení, což mě trochu překvapuje – myslel jsem si, že pokud byl bod podán v řádném 

termínu, má hlavu a patu, tak by neměl být důvod pro jeho vyřazení – rozmyslete si, jestli 

chcete svým hlasováním takto rozhodovat o desítkách a stovkách milionů z rozpočtu, které 

budou potom investovány na něco, o čem městská část ani neví, jestli to potřebuje. Příkladem 

toho je investice 150 mil. do garáží ve Štěpánské ulici, která byla učiněna v minulosti. Nevím, 

jaký je tam v současnosti provoz, ale jasně se ukázalo, že prostředky ve výši 3 mil. na jedno 

parkovací místo v této lokalitě nejsou zcela rozumné.  

 Další věcí je, že městská část si nechala zpracovat studii na podzemní garáže na 

Malostranském nám. Pokud to necháme být, může se stát, že salámovou metodou za 10 let 

budou stát garáže v lokalitě, která je historicky a archeologicky cenná a není žádoucí, aby se 

tam přiváděla další auta, která by byla parkováním do této lokality přilákána.  

 Volám po tom, abychom měli nějaký koncept, nějaké rozmyšlení, než začneme 

investovat velké prostředky. 
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 Dalším příkladem je Dvořákovo nábřeží, kde je před námi investice 200 – 400 mil. Kč 

a přitom nemáme rozmyšleno, zda tuto investici potřebujeme, jak jsou vytíženy garáže v okolí 

a podobné věci. Budu rád, pokud si o tom budeme moci promluvit v rámci rozpravy. Proto 

jsem vás žádal o to, aby se tento bod nevyřazoval.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická – pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Upozorňuji na Jednací řád, že o projednávání programu se nevede diskuse.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za upozornění. Pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Upozorňuji na to, že proti nesmyslné investici ve Štěpánské ulici svého času velmi 

protestoval Michal Caban.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Vyhlašuji tři minuty pro jednání klubů. 

(Jednání klubů) 

 Prosím pokračovat v projednávání programu. Podávám informaci. 

 Pan radní Bureš řekne stanovisko k tisku o garážích. 

 

P.  B u r e š : 

 Chci, aby jasně zaznělo, že na nějakém příštím zastupitelstvu i s panem kol Brožem 

budu spolupracovat, aby tisk byl rozsáhlý, aby obsahoval všechny informace, aby přílohou 

byla všechna usnesení nejen hl. m. Prahy ale i tohoto zastupitelstva, které se k tomu 

vyjadřovalo. Stále existuje 12 vytipovaných míst, která jsou dodnes platná. Aby padly 

informace a aby tam byly aspoň prvotní informace z toho, co se začalo zpracovávat, to 

znamená generel dopravy v klidu, vyčísleno, jaký má městská část příjem z dopravy v klidu, 

který má vracet zpátky do podpory parkování, což znamená, kolik je náš veřejný dluh vůči 

této záležitosti, aby jasně zaznělo, že i po projednání  v komisi garáže nejsou míněny jako 

návštěvnické, což znamená, že nehrozí další navýšení dopravy, aby tam padly informace, 

které zde ústně nemohou zaznít, aby třeba přišli lidé z ČVUT a udělali nám odbornou 

prezentaci. To vše se bude odehrávat, jak jsme o tom na minulé dopravní komisi informovali, 

a po projednání komisí udělejme pracovní skupinu i s opozicí a pak se o tom bavme na 

zastupitelstvu. V současné době zastupitelstvo řídí všechny investice tím, že buď schválí nebo 

neschválí položku v rozpočtu. 

 

P.  H  e j m a : 

 Bylo vysvětleno, že tento materiál bude předložen k projednání na zastupitelstvu MČ. 

 Zároveň podávám informaci, že po dohodě podávám návrh na zařazení písemné 

informace pro zastupitelstvo jako řádný bod k projednání na zastupitelstvo.  

 Byla ukončena rozprava, sdělují se pouze stanoviska k jednotlivým věcem. Vidím, že 

se hlásí pan zastupitel Kučera. Není to otevřená rozprava. Prosím, jestli můžete stručně sdělit, 

co máte na srdci. 
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P.  K u č e r a : 

 Děkuji za vstřícnost. Pane radní Bureši, navrhuji, abychom bod otevřeli. To, co 

navrhujete, můžeme dát do usnesení – předložit zprávu za půl roku nebo až se vám to bude 

hodit. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Zazněl další návrh k bodu programu. Navrhuje se nulovou toleranci k hazardu jako 

bod 26. Pokud tomu tak je, navrhuji, aby tento bod byl předřazen jako 1. bod. Z hlediska 

důležitosti, kterou tomu občané dávají, si to tento bod zaslouží.  

 

P.  H e j m a : 

 Bude vypořádáno na konci, musí být nejprve zařazen.  

 Ještě Vladan Brož s technickou poznámkou. 

 

P.  B r o ž : 

 Nejsem si jist, zda lze podle Jednacího řádu zařadit bod bez písemného návrhu 

usnesení.  

 

P.  H e j m a : 

 Pokud je vůle zastupitelstva, tento bod máme písemně, bude k němu vytvořen návrh 

usnesení. Jinak toto můžete pokládat za tisk, který nemá pouze návrh usnesení, které bude 

doplněno.  

 Ještě má slovo kolegyně Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Omlouvám se za zpoždění. Chtěla jsem požádat pana Votočka o stažení bodu dotační 

program na instalaci radiovodoměrů na území Prahy 1, druhá část. Jedná se o částku zhruba  

7 mil., je to s ohledem na díry v rozpočtu, o kterých se budeme potom bavit. 

 

P. Č i ž i n s k ý : 

 Protestuji proti tomu, aby tento bod byl takto jen zařazen bez důvodové zprávy a bez 

toho, aby to bylo dopředu avizováno. Hovořím k bodu o hazardu. 

 

P.  H e j m a : 

 Teď si trochu odporujete. Nejdříve aby to nebyla písemná informace a aby to bylo 

zařazeno, a pak říkáte, že to nemá být zařazeno. Vyjádřete svůj názor hlasováním. Pokud 

budete chtít, abychom nevyšli občanům vstříc dnes, vyjádřete hlasováním, že jste proti. 

 Prosím hlasovat podle pořadí, jak návrhy přišly.  

 Zařazení bodu pod poř. č. 25, číslo tisku 1697, Dalším postup ve věci spolupráce mezi 

hl. m. Prahou a MČ Praha 1 při zajištění provozu Nemocnice Na Františku. Prosím o 

hlasování. Pro 23, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Tento návrh byl schválen. 

 Prosím zařadit tento bod na pevný čas 15 hod.  

 Dále podávám návrh na vyřazení tisku poř. č. 19, číslo tisku 1008 – Stop opětovnému 

hazardování s Nemocnicí Na Františku. Prosím hlasovat. Pro 13, proti 9, zdržel se 1, 

nehlasoval 1. Návrh byl přijat, bod je vyřazen. 

 Dále žádám o hlasování o zařazení bodu pod poř. č. 26 k informaci ZMČ ohledně 

žádosti občanů o zákazu herních automatů zastupitelstvem MČ. 
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 Technická – pan David Skála. 

 

P.  S k á l a : 

 Když se hlasovalo na minulém zastupitelstvu o bodu, který nemáme před sebou na 

papíře, tak se říkalo, že to není možné. Mohl bych dostat tento bod programu, abych mohl 

hlasovat o jeho zařazení? 

 

P.  H e j m a : 

 Pozdější příchod zřejmě způsobil to, že nemáš informace. Všem to bylo rozdáno jako 

písemná informace, kterou máš na stole. Byl tady požadavek z pléna, že by bylo správné to 

projednat. Bude k tomu pouze předložen návrh usnesení, jinak důvodová zpráva a tisk tady je.  

 Ještě technická Vladan Brož. 

 

P.  S k á l a : 

 Omlouvám se, dokončil bych technickou. Chápu, že jsem přišel pozdě, ale toto 

nesplňuje požadavky na zařazení, nemá to tu košilku, o které byla řeč. 

 

P.  H e j m a : 

 Kol. Čižinským na nás bylo apelováno, že porušujeme zákon. Má to naléhavost a 

můžeme to udělat. Vycházíme tady vstříc panu kol. Čižinskému. 

 Technická – Vladan Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Zaslechl jsem, že se jedná o informační bod, aby si to všichni uvědomili. 

 

P.  H e j m a : 

 Není to informační, je to informace pro zastupitelstvo ohledně žádosti občanů. 

Můžeme bod formulovat ještě přesněji: Žádost občanů o projednání zákazu herních 

automatů.  

 Technická – pan zastupitel Vích. 

 

P.  V í c h : 

 Nezaznamenal jsem, jak zní otázka. Může být zopakováno znění? 

 

P.  H e j m a : 

 Hlasujeme o zařazeni tisku, to znamená proměnění písemné informace na řádný bod, 

ke kterému můžete všichni diskutovat pod poř. č. 26. Písemná informace, která se nazývá 

Informace pro zastupitelstvo ve věci žádosti občanů projednání zákazu herních automatů se 

stane řádným bodem dnešního programu.  

 Ještě paní zastupitelka Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Jak zní usnesení? 

 

P.  H e j m a : 

 Zastupitelstvo vezme na vědomí. V tomto směru to bude předloženo písemně. 

Zastupitelstvo vezme na vědomí usnesení městské části a dále vezmeme na vědomí, že byl 

schválen návrh obecné závazné vyhlášky na ZHMP. 

 Prosím hlasovat o zařazení tohoto tisku. Pro 17, proti 4, zdrželi se 2, nehlasoval 1. 

Tento návrh byl přijat, stane se z toho řádný bod pod poř. č. 26.  
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 Dále je procedurální návrh pana zastupitele Bodečka na předřazení bodu 23 za bod 1. 

Týká se návrhu na udělení Ceny Prahy 1. Prosím hlasovat. Schváleno všemi hlasy, pro 24, 

nikdo proti, nikdo se nezdržel, všichni hlasovali.  

 Další procedurální návrh pana radního Votočka, aby bod poř. č. 22 byl zařazen na 

pevný čas 14 hodin. Prosím hlasovat. Pro 23, proti 0, zdržel se 1, hlasovali všichni. Tento 

návrh byl přijat. 

 Máme zde informaci o stažení bodu 20, to je bez hlasování.   

 Pan zastupitel Bureš navrhuje s následným zdůvodněním vyřazení bodu 18. Prosím 

hlasovat. Pro 13, proti 10, zdržel se 1, nehlasoval 0. Tento návrh byl přijat, bod je vyřazen. 

 Ještě je zde návrh na sloučení rozpravy k bodům 19 a 25, což padá vyřazením bodu 

19. 

 Poslední procedurální návrh od pana zastupitele Čižinského – předřadit nově zařazený 

bod 26. Trváte na jeho předřazení? (Ano) Kam ho chcete předřadit? (P. Čižinský: Za Ceny 

Prahy 1) Za bod 2. 

 Technická – paní zastupitelka Nazarská. 

 

P.  N a z a r s k á : 

 To je bod k projednávání občanů? 

 

P.  H e j m a : 

 Ano. Pan zastupitel Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Pane předsedající, musím vás trochu pokárat, protože můj pozměňovací návrh o 

sloučení dvou bodů o Nemocnici Na Františku měl být hlasován až před hlasováním o 

vyřazení bodu 19 z našeho programu. Netrvám na tom, abychom to vraceli, ale musel jsem to 

říct. 

 

P.  H e j m a : 

 Říkal jsem, že dám hlasovat v tom pořadí, jak byly jednotlivé pozměňovací návrhy 

podávány. Byl jsem jako první a navrhl vyřadit a zařadit a vy jste byl až následně ve frontě. 

 

P.  K u č e r a : 

 Standardně to bývá odzadu.  

 

P.  H e j m a : 

 Při hlasování o programu je to odpředu. Příště můžeme navrhnout nějakou inovaci.  

 Prosím hlasovat o posledním návrhu na zařazení bodu 26 za bod 2. Pro 11, proti 2, 

zdrželi se 3, nehlasovalo 8. Návrh nebyl přijat.  

 Prosím kol. Počarovskou o formulování návrhu. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Návrh na vyřazení bodu 5 s ohledem na dopady COVIDu na naši městskou část s tím, 

že dotační program je v hodnotě 7 mil. Kč – aby se tento bod odložil na pozdější dobu, až 

bude zřejmé, že na to máme.  

 

P.  H e j m a : 

 Ztotožňuje se předkladatel s tímto návrhem? 
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P.  V o t o č e k : 

 Nechápu, co má s tím COVID společného. Naopak podporujeme podnikatele, aby 

měli práci. Peníze v rozpočtu na to alokované jsou. Nemám důvod se s návrhem ztotožňovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická – pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Musím k tomu říct to, že polovina žadatelů dotaci dostává na základě rozhodnutí rady. 

Nedovedu si představit, co by se stalo, kdyby se čistě teoreticky stalo to, co kolegyně Amálka 

navrhla. Myslím, že totální chaos. V tomto případě budu hlasovat proti.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o vyřazení bodu 5 z programu jednání.  

 Ruším hlasování, prosím kol. Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Omlouvám se, nepochopil jsem. Kol. Počarovská navrhovala přesunutí bodu. 

 

P.  H e j m a : 

 Ne, vyřazení. Hlásí se kol. Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Upřesním: vyřazení bodu z dnešního programu a předložení na dalším jednání, kdy 

budeme vědět přesné dopady COVID, jestli si to můžeme dovolit. Dnes vyřazení s tím, že by 

to bylo předloženo na pozdější zastupitelstvo. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 9, proti 10, zdrželi se 3, nehlasovali 2. Tento návrh nebyl přijat.  

 Prosím hlasovat o upraveném návrhu programu dnešního zastupitelstva jako celku. 

Pro 16, proti 3, zdrželi se 4, nehlasoval 1. Program byl schválen, prosím podle něj 

jednat.  

 

 Přejdeme k 1. bodu, tisk 1444. 

Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 

 Předkládám k volbě další přísedící u Obvodního soudu pro Prahu 1. Prosím pana 

tajemníka o krátkou prezentaci navržených.  

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dnes je vám předloženo 10 uchazečů o funkci 

přísedícího u Obvodního soudu pro Prahu 1. Prvních  8 uchazečů tuto funkci již vykonávalo, 

zbývající 2 jsou noví.  

 Projdu velice zběžně jednotlivé uchazeče. První je paní Nádvorníková, funkci přísedící 

již vykonávala, bydlí na Praze 1. Podléhá režimu lustračního zákona. Lustrační osvědčení 

máte přiloženo.  

 Dalším uchazečem je paní Šedivá. Pracuje na Praze 1, byla již přísedící, podléhá 

režimu lustračního zákona. Všechny odpovídající přílohy k tomu máte. 

 Další je paní Machová. Opět podléhá režimu lustračního zákona, pracuje na Praze 1 a 

přísedící Obvodního soudu již byla.  
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 Další je paní Ševčíková. Pracuje dokonce přímo u Obvodního soudu, přísedící byla a 

podléhá režimu lustračního zákona. 

 Další z uchazečů je paní Hánlová. Pracuje u Obvodního soudu pro Prahu 1, nachází se 

v režimu lustračního zákona, byla již přísedící. 

 Další je paní Topinková. Nachází se v režimu lustračního zákona, bydlí na Praze 1, 

přísedící byla. 

 Další je paní Vranovská, je v režimu lustračního zákona, pracoviště má na Praze 1, 

přísedící byla. 

 Dále tady máme paní Hanilcovou, je v režimu lustračního zákona, bydlí na Praze 1, 

přísedící Obvodního soudu byla. 

 Další je paní Randová. Je to nová mladá uchazečka, právnička, v režimu lustračního 

zákona není. Pracuje na ministerstvu v Karmelitské ulici. Splňuje podmínku. Přísedící zatím 

nebyla. 

 Poslední je pan Brotan. Je to občan Prahy 1. Také přísedícím nebyl, protože je to 

mladý člověk. Také nespadá do režimu lustračního zákona.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji, pane tajemníku. Otevírám rozpravu k návrhu. Technická – paní zastupitelka 

Nazarská. 

 

P.  N a z a r s k á : 

 Chci se zeptat, zda by bylo možné při projevu si sundat roušku? 

 

P.  H e j m a : 

 Pokyn je jasný, abychom roušky měli. U sebe bych to nerad dělal. Tajemník je ode 

všech dál, roušku si sundat mohl. Nechci tady vykládat ustanovení, které nám nařizuje 

hygiena. 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji za slovo, za předklad i za navržené osoby. Uvědomuji si, že je nedostatek 

vhodných kandidátů. Již dvakrát jsem navrhoval, aby se nám uchazeči chodili představit. Pan 

tajemník vznesl dotaz, zda uchazeče přivést před mikrofon. Myslím si, že v době koronaviru 

by to nebylo moc vhodné. 

 Zeptal bych se pana tajemníka, jestli ví, jak je to u těch nováčků, zda předseda soudu 

dává u nich doporučení tzv. od stolu na základě formuláře, nebo si je zve? 

 Pokud se týká kandidátů, myslím si, že všichni jsou dobří. Zaujala mě tam včelařka, 

potom bezpečnostní ředitelka. U paní dr. Randové pan tajemník řekl, že pracuje v 

Karmelitské. V dotazníku to není uvedeno, ale je to uvedeno v čestném prohlášení. To jsem 

chtěl doplnit, že opravdu pracuje na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.  

 Zaujal mě Ing. Brotan, který má uvedeno, že je trenér. Doufám, že to není trenér boxu.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan tajemník se ujme odpovědi. 

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Přiznám se, že nevím, zda pan dr. Princ s uchazeči jedná osobně, ale určitě je velice 

dobře o těchto osobách informován. A panem dr. Princem jsme řešili asi před rokem jednoho 

přísedícího, který tady byl také jmenován na minulém zastupitelstvu. Musím říct, že pan 

doktor je velice dobře orientován v těchto lidech. Nějaké osobní pohovory asi probíhají.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Prosím, aby ten, kdo mluví, si roušku sundal. Z toho, co říkal Bodeček, jsem rozuměl 

polovinu. Jednak je tady nekvalitní ozvučení, jednak je tady chrchlající Bodeček, který to 

komolí, takže jsem vůbec nepochopil poslední větu, protože nevím, na co jste se ptal, nebylo 

vám rozumět.  

 Má vlastní přihláška se týká paní Ševčíkové. Připadá mi absurdní, že pracovnice 

tohoto soudu se v něm stává přísedící. Považuji to za konflikt zájmů, takže na to všechny 

upozorňuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Je otázka, jestli to odporuje pravidlům, na základě kterých se může o tuto pozici 

ucházet.  

 Prosím pana tajemníka. 

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Zákon to zaprvé nezakazuje, zadruhé paní Ševčíková je myslím personalistka soudu.  

 

P.  H e j m a : 

 S technickou poznámkou se hlásí pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Paní Ševčíková je bezpečnostní ředitelka a paní Hánlová je personalistkou. 

 

P.  H e j m a : 

 S technickou paní zastupitelka Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Nařízení vlády je, že pokud dodržujeme 2 metry odstupu, roušku můžeme sundat.  

 

P.  H e j m a : 

 To u nás není. Ten, kdo hovoří od řečnického pultíku, může si sundat roušku, ale pro 

nás to neplatí, protože jsme blízko sebe.  

 Rozpravu končím a prosím radního Cabana, aby se ujal funkce předsedy Mandátového 

a volebního výboru. 

 

P.  C a b a n : 

 Provedu vás tajnou volbou jednotlivých kandidátů. Volba bude provedena příslušným 

tlačítkem.  

 Začneme u kandidátky paní Nivy Nádvorníkové. Prosím o hlasování. Pro 22, proti 0, 

zdržel se 0, nehlasovali 2. Paní Niva Nádvorníková byla zvolena.  

 Další kandidátkou je paní Romana Šedivá. Prosím o volbu. Pro 22, proti 0, zdržel se 0, 

nehlasovali 2. Paní Romana Šedivá bylo zvolena. 

 Další kandidátkou je paní Mgr. Jarmila Machová. Prosím o volbu. Pro 23, proti 0, 

zdržel se 0, nehlasoval 1. Paní Mgr. Jarmila Machová bylo zvolena. 

 Další kandidátkou je paní Věra Ševčíková. Prosím o volbu. Pro 18, proti 1, zdrželi se 

3, nehlasovali 2. Paní Věra Ševčíková byla zvolena. 
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 Další kandidátkou je paní Věra Hánlová. Prosím o volbu. Pro 22, proti 0, zdržel se 1, 

nehlasoval 1. Paní Věra Hánlová byla zvolena. 

 Další kandidátkou je paní Mgr. Růžena Topinková. Prosím o volbu. Pro 22, proti 0, 

zdržel se 1, nehlasoval 1. Paní Mgr. Růžena Topinová byla zvolena. 

 Další kandidátkou je paní Zdeňka Vranovská. Prosím o volbu. Pro 21, proti 0, zdržel 

se 1, nehlasovali 2. Paní Zdeňka Vranovská byla zvolena. 

 Další kandidátkou je paní dr. Alena Hanilcová. Prosím o volbu. Pro 23, proti 0, zdržel 

se 0, nehlasoval 1. Paní dr. Alena Hanilcová byla zvolena.  

 Předposlední kandidátkou je paní dr. Jana Randová. Prosím o volbu. Pro 21, proti 0, 

zdrželi se 2, nehlasoval 1. Paní dr. Jana Randová byla zvolena. 

 Máme zde jako posledního muže. Budeme volit pana Ing. Daniela Brotana. Prosím o 

volbu. Pro 22, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 1. Pan Ing. Daniel Brotan byl zvolen. 

 Máme ukončenu volbu jednotlivých kandidátů, budeme hlasovat o volbě jako celku. 

 Předávám slovo panu starostovi. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji panu předsedovi Mandátového a volebního výboru za provedení volbou. 

 Technická poznámka pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Máme mít roušky, proč ji, Petře, nemáš? 

 

P. H e j m a : 

 Už ji teď mám. Od paní místostarostky jsem si odsedl, dělal bych to z osobních 

důvodů a pan místostarosta mi to dovolil. Už ji nesundám. 

 Prosím pokračovat v hlasování o usnesení k volbě přísedících Obvodního soudu. Pro 

24, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Usnesení bylo přijato všemi hlasy. Děkuji vám. 

 

 Prosím projednat předřazený bod pod původním číslem 23, tisk č. 1637, kdy si vám 

dovoluji předložit nominace na  

udělení Ceny Prahy 1  
pro 4 osobnosti.  

 Stalo se tak na základě důsledného projednání Komisí pro občanské záležitosti 

udělování čestného občanství a Ceny Prahy 1, která na svém 3. jednání 29. června projednala 

první část návrhu na udělení ceny význačným osobnostem za jejich přínos pro Prahu 1  

v oblasti umělecké, vědecké či jiné. Rada městské části vzala na vědomí tento návrh a 

schválila návrh na udělení Čestného občanství pro tyto osobnosti. Toto je vám dnes 

předkládáno.  

 Dovolím si krátce představit jednotlivé osobnosti. Malíř, hudebník, výtvarník Marko 

Čermák, kterého není třeba představovat. Svými kreslenými komiksy ovlivnil život spousty 

mladých lidí, byl zároveň i členem hudební skupiny Greenhorns a dalších a část svého života 

prožil na Malé Straně na Praze 1.  

 Další osobností je paní Jindřiška Nevyjelová, která je bývalou učitelkou základní školy 

a zároveň dlouholetou tajemnicí Masarykova demokratického hnutí. Byla navržena pro 

udělení Ceny Prahy 1 za svůj celoživotní přínos pro demokracii a pro práci Masarykova 

demokratického hnutí, kde je šířen odkaz T. G. Masaryka jako významný symbol pro 

současnost a budoucnost. Především je tento odkaz šířen mezi žáky základní školy a studenty 

středních škol.  
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 Třetí osobností je mons. Prof. PhDr. Tomáš Halík, který je profesorem Filozofické 

fakulty Univerzity Karlovy. Za svou činnost získal řadu ocenění a zastává řadu významných 

míst včetně např. nominace papeže Pavlem Janem II. do pozice poradce Pražské rady pro 

dialog s nevěřícími a za angažmá a za jeho činnost, která je v tomto směru velmi ceněna.  

 Záměrně jsem si nechal na závěr to nejlepší. Čtvrtou osobností, která je nominována 

na udělení Ceny Prahy 1, je naše milá paní Ing. Jarmila Kopečková (potlesk). Navrhujeme jí 

udělit Cenu Prahy 1 za její pečlivou mnohaletou práci pro Prahu 1, kdy po dobu 30 let 

precizně zaznamenává a v současné době i ve svém úctyhodném věku stále stenograficky 

zaznamenává mnohdy nelehká a rozjitřená jednání tohoto zastupitelstva. Díky jí se mohou 

občané dostat velmi přesně k tomu, co je zde projednáváno. Tím má jednu z nejdůležitějších 

rolí vedle pozice zastupitele. Řekl bych ještě důležitější, protože ona tady stále je a my 

přicházíme a odcházíme po skončení volebního období. Tuto nominaci přijímáme s velkou 

pokorou a máme z ní všichni radost.  

 Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji za slovo. Jsem velmi rád za všechny čtyři navržené osoby. Děkuji komisi za 

práci a za předklad. Určitě podpořím všechny čtyři osoby, výstižněji řečeno osobnosti.  

 Dovolím si navrhnout pozměňovací návrh k předloženému usnesení, a to také z toho 

důvodu, že nám tam chybí ukládací část. Navrhl bych usnesení rozdělit na tři části: 

 1. bereme na vědomí návrh Komise pro občanské záležitosti, udělování Čestného 

občanství a Ceny Prahy 1 jednak:  

 Marko Čermákovi za celoživotní přínos v oblasti kreslení, hudby a trampu a za 

významně posilující vnímání Prahy 1 mezi veřejností,  

 panu prof. Tomáši Halíkovi za dlouholetou snahu a pluralitu názorů, za postoje 

přispívání porozumění mezi lidmi rozdílného vyznání a za významně posilující pozitivní 

vnímání Prahy 1 mezi návštěvníky z celého světa,  

 paní Ing. Jarmile Kopečková za dlouholetou pečlivou a obětavou práci pro Prahu 1, 

 paní Mgr. Jindřišce Nevyjelové za dlouholetou činnost v oblasti vzdělávání a za 

propagaci idejí T. G. Masaryka v řadách žáků a studentů, 

 2. zastupitelstvo schvaluje udělení Ceny Prahy 1 – vyjmenovat ty čtyři osobnosti, 

 3. ukládá předat Cenu Prahy 1 – uvedení všech čtyř osobností. 

 Zodpovídá starosta Petr Hejma. Termín záleží na vás, pane starosto, třeba 28. února 

2021. 

 Ještě mám poslední věc, také technickou. Tady nezaznělo, kdo tyto osobnosti navrhl. 

Chci upozornit, že jednáme ještě podle „starých“ pravidel, ale jsou stále aktuální. Pravidla 

jasně říkají, že tady nominanty musí jmenovat člen zastupitelstva. V tomto případě 

doporučuji, aby u dvou případu si nominaci přisvojili členové zastupitelstva.  

 V případě paní Ing. Kopečkové si troufám říct, že se jedná o návrh zastupitelský, 

protože paní Ing. Kopečkovou jmenovali zástupci všech zastupitelských klubů, což je 

výborné.  

 Pana Marka Čermáka navrhl pan starosta Hejma, paní Jindřišku Nevyjelovou pan 

Mgr. Elner – v tomto případě bude třeba, aby si někdo tento návrh přisvojil, a stejně tak u 

pana prof. Tomáše Halíka, kdy navrhovatelé jsou Ivana a Juraj Antalovi. Také by bylo 

vhodné, aby si někdo ze zastupitelů tento návrh přisvojil. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Jako předkladatel jsem se už dopředu s tím ztotožnil. Kolegyně Valíčková již dostala 

pokyn zapracovat všechny náměty od pana předsedy Kontrolního výboru. Děkuji za zkrášlení 

návrhu usnesení, protože takto to bude ještě lepší.  
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 Prosím s technickou poznámkou paní místostarostku Špačkovou.  

 

P.  Š p a č k o v á : 

 Osvojila bych si návrh paní učitelky Nevyjelové, protože působila dlouhá léta a návrh 

vzešel ze školy na Uhelném trhu Brána jazyků. Tento návrh si přisvojuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Ulma. 

 

P.  U l m : 

 Osvojil bych si návrh pana prof. Halíka.  

 

P.  H e j m a : 

 Tím máme tuto formální záležitost splněnou. Prosím pokračovat v rozpravě.  

 Pan zastupitel Scholz. 

 

P.  S c h o l z : 

 Předkládám pozměňovací návrh, abychom o jednotlivých jménech hlasovali tajně a 

samostatně a potom o celém usnesení jako celku, stejně jako hlasujeme o jednotlivých 

přísedících u Obvodního soudu. 

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí, budeme hlasovat o jednotlivých osobách touto procedurou. 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Pane starosto, chci se zeptat s trapasem, co se vám podařil na jaře, kdy jste panu 

Marko Čermákovi už cenu předal, a pak jste z toho couval, že to byla jen Cena starosty. Bude 

mu cena předána regulérně, nebo zpětně verifikujete proces, který se stal v únoru nebo  

v březnu? 

 

P.  H e j m a : 

 Ani tento důstojný bod se neobejde bez šťouchání. Nevím, co nazýváte trapasem. Byla 

udělena Cena starosty Prahy 1, nebylo to v žádném případě porušení čehokoli, protože to bylo 

formální setkání. Vysvětlovali jsme to už stokrát a myslím si, že je absolutně nedůstojné to 

tady otevírat.  

 Nic se nepřihodilo, pan Marko Čermák má dnešním usnesením schválené udělení 

Ceny Prahy 1 vedle toho, že má ještě Cenu starosty Prahy 1.  

 Prosím pana zastupitele Votočka.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Netušil jsem, že se předem ztotožníte s kompletním protinávrhem. Připadá mi 

nedůstojné, aby byli ocenění uvedeni jen  příloze a nikoli ve vlastním usnesení. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Cabana. 

 

P.  C a b a n : 

 Původně jsem si chtěl osvojit paní Jindřišku Nevyjelovou. Myslel jsem, že kol. 

Špačková je u kol. Kopečkové, ale nemusím to už řešit a stahuji svůj příspěvek.  
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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 : 

 Za klub si osvojujeme návrh, který podal David Bodeček. Předám OVO ještě návrh na 

doplnění bodu 4, a to bere na vědomí, že Marko Čermákovi byla již předána Cena Prahy 1. 

 

P.  H e j m a : 

 Nebyla to Cena Prahy 1. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Jestliže tam bude bod ukládá předat, bude se mu to dávat znovu? 

 

P.  H e j m a : 

 Nebyla mu předána Cena Prahy 1. Postupuje se striktně s tímto usnesením.  

 

P. P o č a r o v s k á : 

 Pokud projde ukládá Marko Čermákovi, bude mu cena předána. 

 

P.  H e j m a : 

 Ano, přesně tak.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Svůj  pozměňovací návrh tedy stahuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pokud starosta porušuje zákony a ještě tvrdí nepravdy, které by možná mohly být 

pravdy, je těžko mít tady důstojnou chvíli. Starosta se nepochybně za přítomnosti  

1. místostarosty setkal s Marko Čermákem, následně na facebook napsal, že mu byla udělena 

Cena Prahy 1 a byla mu předána cena, která byla pro Prahu 1 zakoupena. Aspoň to bylo na 

fotografii. Je možné, že došlo k chybě, že to na facebooku bylo napsáno špatně a že pan 

Čermák následně vrátil panu starostovi cenu a že došlo k několika zvláštním pochybením 

všech. Důležité je, že Petr Hejma – jako to dělá často – brutálně porušil zákon, následně si to 

uvědomil a začal tvrdit, že to byla Cena starosty Prahy 1. Byl bych rád, kdyby byl nějaký 

dokument o tom, že to konzultoval. Nejpravděpodobnějším vysvětlením tohoto trapasu je, že 

došlo k jasnému porušení zákona.  

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, zřejmě vám nedochází, k jaké neúctě se dopouštíte vůči všem 

nominovaným, ale to nechme stranou. Prosím, abyste se držel merita věci, a to je návrh na 

udělení Ceny Prahy 1, ne nějaké polemiky o tom, co možná bylo nebo nebylo. V tomto směru 

prosím, zachovejme důstojnost tohoto bodu. Pan Marko Čermák měl ke svým  

80. narozeninám vernisáž výstavy, ze které měl obrovskou radost. Byla to výstava, která měla 

velký úspěch a kterou jsme s radostí s panem místostarostou otevřeli. Myslím si, že není 

důvod to nějakým způsobem znevažovat nebo desinterpretovat. Chápu ale, že je to způsob 

vaší práce a komunikace, takže v tom pokračujte dále. Uvědomte si, zda to je důstojné vůči 

těm nominovaným.  
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 Prosím pana místostarostu Burgra. 

 

P.  B u r g r : 

 Řekl bych to, co řekl pan starosta. Jednalo se o slavnostní akt vernisáže v Galerii 1, 

kde si pan Čermák zasloužil určitý projev slavnosti. Prosím a doporučuji, abychom si nebrali 

tyto osobnosti jako diskusní rukojmí mezi námi. Je to nedůstojné a témat je mnohem více, kdy 

si můžeme dokazovat, kdo porušuje nebo neporušuje zákon. 

 

P.  H e j m a : 

 Upozornil bych pana kol. Čižinského na to, že je poměrně závažně někoho nařknout, 

že porušil zákon. Prosím, dejte si na to pozor.  

 Technická poznámka pan zastupitel Ulm. 

 

P.  U l m : 

 Navrhuji ukončit diskusi k tomuto bodu.  

 

P.  H e j m a : 

 Dávám procedurálně hlasovat o návrhu na ukončení rozpravy. Pro 12, proti 5, zdrželi 

se 2, nehlasovalo 5. Tento návrh nebyl přijat, pokračujeme dále v rozpravě. Prosím pana 

zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Práce navržených si velmi vážím, nechci zpochybňovat, že mají být oceněni Cenou 

Prahy 1. Jsem rád, že k tomu konečně v těchto případech dochází. 

 Nedovedu si ale odpustit povzdech nad tím, že jsme otevřenou debatu nad pravidly pro 

udělování Ceny Prahy 1 a udělování Čestného občanství Prahy 1 nedokončili. Naše koalice se 

o to pokusila, bohužel, tento návrh byl stažen. Pokud vím, v této práci není pokračováno. 

Myslím, že je to škoda, návrh měl více oddělit to, za co je to které ocenění udělováno.  

 Poznámka k Marko Čermákovi, jehož práce si nesmírně vážím. Provázela můj život už 

od dětství. Opravdu si myslím, že jeho kresby jsou v mnohém spojeny s Prahou 1 a dělají čest 

a dobrou propagaci. Pokud je tady jméno uváděno, je to vaše vina, pane starosto, protože jste 

se neubránil a cenu mu již udělil. V případě, že se mýlím, čerpám informace ze sociálních sítí, 

kde to bylo uvedeno. Případně byla chyba na sociálních sítích Prahy 1. 

 

P.  H e j m a : 

 Bohužel, to jsou sociální sítě.  

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Berte na vědomí, že Marko Čermák má dvě ceny, jednak Cenu starosty, nyní bude mít 

Cenu Prahy 1. Velmi si ho vážím jako trempa, jako muzikanta, jako kreslíře Rychlých šípů a 

dalších komiksů. Myslím si, že celá tato debata je tohoto sboru nedůstojná.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Mrzí mě, že pan starosta a pan místostarosta tady uráží ostatní, že bezostyšně lžou, že 

nepředávali cenu a že se jim ten trapas nestal. Mám tady fotografii, jak oba předávají Cenu 

Prahy 1, zájemci si to mohou najít na internetu. Nevím, pánové, co je na tom, proč tento 
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okamžik dehonestujete tím, že nepřiznáte chybu. Je přece normální dělat chyby. Posuňme se 

dál, řekněme si, že chyby se dějí a můžeme to dokončit. Ne, že když vás někdo upozorní, že 

začnete ostatní napadat. To mi připadá velmi neslušné. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 To, že předáme umělecké dílo neznamená, že se to nemůže předávat i při jiné 

příležitosti. Uvažujeme i o tom, že změníme formu předávání i to, co se bude předávat. Jak to 

má vypadat, byl názor předchozího vedení. To, že se předá tato věc neznamená, že tím je 

signována Cena Prahy 1. Myslím, že jsme to vysvětlovali mnohokrát. Jak bylo řečeno, není 

důstojné se k tomu vracet. Marko Čermák dostal Cenu starosty Prahy 1 a dnes je ke schválení 

návrh na udělení Ceny Prahy 1. 

 Prosím paní kol. Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Předkládám pozměňovací návrh k návrhu Davida Bodečka jako 4. bod, že 

zastupitelstvo bere na vědomí, že pan Marko Čermák obdržel 5. března 2020 Cenu starosty 

Prahy 1 při příležitosti křtu knihy Poslední romantik v Galerii 1.  

 Myslím, že to není nic proti ničemu. Říkám to z toho důvodu, aby zastupitelstvo 

vědělo, že existuje ještě Cena starosty Prahy 1 a že to jsou dvě rozdílné věci, abychom se o 

tom nemuseli hádat a nedocházelo k trapným situacím. Považuji za trapnou situaci o tom 

diskutovat a hádat se, zda to už Marko Čermák dostal nebo nedostal, v jaké formě atd. Z toho 

důvodu tam doplňuji 4. bod, aby bylo jasné, že to jsou dvě různé ceny.  

 

P.  H e j m a : 

 Paní kolegyně, myslíte to dobře, ale je trapné, že je to tady tak vynášeno, 

desinterpretováno a zneužíváno k nějaké další propagaci. S návrhem se neztotožním, protože 

dnešní tisk je o udělení Ceny Prahy 1, takže není důvod přilepovat tam cokoli dalšího.  

 Předložte to jako protinávrh. 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Už jsem říkal, že výmluvě o Ceně starosty nevěřím, je tady zřejmé, že byla předána 

Cena Prahy 1 i fyzicky a došlo tady k porušení zákona, což je nedůstojné. Je to větší narušení 

důstojnosti Ceny Prahy 1 než dnešní diskuse na zastupitelstvu. Ještě horší je, že se starosta 

vymlouvá, popírá to a evidentně tvrdí naprostou nepravdu. Je to ještě závažnější narušení 

důstojnosti jak celého úřadu starosty, tak i tohoto předávání Ceny Prahy 1.  

 Pokud jde o nedůstojnost, může za to jen starosta, který porušuje zákon a následně 

ještě tvrdí nepravdy.  

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, velmi rád od vás převezmu důkaz, že byl nějaký zákon porušen. Nešiřte 

nepravdy a pomluvy. Byl bych rád, abychom to trapné vystupování z vaší strany už ukončili.  

 Slovo má pan zastupitel Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Dámy a pánové, také se k tomu vyjádřím. Chci říct, že si pana Marko Čermáka velice 

vážím. Byli jsme to my, Piráti, kteří jsme ho podpořili za našeho působení, když se vybíraly 

osobnosti. S My, co tady žijeme jsme chtěli, aby byl pan Marko Čermák již tehdy zařazen na 

udělení ceny. Samozřejmě, že je tady hodně mlžení, polopravd a nepravd. 
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 Chci se zeptat na jednu pro mne zásadní věc. Připadá mi to divné. Teď pan Marko 

Čermák dostane Cenu Prahy 1, která bude vypadat stejně jako Cena starosty. Bude mít doma 

dvě stejné ceny? Navrhuji, abychom to nějakým způsobem vyřešili, že bychom vyrobili 

podobný artefakt pro Cenu starosty a v deskách to vyměnili, aby měl dvě ceny, aby neměl 

dvakrát stejnou cenu. Připadá mi to, jako kdybych měl pohár z nějakého vítězství dvakrát.  

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, názor současného vedení na ten artefakt, který se předává, je jiný než u 

předchozího. Není vůbec jisté, že se i toto bude předávat jako Cena Prahy 1. Požádal bych, 

abyste to nechali na komisi, kde se na její půdě ve spolupráci s vedením Prahy 1 rozhodne o 

tom, jaký artefakt se bude v této souvislosti předávat, samozřejmě mimo finančního objemu.  

 Berte to tak, že není vůbec v tomto směru směrodatné, co se bude předávat, ale 

důležité je to, že naším usnesením nominaci schválíme.  

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Prosím pana Mgr. Čižinského, aby řekl s uvedením příslušného paragrafu, který zákon 

byl porušen tím, že Marko Čermák dostal Cenu starosty. Opakovaně jste ve svých 

vystoupeních použil formulaci, že byl porušen zákon. Rád bych věděl který a kde. 

 Druhá věc, kterou jsem chtěl říct je, že pokud stále platí původní pravidla, tak se Cena 

Prahy 1 předává ve výroční den Prahy 1, což je – jestli se nepletu – 17. únor.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Přiznám se, že mi to připadá trochu komické. Nevím, jestli tomu nerozumím nebo 

jestli to tak komické je. Předání ceny je nějaký rituál, je to ocenění něčí práce. Na tom se 

shodneme. Jestliže pan starosta cenu už udal a teď si to chce nechat dodatečně posvětit, tak mi 

připadá, že je to nedůstojné. Myslím si, že si to tato cena a tito lidé nezaslouží. Jestliže je tady 

proces, který projde nějakým schvalováním, diskusí, projednáním v komisích, ale zároveň má 

někdo potřebu to předběhnout a říci si, že je to jedno, že to jako starosta rozdá, připadá mi to 

jako papalášský móres, který se mi nelíbí. Teď se mi nelíbí mlžení a ohýbání skutečnosti, že 

se to nestalo. 

 Prosím pana starostu, kdyby nám vysvětlil, co se stalo, co komu dal a proč mu to dal. 

Přijde mi to hloupé. 

 

P.  H e j m a : 

 To máte pravdu, je to hloupé.  

(P. Vích: Je to hloupé od vás.) 

 Neskákejme si do řeči, odpovím vám. Nevím, po kolikáté znovu vysvětluji. V té době 

byla vernisáž obrazů Marko Čermáka u příležitosti jeho 80. narozenin, blahopřálo se k jeho 

narozeninám. V této souvislosti na neformálním setkání mezi trempy, kamarády a přáteli před 

plnou Galerií 1 bylo předáno Marku Čermákovi z mé osobní iniciativy ocenění, které se 

nazývá Cena starosty Prahy 1. Nebyla předána Cena Prahy 1, ta musí být předána řádným 

formálním postupem přes komisi, přes radu a přes zastupitelstvo. Je s tím spojena finanční 

odměna. Tak to teď probíhá. Panu Marku Čermákovi nebyla Cena Prahy 1 historicky předána. 

Prosím, aby to bylo takto pochopeno, už se k tomu nevracejme, jsem schopen individuálně 

znovu dovysvětlit.  
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 To, že tam byla předána krabice s věcí, s odznáčkem a s plaketou, není signum toho, 

že mu byla předána Cena Prahy 1. Ta může být předána po schválení ZMČ Praha 1. Prosím, 

pojďme to takto pochopit. 

 Pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Porušení zákona spočívalo v tom, že byla předána Cena Prahy 1, aniž o tom 

zastupitelstvo rozhodlo. Nebyla to Cena starosty Prahy 1.  

 Pokud jde o krabici, jak říkal Petr Hejma, asi chcete tvrdit, že tato cena není už Cena 

Prahy 1, že je to Cena starosty a že o tomto nákupu rozhodla rada. Rada to koupila jako to, co 

se bude předávat při Ceně Prahy 1. Starosta neměl právo toto předat, aniž by to rada předtím 

změnila. Starosta předal to, co rada určila, že se bude předávat jako Cena Prahy 1. Pokud to 

předal, nepochybně předal Cenu Prahy 1.  

 

P.  H e j m a : 

 Nevylučuje to využití při jiné příležitosti. 

 Prosím technickou poznámku od paní kol. Počarovské. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Prosím hlasovat o ukončení rozpravy. 

 

P.  H e j m a : 

 Procedurálně hlasujeme o ukončení rozpravy. Děkuji za tento návrh. Pro 18, proti 3, 

zdrželi se 2, nehlasoval 1. Návrh byl schválen. Rozprava proběhne pouze pro ty, kteří jsou 

přihlášeni.  

 Pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Říkal jsem to už při svém prvním vystoupení. Podporuji komisi. Myslím si, že komise 

potřebuje od nás podporu, protože to, co se děje v souvislosti s udělováním Čestných 

občanství a Cen Prahy 1, začíná být na Praze 1 nedůstojné.  

 Tato záležitost je náš rest z loňského roku. V loňském roce jsme se s koalicí i opozicí 

shodli, že udělíme Čestné občanství. Návrhy na Ceny Prahy 1 vzešly na základě iniciativy 

našeho Úřadu a byly posunuty na letošní rok. Toto dokončujeme jako rest. 

 Pan dr. Votoček odkazoval na Den Prahy 1, já vás všechny odkáži na čl. 5 pro jednání 

o návrhu a udělení ocenění, odst. 2, ve kterém se píše: 

 Starosta MČ Praha 1 stanoví termín a formu slavnostního udělení Čestného občanství 

nebo Ceny Prahy 1. Tímto dnem – a teď je tam důležité slovo – je zpravidla 12. únor běžného 

roku, který je Dnem Prahy 1.  

 Pan dr. Votoček měl pravdu s únorovým dnem, ale slovo „zpravidla“ znamená, že 

pokud by dnes byly odhlasováni všichni nominovaní, pan starosta i Úřad si to může rozdělit 

třeba na jednotlivé měsíce.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Kučera má slovo. 

 

P.  K u č e r a : 

 Chci se zeptat, co je to Cena starosty Prahy 1? Byla někdy stanovena a odsouhlasena 

radou nebo zastupitelstvem? Když zadám do googlu Cena starosty Prahy 1, vypadne mi pouze 
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grafika roku, což určitě nebyl tento případ. Myslím si, že nikdy nic takového udělováno 

nebylo. Potřebuji kontext. 

 

P.  H e j m a : 

 Podáme vysvětlení podrobnější mimo toto plénum. Je to právo starosty v tomto směru 

ocenit. 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Děkuji za ujištění, že bude vyroben nějaký nový artefakt, protože tento byl jakoby 

znevážen. Chtěl jsem se zeptat, kolik tam ještě těchto artefaktů zbylo? Kolik krabiček tam 

zbylo? Jakým způsobem je bude pan starosta rozdávat při soukromých vernisážích a akcích 

jako Cenu starosty Prahy 1? Nelíbí se mi to, diskutovali jsme o tom, že by to měla být cena 

hodnotná, mělo by to mít hodnotu kovu nebo uměleckého díla, zajímalo by mě, kolik jich tam 

ještě k podobným účelům je k dispozici.  

 

P.  H e j m a : 

 Určitě vám bude odpovězeno. Tato věc bude ponechána na rozhodnutí komise. 

 Prosím pana radního Bureše – posledního přihlášeného. 

 

P.  B u r e š : 

 Děkuji za slovo. To, co zde probíhá, je vrchol trapnosti. Cena Prahy 1 a Čestné 

občanství funguje léta, mělo to úroveň a vážnost. Někdo se rozhodl v rámci hesla „vše po vás 

zničíme, vše po vás předěláme, všechno jste dělali špatně“ a udělat v tom bordel. Najednou se 

změnila cena, změnil se termín, najednou se muselo měnit úplně všechno. Bez rozhodnutí 

zastupitelstva se rozhodlo, že se bude dávat kus betonu, bez jakéhokoli výběrového řízení se 

to rozhodlo radou, vyrobily se nové plakety, které neměly s Cenou Prahy 1 nikdy nic 

společného, udělení neprošlo jednáním zastupitelstva. 

 Jsem velmi rád, že komise se tím prokousala, že předložila tento balíček, aby konečně 

se stalo to, co se stalo. Očekával jsem, že s naprostou vážností návrhy byly všechny 

projednány, nikdo neříkal, že to někdo navrhl loni, tohle navrhl někdo v r. 2018. Návrhy se 

vzaly, pustily do zastupitelstva, kde jsem očekával, že se s naprostou vážností řekne, kdo je 

kdo, jak si těchto lidí ceníme a budeme pro to hlasovat a že do konce roku nám komise 

předloží ještě další část, protože všichni asi vnímáme, že tam byly některé nevypořádané 

návrhy. V komisi se bude specifikovat odměna, aby to nebylo jen, že to nemáme v rozpočtu, 

lidí si vážíme, ale letos vám to nedáme. To, co se tady odehrává, je doopravdy trapné.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za tato slovo. Dávám slovo panu místostarostovi Burgrovi s technickou 

poznámkou. 

 

P. B u r g r : 

 V pozměňovacím návrhu pana Bodečka je slovíčko „trampu“, možná by tam mělo být 

„trampingu“. Trampů je více jež jeden.  

 

P.  H e j m a : 

 Závěrem velký dík všem členům Komise pro občanské záležitosti, udělování Čestných 

občanství a Ceny Prahy 1 za jejich práci a těším se na další spolupráci. Věřím, že vše bude 

příště v jiné kategorii důstojnosti. 
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 Končím rozpravu, jak jsme si odhlasovali a prosím pana předsedu Mandátového a 

volebního výboru, aby nám odřídil hlasování tajnou volbou.  

 

P.  B u r e š : 

 Máme tady jména a jeden pozměňovací návrh, s kterým se pan předseda ztotožnil – 

doladili jste si „trampu“ a „trampingu“. Současně tady máme protinávrh paní zastupitelky 

Počarovské, který vám bude promítnut. O něm budeme hlasovat jako o prvním, potom o 

jménech a o celku.  

 Jediné doplnění je bod 4: ZMČ bere na vědomí, že pan Marko Čermák obdržel 5. 

března 2020 Cenu starosty Prahy 1 při příležitosti křtu Poslední romantik v Galerii 1.  

 Toto bylo ve všech médiích a pro ty, co neumí číst, zastupitelstvo to má vzít na 

vědomí.  

 

P.  H e j m a : 

 S tímto protinávrhem se neztotožňuji. Prosím, aby o něm bylo hlasováno jako o 

protinávrhu. Pro 7, proti 1, zdrželi se 4, nehlasovalo 12. Tento návrh nebyl přijat. 

  

P.  C a b a n : 

 To máme vypořádáno co je obsahem. Nyní budeme hlasovat tajně o jednotlivých 

jménech. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím tedy předsedu Mandátového a volebního výboru. 

 

P.  C a b a n : 

 Budeme postupně hlasovat o kandidátech na Cenu Prahy 1. Začneme panem Markem 

Čermákem. Prosím o hlasování. Pro 24, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Pan Marko Čermák 

byl odsouhlasen. 

 Nyní hlasujme o kandidátovi na udělení Ceny Prahy 1, o panu prof. Tomáši Halíkovi. 

Pro 18, proti 0, zdrželi se 3, nehlasovali 3. Cena Prahy 1 byla odsouhlasena i pro prof. 

Tomáše Halíka. 

 Dalším kandidátem je paní Ing. Jarmila Kopečková. Prosím hlasovat. Pro 22, proti 0, 

zdržel se 1, nehlasoval 1. Paní Ing. Jarmila Kopečková byla schválena pro udělení Ceny 

Prahy 1. 

 Poslední kandidátkou je paní Mgr. Jindřiška Nevyjelová. Prosím hlasovat. Pro 22, 

proti 0, zdrželi se 2, nehlasoval 0. Paní Mgr. Jindřiška Nevyjelová byla také schválena k 

udělení Ceny Prahy 1.  

 Předávám slovo panu starostovi, abychom o usnesení hlasovali jako o celku.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za provedení volbou. Prosím hlasovat o usnesení jako celku. Pro 23, proti 1, 

zdržel se 0, nehlasoval 0. Usnesení bylo schváleno. Blahopřeji všem nominovaným za 

udělení Ceny Prahy 1. (Potlesk) Dovolím si za nás za všechny předat paní Kopečkové kytici. 

(Potlesk) 

 Právem držitele Ceny Prahy 1 je přednostně vystoupit na zasedání zastupitelstva. Paní 

Kopečková má toto právo.  
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 Přistupme k dalšímu bodu našeho jednání, tisk 1608 

statut Výboru pro vylidňování centra a pro podporu komunitního života  

 Prosím předkladatele paní předsedkyni tohoto výboru Bronislavu Sitár Baborákovou, 

aby se ujala slova. 

 

P.  B a b o r á k o v á : 

 Navrhuji ke schválení statut Výboru pro vylidňování centra a pro podporu 

komunitního života dle přílohy, kterou můžete vidět v materiálech.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu. Prosím hlasovat o předloženém návrhu 

usnesení. Pro 24, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Tento návrh byl přijat. 

 Třetí bod je tisk č. 1540 

dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Škola v přírodě a školní jídelna 

Čestice 

 Prosím paní místostarostku, aby se ujala tisku. 

 

P.  Š p a č k o v á : 

 Pane starosto, vážené kolegyně a kolegové, zastupitelstvu předkládám dodatek č. 2, 

kterým se vydává úplné znění Zřizovací listiny, kterým se vydává úplné znění Zřizovací 

listiny příspěvkové organizace Škola v přírodě a školní jídelna Čestice se sídlem v Česticích.  

 Prosím vedoucí odboru školství paní Vencovou, aby vás provedla tímto tiskem. 

 

P.  H e j m a : 

 Paní vedoucí, máte slovo. 

 

P.  V e n c o v á : 

 Důvody předložení tohoto materiály jsou popsány v důvodové zprávě. Shrnu zde 

hlavní body. 

 Jednou z nejdůležitějších věcí, které nová Zřizovací listina má, je vymezení hlavního 

účelu a předmětu činnosti na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu na základě 

žádosti paní ředitelky školy v přírodě v Přešticích, protože tyto aktivity škola opravdu 

vykonává a jsou obsaženy v jejím školním vzdělávacím programu. Pokud to bude uvedeno v 

předmětu hlavní činnosti, umožňuje to organizaci žádat i o dotační tituly např. z Ministerstva 

životního prostředí.  

 Druhým velmi důležitým bodem změny Zřizovací listiny byl zápis pozemku, který 

nakoupila městská část v r. 2018. Zde uvádíme  do souladu zápis do katastru nemovitostí se 

Zřizovací listinou. 

 Třetím důvodem je rozšíření okruhu doplňkové činnosti, což by také mělo přispět k 

tomu, aby organizace mohla čerpat i z mimorozpočtových zdrojů. Jsou tam třeba semináře a 

podobné věci, které tam obsaženy nebyly.  

 Dále tam jsou úpravy spíše technického charakteru, které aktualizovaly dokument. Na 

základě toho, že úprav bylo hodně, přistoupilo se k tomu, že tento dodatek pro přehlednost 

dává úplné znění Zřizovací listiny. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji paní vedoucí. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu a hlasujme o navrženém 

usnesení. Pro 22, proti 0, zdrželi se 2, nehlasoval 0. Tento návrh byl schválen. 
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 Prosím projednat 4. bod v pořadí, tisk 1035 

stavební aktivity MČ Praha 1 na pozemcích parc. č. 326/1, 326/2 a 333/1, vše v k. ú. Nové 

Město, obec Praha 

 Prosím paní místostarostku, aby se ujala tisku. 

 

P.  Š p a č k o v á : 

 Předkládám vám bod, který nebyl projednán na červnovém zastupitelstvu, které bylo 

předčasně ukončeno a na tento bod se nedostalo. 

 Tento bod vyprovokovala interpelace pana zastupitele Nazarského z 19. května, kdy to 

už nebyla běžná interpelace s dotazy a případně s invektivami, ale už tam byla vyčíslena 

škoda a to, že ten, za kterým interpelace šla – to znamená za mnou – by měl škodu uhradit. 

 Protože se nevyznám v tom, jak se to dělá, požádala jsem OTMS, aby vyjádřil právní 

názor na celou věc. 

 Poprosím paní Kateřinu Dubskou, aby usedla za stoleček a mohla vám odpovědět na 

případné dotazy.  

 V usnesení je uvedeno, že bereme na vědomí toto právní stanovisko a konstatujeme, 

že pozemek, o který se jedná, byl opravdu rozšířen hřištěm, o jehož nové podobě se můžete 

přesvědčit na webových stránkách Mateřské školy Revoluční.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji paní místostarostce. Slovo má paní Mgr. Dubská. 

 

P.  D u b s k á : 

 Počkám na případné dotazy. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. První je přihlášena paní zastupitelka Nazarská. Máte slovo. 

 

P.  N a z a r s k á : 

 Na těchto stavebních aktivitách mě zaráží fakt, že právě ona byla u zrodu této stavební 

aktivity v radě MČ jako radní pro školství. Jedná se především o zastavení hřiště Mateřské 

školy Revoluční parkovacím místem pro hasičské auto. 

 Mám dvě otázky, byla bych ráda, kdybyste mi na ně stručně odpověděla buď teď, 

nebo v další diskusi.  

 Věděla jste o tom, že má na pozemku stát hasičské auto a tím že se změní prostor 

hřiště? 

 

P. Š p a č k o v á:  

 Budu odpovídat písemně. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Nazarský 

 

P.  N a z a r s k á :  

 Mám ještě další otázky. 

(P. Hejma: Promiňte.) 

 Co vás vedlo k tomu, že je to správné rozhodnutí? Tím, že zastupitelstvo legalizuje 

stav, že černá stavba parkovacího místa s podporou MČ Praha 1 je v pořádku si myslím, že to 

není dobrý signál pro veřejnost. Dává tak najevo, že nelegální stavby jsou vlastně OK. A to 

není vše. Potom ještě napadne bývalého místostarostu pana Nazarského za to, že na tuto 
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černou stavbu poukázal. Následně Stavební úřad zjistil, že je nelegální – myslím tím 

vydláždění parkovacího místa. Následně pan bývalý místostarosta Nazarský dal opět hřiště 

rozšířit. 

 Dále mám protinávrh. 

 

P.  H e j m a : 

 Předložte ho k rukám předsedy Návrhového výboru. 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Vážené dámy a pánové, interpeloval jsem paní místostarostku s dotazem, jak bude 

řešena škoda, která vznikla v souvislosti s černou stavbou, kterou bylo parkovací stání pro 

hasičské auto na pozemku Mateřské školky Revoluční. Neříkal jsem, že finančně za to může 

ona, politicky za to určitě může podle mého ona.  

 Vrátím se k meritu věci. Tuto škodu, která tam vznikla, je třeba posuzovat ve třech 

etapách. Zaprvé. Pomýleným rozhodnutím vedení radnice v minulém volebním období došlo 

k parcelnímu rozdělení hřiště mateřské školy pro zamýšlenou stavbu vytápěné garáže pro 

hasičské auto. Mluvím o pomýleném rozhodnutí, protože odpovědnému a prozíravému 

politikovi mohlo být jasné, že stávající prostor svěřený původně dobrovolnému sboru hasičů 

nemůže postačovat kapacitně ani jinak profesionální jednotce, která se tou dobou již 

formovala, co potvrzuje i koupě hasičského vozu pro tuto jednotku. Zarážející je, že za peníze 

městské části se koupilo vozidlo, pro které nebylo vlastní parkovací stání.  

 Bývalé vedení radnice se snažilo vyřešit tento nesoulad uzmutím části zahrady 

sousední mateřské školce, což mimochodem vyvolalo velkou nevoli u rodičů. Tehdejší paní 

radní Špačková se ale rozhodla tento záměr podporovat a uskutečnit na vzdory těmto hlasům. 

Udělalo se to takto.  

 Bylo rozhodnuto o kompletní přestavbě hřiště, ačkoli původní bylo v té době ještě v 

dobrém stavu, zvětšila se herní plocha těch gumoasfaltových ploch, aby se mohlo následně 

argumentovat tím, že mateřské školka o plochu nepřišla, ale naopak se ukrojením místa pro 

garáž zvětšila. Že byla tou dobou investice do nových ploch s herními prvky zbytečná, 

dosvědčily i protesty rodičů zmíněné mateřské školky na setkání s místostarostkou před 

volbami v r. 2018. Mám v živé paměti, jak tam paní místostarostka obhajovala neobhajitelné.  

 Účelovou přestavbou hřiště vznikla městské části první škoda. 

 Druhá. Současně s touto rekonstrukcí hřiště mateřské školky probíhala na vedlejším 

pozemku hasičů jiná stavební činnost. Byly zbourány dřevěné přístavky na pozemku 

dobrovolného sboru hasičů přilepené k hraniční zdi sousední mateřské školky. Toto bylo 

součástí rozsáhlejší akce, čímž vznikly dvě černé stavby. Mnohokrát interpelovaná přístavba k 

vodárenské věži a rovněž vydláždění a oplocení parkovacího stání pro hasičské auto. Jediný 

spor, který doufám náš Úřad vyřeší, by mohl vzniknout o tom, zda byla nebo nebyla zbytečně 

stržena spolu se zděnou přístavbou v místech zamýšlené budoucí garáže zeď i teď oddělující 

oba pozemky. Z přiložených fotografií v tisku předkládaném paní místostarostkou Špačkovou 

to nelze jednoznačně posoudit. 

 Pokud byla svévolně stržena hraniční zeď, ke které byl přístavek pouze přizděn, měl 

by být náš Úřad schopen škodu vyčíslit. Jedná se o veřejnou zakázku NM 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 číslo atd. ze dne 8.8.2018.  

 Pokud snad byla odstraněna neexistující zeď, jak se na několika místech v materiálu 

paní radní dočítám, stále je zde načerno vybudované dláždění a oplocené stání pro hasičský 

vůz. V tomto směru budu prosit o objasnění naše OTMS. 
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 Za třetí. Stavebním úřadem byla městská část vyzvána k odstranění výše zmíněných 

černých staveb. Rada MČ zažádala o dodatečné stavební povolení pro hasičárnu u vodárenské 

věže, třebaže šance jsou z důvodu památkové ochrany minimální. Proinvestovaná částka je v 

tomto případě natolik veliká, že by bylo nutné vyvodit trestní odpovědnost. 

 Proti odstranění dlážděného stání pro hasičský vůz jsme odvolání nepodali, souhlasili 

jsme s tím, že se to musí odstranit, a to ze tří důvodů. Jednak stavba garáže v těchto místech 

narazí podobně jako u hasičárny na památkovou ochranu a bez stavebního povolení by naše 

vedení na rozdíl od našich předchůdců rozhodně nic nestavělo. 

 Prosím o dvě minuty na dokončení příspěvku. 

(P. Hejma: Pokračujte.) 

 Druhým důvodem je nesystémovost takového záměru. Jednotka bude nabývat na 

významu a prostory u vodárenské věže již dnes nedostačují. Od začátku působení na radnici 

jsem apeloval na to, aby se našel odpovídající prostor jinde. 

 Třetím důvodem bylo navrácení pozemku do užívání mateřské školky. Naše rada se 

usnesla na znovu vybudování hraniční zdi a nahrazení dlažby zelení. Paní radní Špačková se 

naopak rozhodla proinvestovat další peníze na dle mého názoru předimenzovaný herní 

asfaltový prvek. Debata o nevhodnosti těchto povrchů je ale nad rámec dnešního bodu. 

Vraťme se proto k meritu věci. 

 V materiálu paní radní Špačkové postrádám informaci, kdo a za jakou částku odstranil 

černou stavbu parkovacího stání, kdo a za jakou částku postavil novou hraniční zeď mezi 

pozemkem hasičů a mateřské školy.  

 Prosím o promítnutí obrázku č. 1. Vidím tam, že je fakturováno za odstranění dvorních 

objektů a proplaceno 234466 Kč. Pod tím jsou vícepráce spojené – cituji – s přípravou stání 

pro hasičské auto, odkopání, stavba betonové zídky, příprava pro dlažbu 437492,442 Kč. 

Pikantní je provedení těchto prací na základě jakési ústní objednávky, není na to ani žádný 

papír. Tyto vícepráce přesáhly téměř dvojnásobně původní částku. Je to materiál, který šel na 

radu MČ, kdy se schvaloval dodatek o narovnání se s firmou Auböck na 437 tisíc. 

 Co mi tam chybí? Musíme k tomu připočítat dlažbu. 

(P. Hejma: Pane kolego omlouvám se, řekl jste dvě minuty.) 

 Ještě dvě věty. Dlažba pro parkovací stání, není tam cena oplocení, cena za odstranění 

dlažby, oplocení a znovu postavení hraniční zdi. Prosím, aby nám toto pomohlo rozklíčovat 

naše OTMS. Domnívám se, že nemalá škoda zde jednoznačně vznikla, těch 437492 Kč je jen 

začátek, který se stal už za paní radní Špačkové. Udivilo mě, že za celou dobu mého působení 

firma Auböck nepřišla s požadavkem narovnání, že tam byly provedeny vícepráce, a teprve za 

tři měsíce po našem odvolání je uzavřena nějaká dohoda o tom, že dva roky předtím na 

základě nějaké ústní objednávky atd. bylo něco uzavřeno. Přijde mi to skandální. Myslím si, 

že jako městská část nemůžeme takto mrhat veřejnými prostředky. Děkuji za pozornost.  

 

P.  H e j m a : 

 Paní místostarostka bude reagovat. 

 

P.  Š p a č k o v á : 

 Na podrobnosti ohledně ceny vám odpoví paní Dubská. Chci vyvrátit jednu lež, kterou 

jste řekl na začátku. Na žádném setkání s rodiči jsem nebyla, byla jsem pouze při slavnostním 

předávání hotového hřiště. To si musíte se svými podporovateli ověřit. Byla tam pouze 

zástupkyně oddělení školství, já ne. 

 Všechno to, co jsem tady ukazovala na některém zasedání, jak je hřiště poničené, jak 

gumové desky ohrožují děti. Přistoupili jsme proto k renovaci a zcela jsme se ztotožnili s 

návrhem, který si vybrala paní ředitelka i s rodiči.  
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 O tom, že bych já něco dělala na úkor jiného jejího přání, není řečeno vůbec nic a 

nezakládá se to na pravdě.  

 Prosím Kateřinu o reakci. 

 

P. H e j m a : 

 Prosím paní Mgr. Dubskou. 

 

P.  D u b s k á : 

 Bude to krátké, protože stavebně technické činnosti oddělením správy nemovitostí 

neprocházejí. Odpovědět neumím.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Je tam jeden velký problém, a to že objednávka na 200 tisíc byla potom nafouknuta 

cca na 400 tisíc. Podle mne je to porušení vnitřní směrnice o zakázkách. S tím se nikdy nikdo 

nevypořádal. Na druhou stranu musím říct, že to nepůjde směrem k paní místostarostce, ale do 

chodu Úřadu, protože víme, jak Úřad funguje. Hádky byly mezi OTMS a OIN. 

 Pro mne je důležitá jedna věc. S odkazem na usnesení rady z 21. dubna, číslo usnesení 

UR20_0450, kdy mělo dojít k podepsání dohody o narovnání se společnosti Auböck  

v celkové výši 437492 vč. DPH, chci se zeptat, jestli tato dohoda byla podepsaná. Z pozice 

Kontrolního výboru jsem kontroloval nesplněné úkoly a toto je jeden z nesplněných úkolů. 

Termín podepsání je 30. duben 2020. 

 Mám ještě jednu poznámku. Paní dr. Helmová, se kterou jsem v loňském roce také 

spolupracoval, je znalkyní, která je schopna odborně posuzovat stavební stránku 

posuzovaného. Pokud se nemýlím, byla dříve zaměstnána na Stavebním úřadu. Nechci 

rozporovat to, co tady píše, ale chci se zeptat, zda si opravdu stojíme za tím, co je tady 

vyjádřeno paní dr. Helmovou, zda je to vyjádření právníka, nebo odborníka na stavební 

záležitosti.  

 

P.  H e j m a : 

  Bude reagovat paní místostarostka. 

 

P.  Š p a č k o v á : 

 K poslední otázce. Požádala jsem o právní názor, takže je to slovo právníka.  

 

P.  H e j m a : 

 Další přihlášený je pan zastupitel Mařík. 

 

P.  M a ř í k : 

 Vážená rado, v této souvislosti jsem se zajímal i o jiné interpelace, a proto bych rád 

navrhl tento doplňující návrh: 

 Zastupitelstvo rozhodlo dále neusilovat o umístění zázemí jednotky sboru 

dobrovolných hasičů MČ Praha 1 v areálu Novomlýnská, to je na pozemku parc. č. 333/1,  

v budově č. p. 1403, Revoluční 28, Praha 1, vše v k. ú. Nové Město, a zřídit stanici pro 

jednotku dobrovolných hasičů v MČ Praha 1 na vhodném místě.  

 Ukládá radě přijmout opatření s cílem realizovat zřízení hasičské stanice pro jednotku 

dobrovolných hasičů MČ Praha 1.  
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P.  H e j m a : 

 Doplnil bych, že to už bylo zahájeno, je to projednáno i s Hasičským sborem hl. m. 

Prahy. Zastupitelstvo může vzít na vědomí, že to bylo již zahájena a podporuje t.  

 

P.  Š p a č k o v á : 

 Ztotožňuji se s doplněním návrhu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Materiál je rozsáhlý, bylo toho tady už hodně řečeno. Týká se to posudku dr. Helmové 

a je tady konstatování, že došlo k rozšíření hřiště.  

  Pro rozšíření hřiště lze ruku zvednout, ovšem z hlediska právního se domnívám, že 

jestliže původní pozemek č. 326 před jeho rozdělením byl svěřen Zřizovací listinou 

zastupitelstvem školce, takže de jure pozemek školce nikdy odňat nebyl. Z hlediska právního 

by to byl nesmysl.  

 Co se týká posudku dr. Helmové, jsem textem dost šokován. Zajímalo by mě, jaké 

zadání dr. Helmová dostala? Kdo vybíral podklady? V podkladech např. nebyla Zřizovací 

listina mateřské školky, kde by bylo, že původní pozemek před rozdělením byl svěřen celé 

školce. Naopak tam třeba bylo rozhodnutí Ústavního soudu týkající se jiné budovy na 

pozemku hasičů, který se tohoto sporu netýkal. Výběr dokumentů v posudku je vysloveně 

účelový, aby to legitimizovalo dojem, že problém nebyl, nebo že za problém můžeme my, 

protože jsme se jasně protiprávní stav snažili odstranit.  

 Pokud to řešíme právně, postrádám v tom právní hodnocení toho, zda černou stavbu 

odstranit lze bez rozhodnutí Stavebního úřadu. Nevím, jestli je to takto možné, bylo by to 

zajímavé. Rozhodně postup Prahy 1, kdy v létě nebo na jaře r. 2018 dala podnět Stavebnímu 

úřadu, aby bylo zahájeno řízení o odstranění černé stavby, a pak stavbu odstranila, je 

rozporný. Buď to šlo odstranit, potom nebylo potřeba jakékoli řízení, nebo to nešlo odstranit 

bez rozhodnutí Stavebního úřadu, a potom zbourání kůlen bylo nezákonné. Je zajímavé, jestli 

rozdělení pozemku může mít vliv na určení pozemku z hlediska zřizovací listiny atd. 

Zajímalo by mě, kolik dr.Helmová za posudek dostala zaplaceno.  

 

P.  H e j m a : 

 Další na řadě je paní zastupitelka Sitár Baboráková. Máte slovo. 

 

P.  Sitár  B a b o r á k o v á : 

 Na setkání jsem tenkrát ve školce byla, protože tam mám dvě děti. Řekla jsem tam, že 

je těžké rozhodovat mezi hasiči, kteří mi mohou pomoct hasit byt, a mezi dětmi. Rozhodně 

jsem na straně dětí. To jsem tenkrát také vyjádřila. Nepamatuji se, že by tam rodiče 

diskutovali o tom, jestli chtějí nebo nechtějí upravit hřiště. Na úpravu hřiště se všichni těšili. 

Jsem přesvědčena o tom, že je správné, že se upravilo, protože nebylo úplně vyhovující. 

Takových hřišť je tady víc.  

 Pamatuji si a mluvila jsem o tom s paní ředitelkou, že měla připravený plánek, jak má 

hřiště vypadat. Hřiště je skvělé, funkční, jsou tam vodní prvky a perfektně vyhovuje dětem. 

Pro mne je důležité, že se věci vrátily tak, jak byly. Asi by bylo dobré vyhovět teď hasičům, 

ale ne na úkor dětí ve školce.  

 Říkám to proto, aby bylo jasné, jaký mám názor. Celou dobu zastáván názor školky a 

dětí, ale nemám problém hlasovat s tímto materiálem, protože tam nevidím nic, co by se mělo 

proti dětem změnit.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Jsem také rád, že všechno skončilo ve prospěch dětí a je vybudováno nové hřiště. Byl 

bych rád, paní předkladatelko, kdybyste tento svůj tisk stáhla. Podle mého názoru je to 

neuvěřitelná drzost, co nám tady předkládáte. Všichni víme, jaká byla historie, kdy hasiči 

využili svého politického vlivu a osoby místostarosty pana Dvořáka, který si na úkor školky 

zabral území. Přihlížela jste tomu a nijak jste neprotestovala. Chudák paní ředitelka byla v 

kleštích a nemohla jinak. Divím se, že z toho neonemocněla. Nyní se snažíte vinu za 

vynaložené peníze za zbourání hodit na bývalého místostarostu Nazarského. To je opravdu 

neuvěřitelné. 

 Je tady bod, že bereme na vědomí, že se hřiště rozšířilo. Tam musí být, že nejdříve 

bylo odejmuto. V tomto smyslu je to nesmyslný bod.  

 Přiznejte chyby, které se staly a dívejme se dopředu. Každé zatloukání jen vyvolává 

reakci. Mne to např. hrozně štve. Věnuji se tomu a musím taková hrozná slova zde na 

zastupitelstvu přednášet. Je to neuvěřitelné zneužití moci, které tady v minulých letech v této 

věci proběhlo. Pojďme od toho dál. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má paní zastupitelka Nazarská. 

 

P.  N a z a r s k á : 

 Paní místostarostko, řekla jste, že mi odpovíte písemně. Nevznesla jsem zde 

interpelaci, ptám se vás v rámci diskuse k tomuto bodu. Mohla byste mi odpovědět? Věděla 

jste o tom, že má na pozemku stát hasičské auto a tím se zmenší prostor hřiště? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní místostarostku, zda bude reagovat. 

 

P.  Š p a č k o v á : 

 Dozvěděla jsem se to až po jednání, které vyvolal Stavební úřad. 

 

P.  N a z a r s k á : 

 Předem jste o tom nevěděla. 

 Co vás vedlo k tomu, co je tady napsáno, že je to správné rozhodnutí a že jste s tím 

vlastně souhlasila? Předpokládám, že bez vašeho souhlasu nebo bez souhlasu rady by se to asi 

nerealizovalo. Nevím, vyveďte mě případně z omylu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní místostarostku. 

 

P.  Š p a č k o v á : 

 Přikloním se k odpovědi paní Sitár. Bylo mi řečeno, že je to volba mezi hasiči, kteří 

zasahují a mohou zachránit a mezi tím, že kousek zahrady bude odňat, což se nahradilo  

hřištěm, které bylo přesunuto do druhé části zahrady, která nebyla hřištěm, byla to jen 

vydlážděná plocha, na které si děti nemohly hrát. Pokud se týká plochy hracího hřiště, nic se 

nestalo. Jsem ráda, že už bychom to měli mít za sebou.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského.  

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Promiňte, ale jsem hrubě nespokojen s průběhem projednávání škody. Prosím paní 

Valíčkovou znovu o obrázek č. 1. Tam čteme, že byla ústní objednávka na další práce, které 

spočívaly v bourání stávající betonové desky, odkopávky stavby betonové zídky a v přípravě 

povrchu pro dlažbu. Jinde v soupisu prací se jedná, že šlo o přípravu 74 m2 pro stání 

hasičského auta. 

 Jenom těmi přípravami tam vznikla škoda 437492 Kč. Pak se to oplotilo, vydláždilo a 

muselo se to zbourat. Nezpochybňujte, že škoda tady nevznikla. Bylo to tam prokazatelně 

postavené načerno, městská část tam proinvestovala peníze. Kdyby se chovala legálně, bez 

stavebního povolení by se do toho nepouštěla, a teď se to paní radní Špačková svým tiskem 

snaží zamést pod stůl. S tím nesouhlasím a považuji to za velké téma.  

 Dovoluji si přednést návrh usnesení. 

 Bod 1. je beze změny, bere na vědomí právní stanovisko atd., 

 bod 2 navrhuji vypustit a nahradit: konstatuje vznik škody v souvislosti s provedením 

a odstraněním černé stavby týkající se parkovacího stání pro hasičské auto na pozemku 

Mateřské školy, Revoluční a pověřuje – o tom se můžeme dohodnout, koho pověřuje – o 

podrobné stanovení výše škody. To jsem chtěl v interpelaci po paní Mgr. Špačkové, aby si 

toto vzala na starost, protože škoda prokazatelně vznikla. 

 Ukládá ustanovit škodní komisi a vzniklou škodu vymáhat na odpovědných osobách.  

 Kdo si to vezme na starost, nechám na současné radě.  

 

P.  H e j m a : 

 Předpokládám, že je to předloženo k rukám Návrhového výboru.  

 Do diskuse je dále přihlášen pan zastupitel Vích. 

 

P.  V í c h : 

 Také mě fascinují slova, že se nic nestalo. Nevěřil jsem svým očím, když v září 2018 

jsem viděl, že se zmenšuje hřiště školky. Když jsme se na to v rámci předvolební kampaně 

ptali, zjistili jsme, že nikdo nic neví a že se to děje v utajení. Nikdo o tom nechtěl nic vědět a 

nehlásil se k tomu. Hlásil se k tomu jen pan Filip Dvořák, který to měl jako srdeční záležitost, 

chtěl to zřejmě za Lomeckého celé zrealizovat. Teď je tam situace, že se tam něco zbořilo, 

něco postavilo, pak se to zase zřejmě zbořilo a zase se něco postavilo znovu, ale to se nestalo 

samo, to musel někdo zadat. Od paní Dubské slyšíme, že oni k tomu žádná data nemají. Je to 

celé jako skrytý netransparentní proces, o kterém nikdo nechce nic prozradit? Ve mně to 

vyvolává stále více otazníků. Jsem projektant a rád bych viděl výkaz výměr, kde všechny tyto 

fáze budou mít v tabulce svou kolonku, kolik hodin to představovalo, kolik se vydalo na 

materiálu a dojde se k nějaké cifře. Přiznám se, že mi těch 400 tisíc připadá zvláštní, protože 

tam navíc nic nevzniklo. Vzniklo tam hřiště, které 400 tisíc nestojí. 

 Zajímala by mě hlubší analýza, která cifra byla vynaložena účelně, která méně účelně, 

která vynaložena být neměla a nalezení odpovědnosti, kdo je podepsán pod objednávkou. To 

jsem také ještě neviděl. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 
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P.  B r o ž : 

 Diskuse mi připadá dost absurdní. V létě 2018 bylo zabráno dětské hřiště mateřské 

školky s vědomím členů rady, kteří dnes opět sedí v radě. Nám, kteří jsme vrátili něco zpátky, 

vrátili hřiště dětem, je nám dáváno něco za vinu. Tento tisk je absurdní, je absurdní to, o čem 

bychom mohli hlasovat. Chtěl bych, abyste se všichni zamysleli nad tím, co tisk říká – kdo co 

v tom udělal, kdy měl udělat a zda tady není na vině předchozí politická garnitura, která 

vládla v r. 2018 a která částečně vládne nyní. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní místostarostku, která jako předkladatelka chce reagovat. 

 

P.  Š p a č k o v á : 

 Upozorňuji, že to nebylo celé dětské hřiště, byla to jen nepoměrná část. 

 Chci jen upozornit, že za doby pana Nazarského tam zůstala odloučená část, nic se tam 

nedělo a dokončit hřiště jsem musela já po svém nástupu.  

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Chtěl bych k požadavku pana Nazarského říct, že částky jsou vyčísleny, ale směřují 

proti osobám, které už nejsou zaměstnanci Úřadu. Škodní komise nemá po kom co vymáhat a 

nějakým způsobem ho sankcionovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Paní radní, doporučoval bych věnovat se aktuálnějším věcem. Naši školáci čím dále 

tím víc řeší problémy, že nemohou vykonávat různé aktivity ve třídách, např. zpěv, protože 

hrozí nákaza. Doporučuji, abyste zvážila např. vybudování nějakých venkovních zastřešených 

stanů v našich parcích nebo něco podobného než abychom řešili takové absurdní tisky a 

obvinění, že např. naše rada nekonala, když zadala vybudování nového hřiště atd. Je to úplně 

nedůstojné.  

 

P.  H e j m a : 

 Paní místostarostka zareaguje. Máte slovo. 

 

P. Š p a č k o v á : 

 Pane zastupiteli, ve školství se řídíme manuálem Ministerstva školství. Ten přesně 

definuje, jak mají postupovat vyučující ve třídách. Mohou chodit ven, ale nemusí to být v 

žádném stanu. Kdybych si dupla nohou a nechala postavit nějaký stan na louce, hnali by mě 

další, kteří by požadovali, aby byl stan odstraněn. 

 Pro nás je směrodatný manuál. Věřte, že děti mají možnost chodit ven v dopoledních i 

odpoledních hodinách, takže netrpí žádnou újmou.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 
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P.  B o d e č e k : 

 Překvapilo mě, že tisk je tady předkládán, tím si paní místostarostka zbytečně 

„naběhla“. Již jsem řekl, že to směřuje jinam, paní starostka by možná mohla něco vědět.  

 Základní otázka je jasná: kdo dal pokyn k tomu, aby ten, kdo volal, tak aby zavolal? 

Když na to někdo dokáže odpovědět, tak tam hledejme vlastního viníka. Objednávka byla 

ústní a nikoli písemná.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Pro úplnost. Reaguji na sdělení paní Dubské, že k tomu nemá žádné informace. Ptám 

se, kdo má informace? Jsou na oddělení školství nebo na OIN? Někde tam informace musí 

být. Tím se dostávám k tomu, co říkal pan Votoček, že ti úředníci tady nejsou. Pokud vím, 

není tu jen paní Tomíčková, která podepsala zakázku, ale pořád tu jsou pracovníci OIN a 

další. Velmi by mě to zajímalo. Pokud se zjistí, že to jde všechno za paní Tomíčkovou, 

očekával bych, že městská část podá trestní oznámení, protože tady škoda prokazatelně 

vznikla netransparentností a nesystémem. Je to jedna velká „levá“. Byl bych rád, kdyby to 

nezapadlo pod stůl a minimálně finanční nebo trestní odpovědnost byla odvozena. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Bureše.  

 

P.  B u r e š : 

 Padly výroky, které měly různou formu a různé podsouvané věci. Je dobré, že nyní 

pouze bereme na vědomí právní stanovisko, kterým bereme na vědomí, že pozemek byl 

rozdělen v r. 2017, potom co se odehrálo, kdo to nařídil, že od loňského roku náš Stavební 

úřad koná v zájmu městské části. Není to jediný případ, jsou i jiné, kdy rozhodnutím Stavební 

úřad poškozuje Prahu 1. Na to si asi budeme muset zvyknout. 

 To, že konstatujeme, že na sporném pozemku už je plně funkční dětské hřiště. Máme i 

právní stanovisko, které se pokusilo shrnout celý harmonogram a konstatujeme, že na 

pozemku, o kterém se už rok hádáme, je nyní konečně rozšířené dětské hřiště. 

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím pana předsedu Návrhového výboru, aby nám sdělil, jaké 

došly protinávrhy. 

 

P.  B u r e š : 

 Poslední byl pozměňovací návrh pana Nazarského: 

 Bod č. 1 beze změny, navrhuje vypustit bod č. 2 – konstatace, že na předmětném 

pozemku 326/2 je hřiště, a tento bod nahradit: 

 2. Konstatuje vznik škody v souvislosti s provedením a odstraněním černé stavby 

týkající se parkovacího stání pro hasičské auto na pozemku MČ Revoluční a pověřuje – 

někoho – o provedení podrobného stanovení její výše. 

 3. Ukládá ustanovit škodní komisi a vzniklou škodu vymáhat na odpovědných osobách 

 Pan dr. Votoček se vyjádřil o tom, že to již bylo sečteno. 

 Toto je první pozměňovací návrh, o kterém bychom měli hlasovat.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o tomto protinávrhu. Pro 5, proti 6, zdrželi se 2, nehlasovalo 11. 

Návrh nebyl přijat. 

 Pane předsedo, prosím o další návrh. 

 

P.  B u r e š : 

 Dalším návrhem je návrh paní zastupitelky Nazarské. 

 Bod 3, bere na vědomí stavební aktivity na pozemcích parc. č. 326/1, 326/2 a 333/1 

byly v r. 2018 (vydláždění parkovacího místa pro hasičské auto) nelegální a zastupitelstvo 

bere na vědomí, že tuto skutečnost napravil p. Nazarský, který opět navrátil hřiště dětem  

v MČ Revoluční v r. 2019. 

 Ptám se paní předkladatelky, zde se s některými nepravdivými věcmi chce ztotožnit?  

 (Nesrozumitelná odpověď, zřejmě se ztotožnit nechce.) 

 Prosím pana starostu, aby nechal hlasovat o tomto protinávrhu, který je doplněním 

bodu 3. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o tomto protinávrhu. Pro 10, proti 5, zdrželi se 2, nehlasovalo 7. 

Tento návrh nebyl přijat.  

 Prosím o další návrh. 

 

P.  B u r e š : 

 První byl pozměňovací návrh pana zastupitele Maříka, s kterým se předkladatelka 

ztotožnila, čímž se stává původním návrhem.  

 Jsou to body 3 a 4. Přečtu je. 

 Zastupitelstvo rozhodlo dále neusilovat o umístění zázemí jednotky Sboru 

dobrovolných hasičů v MČ Praha 1 v areálu Novomlýnská, to je na pozemku par. č. 333/1 a v 

budově č. p. 1403, Revoluční 28, Praha 1, vše v k. ú. Nové Město a zřídit hasičskou stanici 

pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů MČ Praha 1 na vhodném místě  

 4. Ukládá radě MČ přijmout opatření s cílem realizovat zřízení hasičské stanice pro 

jednotku Sboru dobrovolných hasičů MČ Praha 1.  

 Odpovídá to tomu, co bylo v interpelaci pana Mandouse a co zde na mikrofon řekl pan 

Nazarský, aby se to dalo jinam a stalo by se to součástí původního návrhu. 

 Můžeme hlasovat jako celku. 

 Termín 31. 12. 2020. 

 

P.  H e j m a : 

 Technická – pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Prosím hlasovat per partes.  

 

P.  H e j m a : 

 Máte na to právo. Prosím předsedu Návrhového výboru, aby nás prováděl 

jednotlivými odstavci, o kterých budeme hlasovat per partes. 

 

P.  B u r e š : 

 Jako o prvním hlasujeme o bodu č. 1, že bereme na vědomí právní stanovisko.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o bodu 1. Pro 14, proti 9, zdržel se 1, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.  

 

P.  B u r e š : 

 Jako druhé hlasování bude o bodu č. 2: konstatuje, že na pozemku parc. č. 326/2 je 

rozšířeno hřiště Mateřské školy Revoluční.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o bodu 2. Pro 15, proti 6, zdrželi se 2, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.  

 Prosím o další návrh. 

 

P.  B u r e š : 

 Třetí hlasování je o bodu č. 3, kdy zastupitelstvo rozhodlo dále neusilovat o zázemí 

jednotky Sboru dobrovolných hasičů.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 17, proti 0, zdrželo se 5, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.  

 

P.  B u r e š : 

 Další hlasování je o bodu č. 4: ukládá radě přijmout opatření s cílem realizovat zřízení 

někde jinde.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 14, proti 3, zdrželo se 5, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.  

 

P.  B u r e š : 

 Prosím hlasovat o návrhu jako celku. 

 

P.  H e j m a : 

 Hlasujeme o všech částech, které jste hlasovali per partes. Pro 13, proti 8, zdrželi se 

3, nehlasoval 0. Usnesení bylo schváleno. 

 

 Můžeme přejít k 5. bodu, k tisku 1561 

dotační program na instalaci radiovodoměrů na území Prahy 1 – druhá část  

 Prosím předkladatele pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Dámy a pánové, v únoru vyhlásila rada program pro instalaci radiovodoměrů ve snaze 

pomoci obyvatelům SVJ a bytových družstev proti nadměrným spotřebám vyvolanými 

krátkodobým ubytováním. Program byl vyhlášen v únoru, uzávěrka byla v dubnu, poté jsme 

celý měsíc  díky ne příliš kvalitní spolupráci s jednotlivými subjekty upřesňovali, o kolik 

vodoměrů se jedná. Objevovaly se požadavky, že si to někdo udělá raději sám. Byl také 

požadavek, aby nebyla vybrána firma, která bude spojena s koncernem Agrofert. Byly tam 

různé požadavky. Nakonec se nám v srpnu podařilo uzavřít příděl jednotlivých materiálů a 

peněz. Nakonec bylo díky problémům rozhodnuto, že všichni dostanou jednotnou částku  

1800 Kč na jeden vodoměr a instalaci že si zařídí sami.  

 Podle rozsahu požadovaných peněz část daru již schválila rada MČ, ale tam, kde 

částky přesahuji 50 tisíc a jedná se o účelový dar na instalaci vodoměrů se vám dává nyní ke 

schválení to, co zastupitelstvu náleží, tedy částky nad 50 tisíc v celkové částce 3825 tis. 
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Peníze jsou v rozpočtu pro tuto darovanou částku alokovány. Nyní jde o to, aby zastupitelstvo 

schválilo dary, které přesahují 50 tisíc. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Technickou poznámku má pan místostarosta Burgr. 

 

P.  B u r g r : 

 V souladu se zvyklostí ohlašuji, že  u objektu Hellichova 7 jsem součástí jedné části 

tohoto objektu, kde jsem spoluvlastník bytové jednotky. Shodou okolností se dotace nebude 

týkat naší jednotky, protože tam není rekonstrukce stoupaček ještě provedena.  

 

P.  H e j m a: 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pane radní, vaše gesce má pro mne dva rekordmany předkládaných tisků – vás a paní 

Mgr. Dubskou. Ve vašem případě máte u mne trofej za nejméně obsáhlý tisk, paní  

Mgr. Dubská má nejvíce obsáhlejších tisků. Oběma vám k vítězství gratuluji.  

 Pokud se týká tohoto tisku, chybí mi tam podpis právního oddělení, jestli je v pořádku. 

 Jako zastupitelstvo bychom měli vzít na vědomí usnesení rady, kde je číslo. Chci se 

zeptat, jestli všichni členové zastupitelstva znají toto usnesení, protože není součástí tisku? 

Dále mi tam chybí dohoda.  

 Podpořím tento návrh tohoto usnesení z toho důvodu, že jsem byl jedním z těch, kdo 

byl v komisi a záležitostí se zabýval už od března.  

 Musím říct, že celý tento postup byl asi náročný, není zrovna dvakrát „košér“ a jsem 

rád, že aspoň ta druhá záležitost, která byla vyhlášena – biometrické otisky, byla novou 

koalici nakonec zrušena, protože tam to zavánělo velkým průšvihem.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Na začátku zaznělo, že celý dotační titul je předkládán a realizován kvůli AIRBNB 

apod. Ptám se poradního orgánu zastupitelstva, jestli byl dotační program projednán ve 

výboru, který máme zřízen?  

 

P.  H e j m a :  

 Bude odpovězeno. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Nebude, protože jsem paní magistře nerozuměl, na co se ptá. Mluví takovým 

způsobem, že neslyším, ne že bych nerozuměl nebo nechtěl rozumět.  

 

P.  H e j m a : 

 Paní kolegyně, budete tak laskavá a zopakujete otázku? 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Ptám se předsedkyně výboru Bronislavy Baborákové, jestli byl projednán tento 

dotační titul ve výboru, který je poradním orgánem zastupitelstva? 
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P.  H e j m a : 

 Není povinnosti povinností to v tomto výboru projednávat, ale prosím o odpověď na 

dotaz. Slova se ujímá paní Sitár Baboráková. 

 

P. Sitár  B a b o r á k o v á : 

 Ve výboru jsme o tom nemluvili, protože mám pocit, že v tuto dobu nebyl ani zřízen. 

Byla to rychlá akce „kulový blesk“.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Nazarskou. 

 

P.  N a z a r s k á : 

 K tomuto bode nemám dostatek informací. Chybí mi třeba darovací smlouva nebo 

podmínky, podle kterých bychom měli dar schválit. Je v podmínkách uvedeno, že prostory, 

kde je dar poskytován, nejsou používány ke krátkodobým pronájmům? 

 Dále je zde formulace, že nesrovnalosti budou řešeny následně. Je u poskytnutí daru 

také uvedeno, jak budou vypořádány sankce při neplnění této smlouvy? 

 Dále mám dotaz na množství vodoměrů v ulicích. Zarazila mě tady Dlouhá 44, 128 

vodoměrů. My máme v bytě jeden vodoměr. To je pro mne další neznámá.  

 Kdo vyhodnotil cenu vodoměru ve výši 1800 Kč? Předpokládám, že to je i s montáží. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Pro mne je tento tisk nehlasovatelný, protože nikde jsem nenašel odůvodnění, proč 

1800 Kč má být na jeden vodoměr. 

 Připadá mi velmi nezodpovědné takovým způsobem rozdávat finanční prostředky  

v době, kdy je výpadek příjmů v rozpočtu městské části. 

 Reakci na paní Sitár Baborákovou. Výbor už zřízen je a tento bod se mohl dostat na 

program jeho jednání.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Připojuji se k požadavku, abychom dostali k dispozici smlouvu, na základě které SVJ 

budou instalovat vodoměry.  

 Také mě zaráží vysoká čísla, tady je 6 objektů, kde se počty blíží ke stovce nebo ji 

přesáhnou. Když jsem se namátkou podíval, co je to za domy, zjistil jsem, že je tam 

provozována AIRBNB. Říkám si, jestli v hotelu vyúčtovávají vodu po pokojích, nebo jak to 

tam mají? Aniž bych měl detailnější informace, je to pro mne nehlasovatelné. Budu proti 

tomu. 

 

P.  H e j m a : 

 Další slovo má pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Dostáváme zde výsledek velkého tématu granty na obnovu bytového fondu a 

související věci. Už v lednu to bylo velké téma. Mělo to tři komponenty – granty 
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soukromníkům na opravy fasád, zabezpečení vstupu do domů biometrickými prostředky a 

radiovodoměry.  

 U biometrických prostředků bylo rozhlášeno, jak to budete dělat, ale pak se 5. 8. 

objevilo na stránkách, že to nebude z toho důvodu, že by to mohlo být v rozporu s GDPR(?) a 

že někdo hrozil podáním žalob.  

 Přijde mi nekompetentní a zmatené, že nejdříve něco vyhlásíte, pak se zjistí nějaké 

nařízení o ochraně osobních údajů a že s tím může být problém.  

 Pokud bojujete proti AIRBNB a vyděsíte se, že někdo na vás podá žalobu – ne na vás, 

ale na SVJ, tak proti tak silnému soupeři bojovat nemůžete. Je trapné, že něco vyhlásíte a teď 

z toho couváte.  

 Je to zmatenost u radiovodoměrů. Předřečník Petr Burgr řekl, že bydlí v domě, který 

to dostane, ale on to mít nebude. Ve smlouvě je přitom napsáno, že podmínkou dotace je, že 

to bude v celém domě uděláno.  

            Když jsem to dával včera na facebook, že to bude dnes projednáváno, tak pan xxxxx 

xxxxxx napsal – když jsem konstatoval, že je to předražené: Nejde jen o pouhou výměnu 

vodoměrů, ale budou s tím spojené i další práce. Z toho mi vyplývá, že to bude jiná částka než 

zmíněná. Pro tuto výměnu jsou alokovány peníze v dané částce.  

 Nevím, zda částka 1800 podle pana xxxxxxx má být používána i na nějaké jiné práce, 

ovšem bylo by to proti tomu, co je ve smlouvě. Ve smlouvě je napsáno, že práce jsou pouze 

na nákup a instalaci vodoměrů. S tím souvisí, že částka 1800 Kč na vodoměr není zdůvodněná 

a podle mých informací je zásadně předražená. Ano, jsou vodoměry, které jsou ještě dražší, 

ale většina vodoměrů je pod polovinou této částky, a to včetně instalace. Uvědomíme-li si, že 

vzhledem k tomu, že se jedná o větší počty vodoměrů a fixní náklady za dovoz jsou nižší, je 

to zásadným způsobem předražené. Ve smlouvě, kterou mají podepisovat SVJ a bytová 

družstva ani není, že by si SVJ měla počínat hospodárně, měla by vybírat nízkou cenu. Jestli 

utratí všechno za zbytečné nadstandardy, je to v rozporu se smlouvou.  

 Další věc je, že se musíme ptát. Mnoho SVJ radiovodoměry dávno má. Jak je možné, 

že těm, kteří to nemají, se to proplácí, a ti, kteří to už mají, nic nedostanou? Představte si 

normálního předsedu SVJ, který říká spoluvlastníkům, aby se do něčeho investovalo, ale oni 

váhají. Teď správně prosadil, aby se radiovodoměry instalovali, ale teď to propásli. Příště lidé 

předsedovi řeknou, že se má počkat, že to potom proplatí nebo udělají lobbing pana Votočka. 

Jak k tomu přijdou nájemci, kteří bydlí v domě třeba s jedním vlastníkem, a také jsou z toho 

vyloučeni? Kdyby se to nabídlo vlastníkovi, který může v jiných bytech provozovat 

AIRBNB, třeba by to tam také zavedl. 

 Je zde velká nesystémovost, možná i diskriminačnost a nelogičnost tohoto kroku. 

Mohu to srovnat s tím, nad čím se vede celostátní diskuse, to je příspěvek 5 tis. Kč pro 

důchodce. Vaše strany jako ODS a TOP 09 křičí, jak je to nesystémové. Myslím si, že 

důchodci si zaslouží vyšší důchody. Ano, je to nesystémové a číhá z toho ze strany pana 

Babiše politická korupce, uplácení voličů, ale zde se nesystémově proplácí některým domům 

něco a ti zodpovědnější z toho nebudou mít nic.  

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má paní Sitár Baboráková. 

 

P.  Sitár  B a b o r á k o v á : 

 Krátce bych reagovala. Výbor začal pracovat v březnu. Chodila jsem po domech a 

řešila jsem krátkodobé ubytování i přes nařízení vlády. Bylo to hodně náročné. 

 

 



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 37 
 

 Co se týká této akce, naskočila jsem do rozjetého vlaku a respektovala jsem návrh 

pana radního. To ale neznamená, že jsem v projektu neměla zájem. Byla jsem jak u 

vyhodnocovací komise, tak jsem iniciovala jednání v Malostranské besedě, aby se lidé 

vyjádřili, co potřebují. Ohledně tohoto projektu přicházela spousta otázek. 

 Lidé pomoc skutečně potřebují. Uvedu příklad z našeho domu. Vodoměry máme a 

tohoto grantu se neúčastníme, ale pomáhá to v tom, že do bytu přijede 8 lidí a vytočí daleko 

víc vody než mají. 

 Projekt můžeme vzít na výbor, ale podle mne je to pozdě. V tu dobu nebylo už co 

řešit. Co jsem mohla, s panem Votočkem jsem probírala osobně, byl u toho i David Bodeček a 

řešili jsme to nejlépe jak jsme mohli.  

 Také jsme zrušili otisk prstů, ale to teď není předmětem jednání.  

 O projekt je velký zájem a i setkání v Malostranské besedě ukázalo, jak lépe věci 

udělat. Lidem jsme se snažili vyjít vstříc. 

 

P.  H e j m a : 

 Budeme pokračovat v diskusi. Dovoluji si upozornit, že od 13 hodin je plánovaná 

hodinová pauza na oběd – abychom vedli rozpravu s tímto vědomím.  

 Další na řadě je pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Projekt není dobrý. Je škoda že vaše koalice šla do tohoto projektu hned po lednovém 

politickém převratu, abyste dokázali, že se něco děje. Nebylo to projednáno v příslušných 

komisích a ve výboru. To je fakt. 

 Na druhou stranu musím říct – dával jsem některé námitky, které pan doktor 

akceptoval, že beseda v Malostranské besedě byla pro předkladatele i pro ostatní leckdy 

hodně nepříjemná, protože teprve tam se dozvěděli, že Praha 1 je velmi atypická. Ukázalo se, 

že představa, jak se to bude realizovat, není realizovatelná. Očekávám vystoupení pana dr. 

Votočka. Nerad bych obhajoval a vysvětloval, co si člověk nastudoval během půl roku, jaká je 

realita, jaké jsou opravdu ceny v souvislosti s bytovými jednotkami, které jsou na Praze 1. 

Cena se pohybuje kolem 2700 Kč, v rámci výběrového řízení částka byla samozřejmě nižší, 

ale posuzovalo se podle požadavků SVJ.  

 Důležité je, že částka 1800 Kč je navržena pro SVJ. Pokud budou tento projekt 

realizovat a částka od dodavatele bude nižší, rozdíl musí vrátit. Problém ale nastane v jiné 

věci – když se nenainstalují tyto vodoměry do všech bytů, když někdo odmítne. Otázka je, co 

se bude dít, protože v tomto případě celý projekt postrádá smysl. Myslím, že v tomto 

okamžiku by SVJ mělo vrátit celou částku. 

 Co je důležité a co jsme se dozvěděli v Malostranské besedě? Částka 1800 Kč je 

důležitá, ale SVJ si budou hradit ještě jinou věc, která je dražší, a to je software – jednak jeho 

pořízení a roční provoz. Podle toho si budou vybírat svého dodavatele.  

 Budu rád, když k tomu pan dr. Votoček něco řekne.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Děkuji paní Baborákové za vysvětlení. Chtěla bych požádat, aby se na výboru potom 

projednalo vyhodnocení tohoto dotačního programu nebo aby to tam bylo zařazeno pro 

informaci. Pokud budete dělat vyhodnocení programu, aby nám to bylo třeba jen pro 

informaci předloženo. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Baborákovou o reakci. 

 

P.  Sitár  B a b o r á k o v á : 

 Byla jsem pověřena, abych u vyhodnocení byla přítomna. Není to lehká práce, protože 

za námi chodí lidi, každý si chce popovídat, trvá to dlouho. Jsme tam ale pro ně a teď na to 

byl i panem dr. Votočkem přidělen nový člověk. Není problém, abychom to na výboru 

vyhodnotili.  

 

P.  H e j m a : 

 Paní kol. Počarovská bude pokračovat. 

 

P.  P o č a r o v s k á: 

 Mnohokrát děkuji.  

 Chtěla jsem také upozornit, že jsme zastupitelé. V příloze č. 1 je seznam všech 

jednotek. Je tam např. Dlouhá 44, která žádá a dostane 230 tisíc Kč za 128 kusů 

radiovodoměrů. Nerozumím tomu, jak je možné, že v jednom bytovém domě je potřeba 128 

kusů radiovodoměrů. Když jsem se dívala, kdo na adrese sídlí, byly tam tři apartmány. Bylo 

tady zmíněno, že bojujeme proti vylidňování, aby se to podchytilo, a zároveň dotujeme 

jednotky na AIRBNB, aby si pořídili radiovodoměry. Tomuto nerozumím. 

 Ráda bych požádala, aby přílohou tohoto usnesení bylo usnesení rady z 31. 7., na které 

je odkazováno, a vzorová darovací smlouva, kterou to bude prováděno.  

 

P.  H e j m a : 

 Předkladatel zaregistroval, že je tady technická připomínka, aby u bodu 2 bylo přímo 

citované usnesení, na které se odkazuje - usnesení uvedeno v příloze č. 1. 

 Slovo má pan zastupitel Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Pane předkladateli, v tisku mi chybí darovací smlouva. Nevíme, co se stane ve chvíli, 

kdy nedočerpají částku nebo koupí vodoměry levněji. Budou vracet, nebo naopak proběhne 

dar ze strany SVJ městské části? To je pro mne zásadní věc, protože rozdělovat veřejné 

peníze bez toho, abychom měli jasná pravidla, považuji za nezodpovědné. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Mám technický návrh. Protože vzhledem k přísnějším opatřením co se týká vydávání 

obědů v rámci situace COVID je tam číšník, který musí individuálně každému vydat oběd, 

dovolím si přerušit projednávání tohoto tisku a po obědě budeme pokračovat. Máme 

přestávku mezi 13. – 14. hodinou. 

 Technická poznámka pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Byl bych rád, aby bylo umožněno naobědvat se všem přítomným, jak úředníkům, tak 

občanům. 

 

P.  H e j m a : 

 Kdo má právo na oběd, tak to ví. Je to objednáno nikoli pro občany, ale jen pro 

zastupitele a úředníky, kteří sem byli pozváni na zasedání zastupitelstva.  

 Technická poznámka pan radní Votoček. 
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P.  V o t o č e k : 

 Chtěl jsem připomenout, že na 14 hodin je pevný bod. 

 

P.  H e j m a : 

 Ve 14 hodin budeme pokračovat v projednávání. Vyhlašuji přestávku na oběd. 

(Polední přestávka) 

 Budeme pokračovat v jednání zastupitelstva. Na 14 hodin máme pevně zařazený bod 

č. 22. Do diskuse k bodu č. 5 máme ještě 6 přihlášených a není jisté, že rozprava nebude 

pokračovat. Necháme ho jako přerušený. 

 Otevírám projednání bodu 22, č. tisku 1630 

dodatek ke smlouvě o nájmu domu čp. 501 k. ú. Malá Strana, U Sovových mlýnů 7, 

Praha 1, Werichova vila  

 Prosím předkladatele tisku pana radního Votočka, aby se tisku ujal. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Máme tady předložený bod, který řeší další osud Werichovy vily. Na minulém 

zastupitelstvu jsme zrušili stávající záměr, nyní předkládáme nový. Protože součástí záměru je 

i obsah dodatku č. 2, prosím paní Mgr. Dubskou, která se intenzívně celým tímto bodem 

zabývala po celou dobu, o podrobnější uvedení do problematiky. 

 

P. H e j m a : 

 Prosím, paní magistro, ujměte se slova. 

 

P.  D u b s k á : 

 Bod je vyhodnocení záměru, který jste na jaře schválili. V letním období odvisel 

záměr, kterým městská část napravuje rozdíly mezi faktickým užíváním Werichovy vily a 

stávajícím právním stavem. Je přítomen i pan dr. Smetena, ředitel Muzea Kampa, kdybyste na 

něj měli dotazy, proto jsme prosili o pevný bod.  

 Když vezmu tisk podle bodů, pro vaši informovanost jsme vám dali do prvního bodu 

dokumenty, které považujeme za rozumné vzít na vědomí, mimo jiné i zveřejněný záměr, a 

dohodu o prodloužení promlčecí lhůty, protože k 1. 7. uplynula tříletá promlčecí lhůta a nárok 

městské části na získání zvýšeného nájemného se začal od 1. 7. promlčovat, resp. začal by se 

promlčovat, pokud by nedošlo k uzavření této dohody. 

 Dohoda byla uzavřena 30. června tak, že se počátek promlčecí lhůty posunulo jeden 

rok, tedy do 30. 6. 2021.  

 Ve druhém bodě prosím zastupitelstvo, aby rozhodlo schválit uzavření dodatku tak, 

jak jsou jeho zásady uvedeny v příloze tisku. Po uzavření dodatku, u kterého předpokládáme 

účinnost v říjnu, jsou také nastaveny finanční toky, aby byly faktické a právní vztahy mezi 

oběma stranami narovnány.  

 Současně prosíme bodem 4, aby zastupitelstvo uvážilo, zda rozhodne o tom, že se 

uplatní nebo neuplatní – rada doporučuje uplatnit – postup stanovený usnesením rady  

v červnu 2020 v souvislosti s šířením onemocnění COVID 19. Aby nájemce mohl získat slevu 

na nájmu, protože o podmínkách nájemní smlouvy vždy rozhodovalo zastupitelstvo, mělo by 

tyto podmínky, které na běžné nájmy aplikujeme, zastupitelstvo pro tento případ potvrdit. Jde 

o to, že pokud je potvrdíte, bude s nájemcem uzavřen dodatek č. 3, který bude znamenat  

v kontextu s výzvou Ministerstva průmyslu a obchodu s programem COVID-nájemné snížení 

nájemného o 30 % za 2. čtvrtletí a nájemce si bude moci potom požádat o zařazení do tohoto 

programu.   
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 S panem dr. Votočkem a s panem vedoucím jsme také pracovali s tiskem dál a  

v pondělí jsme ještě ověřovali skutečnost, že nájemce požádal o to, že by rád některé platby 

uhradil z kauce. Paní Valíčkové, panu Votočkovi a panu Vaňkovi jsem posílala návrh 

doplněni tisku, kde bychom chtěli zastupitelstvo požádat, aby kromě toho, co máte před 

sebou, schválilo ještě úhradu nájemného za duben a květen z kauce s tím, že kauce bude řádně 

doplněna do konce června 2021. Tento mechanismus je na nájemní vztahy standardně 

aplikován podle rozhodnutí rady, ale protože jde o změnu podmínek nájemní smlouvy, o 

kterých si vyhradilo rozhodovat zastupitelstvo, navrhujeme toto doplnění.  

 Prosím o dotazy. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Slovo má pan zastupitel Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Mám dotaz k bodu 4 usnesení, kde je uvedeno, že nájemce, aby mohl žádat  

v programu COVID 19 o nájemné – je tam poměrně zvláštní situace, kdy v podmínkách pro 

oprávněné žadatele ze strany státu v čl. 4 je napsáno v bodu 4.1.a), že za oprávněného 

žadatele se pro účely výzvy nepovažuje podnikatel, který provozovnu pouze pronajímá, 

neprovozuje v ní maloobchod nebo poskytování služeb zákazníkům. 

 Nejsem si jistý, zda by Nadace byla oprávněným, neboť to přepronajímá dalšímu 

subjektu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní magistru. 

 

P.  D u b s k á : 

 My pouze potvrzujeme čestné prohlášení, které vygeneruje Ministerstvo průmyslu a 

obchodu. Primárně Werichova vila slouží jako výstavní prostor. O tom, jak jsou v současné 

době nastaveny vztahy mezi Nadací, která je naším nájemcem a tím, kdo v malém prostoru 

dole provozuje kavárnu, by nám spíše řekl pan ředitel. Pokud vím, podnájemní smlouvu bude 

možné uzavřít až po schválení tohoto usnesení. Podle mých informací v současné době je 

tento vztah zajištěn dohodou o spolupráci při zajištění cateringu, což se nám nelíbilo. Proto se 

to snažíme napravit.  

 

P.  H e j m a : 

 Další přihlášenou je paní zastupitelka Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á: 

 Technicky se chci zeptat, které všechny přílohy jsou součástí usnesení? V zásadách se 

odkazuje, že jsou přílohou tohoto usnesení, a není tam napsáno, že dohody jsou přílohou 

tohoto usnesení. Chtěla jsem požádat, aby dodatky i zásady byly součástí. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní magistru o odpověď.  

 

P.  D u b s k á : 

 Samozřejmě, že by to šlo. Po dohodě s právním oddělením jsme vedeni tím, že 

neveřejných příloh dávat co nejméně. Souvisí to i s odpověďmi na zákon 106. Přílohu, kde 

jsou zásady dodatku, tam máte, abyste věděli, o čem budete hlasovat, protože to je v dnešním 

tisku to nejzávažnější. Tato příloha je označena jako neveřejná. Je to jediná příloha. 
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 Ostatní dokumenty, které berete na vědomí, jsou součástí důvodové zprávy a jako 

takové se jako další přílohy neoznačují.  

 

P.  H e j m a : 

 Pokračuje ještě paní zastupitelka Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Mohu se zeptat, proč nemohou být? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o odpověď. 

 

P.  D u b s k á : 

 Mohou být označené jako přílohy, ale s právním oddělením jsme se dohodli, že se 

budeme snažit v tiscích neveřejných i veřejných příloh předkládat co nejméně a u všech 

ostatních bude nejlepší, když to budou brát zastupitelé na vědomí jako přílohy důvodové 

zprávy, nikoli jako přílohy usnesení. Proto dokumenty v bodu 1 takto označeny nejsou.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím ještě paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á: 

 Je tam nějaké riziko? Chápu, že jsou přílohou důvodové zprávy, ale nerozumím tomu, 

proč nemohou být přímo přílohou usnesení. Jaká rizika tam vidíte, proč to nemůže být?  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní magistru. 

 

P.  D u b s k á : 

 Pokud to požadujete, mohou být, ale zaujali jsme toto stanovisko 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Požaduji, aby přílohy byly součástí usnesení jako veřejné už s ohledem na to, aby o ně 

občané nemuseli žádat na OVO.  

 

P.  H e j m a : 

 Musíte předložit návrh na doplnění usnesení k rukám předsedy Návrhového výboru.  

 Prosím paní magistru. 

 

P.  D u b s k á : 

 Mohu na to ještě reagovat? Všechna usnesení jsou běžně veřejná. Záměr byl zveřejněn 

na úřední desce, je tedy zbytečné z něj udělat veřejnou nebo neveřejnou přílohu, dohoda o 

promlčecí lhůtě je veřejná a je uveřejněna v registru smluv. Z tohoto důvodu mi to připadá 

zcela zbytečné. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Když jsem se připravoval na toto zastupitelstvo, zjistil jsem, že se připravovat 

nemohu, protože na internetových stránkách Prahy 1 nejsou dostupná usnesení. Teď se 

navrhuje Werichově vile stejně jako jiným podnikatelům odpuštění nájemného z důvodu 

koronaviru. Nechápu, proč byla Werichova vila vyčleněna z usnesení, která tady už byla 

přijata. Asi to bylo proto, že s Werichovou vilou máme nějaký spor. Pokud jsme měli spor, je 

trochu nesystémové teď, kdy se spor ukončí smírem, zpětně odpouštět. Není mi jasné, proč 

bychom teď tento bod měli schvalovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Paní Mgr. Dubská bude reagovat. 

 

P.  D u b s k á : 

 Všechna usnesení, která rada přijala, se vztahují na standardní pronájmy nebytových 

prostor. Rada rozhodla, že pronájmy celých domů nebo celých nemovitostí budou řešeny 

individuálně, v některých případech po doporučení Komise obecního majetku. Týká se to i 

Werichovy vily. Werichova vila má v tomto směru ještě jedno specifikum, že rozhodování o 

podmínkách nájemní smlouvy si vyhradilo zastupitelstvo. Proto pomiňme všechny ostatní 

důvody, proč tady dnes Werichovu vilu máme. Tady jde jen o tento proces.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za vysvětlení. Pan zastupitel Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Paní Dubská odpověděla. O Werichově vile je to vyhrazeno, u ostatních se hlasuje v 

radě. Čekal jsem, kdy se tady objeví zmínka o usneseních. Je to velký problém, ale musíme se 

podívat do loňského roku, kdy zcela bez vědomí ostatních došlo k vyvedení usnesení třetí 

straně, aniž by to bylo smluvně pokryto a až teď jsme zjistili, co se loni pouhou objednávkou 

stalo a snažíme se to napravit. Nikdo netušil, že loni došlo k přechodu z AiP Safe na nový 

systém a převedení všeho firmě CSC Development, a nikde o tom nebyla ani zmínka. 

 Omlouvám se, snažíme se chybu loňského roku rychle napravit.  

 

P.  H e j m a :  

 Prosím pana radního Votočka, jako předkladatel má slovo. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Chtěl bych odpovědět na jeden z důvodů, proč se to řešilo zrušením záměru a 

vyhlášením nového. V původním záměru to byla naprosto nelogická trojstranná smlouva mezi 

nájemcem, pronajímatelem a ještě podnájemcem. Podnájemce, vzhledem k tomu, že se může 

měnit podle libosti a své ekonomické situace, tam nemá co dělat. 

 Hlásil jsem se hlavně kvůli tomu, že když jsme bod dali na pevnou hodinu, pozvali 

sem pana Mgr. Smetanu, aby také vystoupil a řekl nám, jestli z jejich strany hrozí nějaká 

léčka v předkládaném materiálu. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji, beru na vědomí. Prosím paní kolegyni Počarovskou. 
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P.  P o č a r o v s k á : 

 Mám dotaz. Dohoda, která měla ve 4. bodu usnesení, 1. část, že bere na vědomí 

dohodu ve znění dodatku uzavřenou 30. června 2020. To bylo podepsáno a je to v registru 

smluv. 

 

P.  H e j m a : 

 Paní magistra odpovídá, že ano.  

 Prosím pana ředitele Jana Smetanu, jestli se chce ujmout slova. 

 

P.  S m e t a n a : 

 Dámy a pánové, budu velice stručný. Když jsme tady byli na minulém zastupitelstvu, 

kde se tento bod projednával, říkal jsem, že dohoda je velice blízko a bavíme se o několika 

dnech, kdy věci jsme schopni dát dohromady. Jak říkal pan dr. Votoček, z naší strany 

rozhodně žádná léčka nehrozí. Principy smlouvy jsou takové, jaké jste schvalovali už na 

předminulém zastupitelstvu, kdy bylo téma Werichovy vily. Není to nic jiného, než že 

principy, které jste již možná dvakrát schválili, jsou nyní v rámci dohody, na které se shodla 

jak Nadace, tak paní Dubská, pan vedoucí Vaněk a pan dr. Votoček. Z naší strany v tom není 

žádný problém a budu rád, pokud se tato dohoda schválí.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Končím rozpravu. Prosím předsedu Návrhového výboru, aby nám sdělil, jaké 

došly případné protinávrhy. 

 

P.  B u r e š : 

 Pozměňující návrh: 

 Bod 1, odrážka 1, to znamená usnesení zastupitelstva schválilo podmínky uzavření 

nájemní smlouvy č. CES 2015/0092, která je přílohou tohoto usnesení, 

 odrážka 2: v návaznosti na rozhodnutí ZMČ k uzavření dodatku č. 1, který je přílohou 

tohoto usnesení 

 odrážka 3 jsou jen tečky, 

 odrážka 4: která je uveřejněná v registru smluv. 

 Když tam je číslo, jsou zveřejněny všechny.  

 Pozměňovací návrh se týká bodu 1, odrážky 1, 2 a 4. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předkladatele, zda se ztotožňuje s tímto návrhem? 

 

P.  V o t o č e k : 

 Nikoli. 

 

P.  H e j m a : 

 Bude o tom hlasováno jako o protinávrhu.  

 

P.  B u r e š : 

 Potom je zde doplnění, což jsou body 4, 5, 6: schvaluje úhradu plateb nájemného za 

duben a květen 2020 dle smlouvy číslo CES 2015/0092 ve znění dodatku, z kauce složené 

nájemcem při podpisu smlouvy s tím, že kauce bude nájemcem řádně doplněna do 30. 6. 

2021. 

 To jsou podmínky, které mají ostatní, ale tady musí hlasovat zastupitelstvo. 
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 7. Ukládá zajistit postup v souladu s bodem 6 tohoto usnesení. V bodě 7 odpovídá 

rada. Termín 30. 9. 2020. 

 

P. H e j m a : 

 Toto by mělo být součástí původního návrhu. Je to tak, pane předkladateli?  

(P. Votoček: Ano, právě jsem se chtěl s tím ztotožnit.) 

 

P.  B u r e š : 

 Máme jediný pozměňovací návrh, který jsem říkal.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím nejprve hlasovat o doplňujícím protinávrhu od paní zastupitelky Počarovské. 

Pro 8, proti 1, zdrželo se 5, nehlasovalo 10. Návrh nebyl přijat.  

 Prosím hlasovat o doplněném původním návrhu usnesení. Pro 13, proti 1, zdrželo se 

9, nehlasoval 1. Návrh byl přijat. 

 

 Otevírám znovu rozpravu k bodu 5, tisku 1561. 

 Omlouvám se, z mé strany hlásím střet zájmů jako člen správní rady Nadace Jana a 

Medy Mládkových. Prosím, aby to bylo v zápise. Děkuji. 

 Další do diskuse přihlášený byl pan zastupitel Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Projednávali jsme teď jiný bod, nevím, jestli jsem teď v kontextu. Udělal jsem si 

poznámku. 

 Mne mrzelo, že návrh na vodoměry byl ušitý horkou jehlou v době, kdy se chtěla vaše 

nová koalice nějakým způsobem zviditelnit. Chápu, že paní Baboráková nemohla v té době 

předvídat, že práce výboru bude natolik akční a úspěšná a jsem za to velmi rád. Teď je tam 

plný tah na bránu v tom smyslu, že poskytování ubytovacích služeb dřív nebo později nebude 

možné provozovat.  

 K odečtům vodoměrů. Provozovatelé ubytovacích služeb se ani neobtěžují pustit tam 

toho odečitatele, takže to vnímám spíše jako vstřícný krok k nim, protože se to děje tak 

samoobslužně, že se nemusí ani obtěžovat přijít na odečet. Na druhou stranu jsme zjistili, že 

tam měli vodoměry načerno, nehlášené. 

 Je těžké se rozhodnout, jestli to podpořit nebo nepodpořit. Vadí mi, že tu nemám text 

darovací smlouvy. Myslím si, že to bylo hodně uspěchané a teď se s tím nedá nic dělat. 

Někomu jste dar dali, tak by bylo asi dobré to dojet. Myslím si, že to šťastné rozhodnutí 

nebylo. To je můj názor. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Souhlasím s kol. Nazarským. Myslím, že by se měl dát koalici červený vykřičník za 

tuto záležitost. Polovina SVJ už prošla. Nedovedu si představit, co by se stalo, kdyby druhá 

polovina neprošla. Bavíme se tady o 40 SVJ. Myslím, že by to nebyla dobrá vizitka nás všech, 

byť viníkem je koalice.  

 Co se týká chybějícího dokumentu, co je ta dohoda. Dohodu jsem viděl, měl jsem k ní 

připomínky. Prosím předkladatele nebo právní oddělení, zda dokáží říct, zda je dohoda  

v pořádku a zda je se souhlasem právního oddělení.  
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 Poslední věc, kterou bych chtěl říct. V této záležitosti se angažovala dvě oddělení – 

oddělení veřejných zakázek, které je v současnosti zrušeno, a odbor technické a majetkové 

správy, konkrétně oddělení technicko-provozní, které teď zastupuje Karel Sýkora. Vím, že se 

touto záležitostí velmi zabýval. Tím, že byl součástí tohoto, musím zopakovat to, co jsem řekl 

– že s odřenýma ušima tento návrh podpořím.  

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Začal bych tím, že jsem znechucen průběhem projednávání a výstupy jednotlivých 

členů opozice. Sprosté nadávky a osobní útoky – nevzpomínám si, že by před rokem, pokud 

jste vládli vy, naše tehdejší opozice k vám přistupovala tímto způsobem. To na úvod. 

 K jednotlivým poznámkám. Pan Mgr. Bodeček tady říkal, že všichni mají přístup k 

podkladům. V usnesení rady, které rozhodovalo o tom, že přidělí dary do 50 tisíc, byla rovněž 

darovací smlouva, byla tam všechna zdůvodnění, bylo tam uvedeno, proč se některým nedalo 

a proč některým se dalo. Bylo to schválené. To, že přicházíte nepřipraveni a nemůžete se 

podívat do extranetu nebo pokud to teď dostanete v písemné formě, a teď se tady domáháte 

nějaké smlouvy? 

 Na poslední dotaz pana Bodečka o tom, zda právní oddělení zkontrolovalo smlouvu. 

Pane magistře, vy jste hrozný „mňouk“. Sám jste byl u toho a víte velmi dobře, že tuto 

smlouvu vytvářelo právní oddělení. Otázka, zda o tom ví nebo neví mi připadá naprosto 

nepřípadná.  

 Paní Nazarské, panu Víchovi a pana Nazarskému bych odpověděl na ten strašný dům 

Dlouhá 44, kde je 122 vodoměrů. Jsou to dva čtyřpatrové domy, jeden v uličním traktu, jeden 

ve dvorním traktu a bohužel Praha 1 je staré území, kde jsou různé situace. Jsou tady byty, 

kdy jsou v jednom bytu tři stoupačky. Aby opatření bylo účinné, musí být všechny stoupačky, 

z nichž je odvod do bytu stejně jako do nebytových prostor, osazeny radiovodoměrem, a to  

z toho důvodu, aby se zjistilo, jaká je spotřeba. I když tady padla námitka, že musí být 

jednotný systém odečtu – nevíme, jak to dopadne, dopadne to na jednotlivé výbory SVJ nebo 

bytových družstev. I kdyby toho nebylo dosaženo, mohou se účinně bránit s tím, že mají 

certifikovaný radiovodoměr a že jejich spotřeba není vyšší než dosud, protože v tuto chvíli se 

rozpočítává celková spotřeba baráku na jednotlivé jednotky. 

 Potěšilo mě, že pan Bodeček mně oznámil, že teprve v Malostranské besedě jsem se 

dozvěděl, jak je Praha 1 složitá. Děkuji vám za tuto poklonu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P. B u r e š : 

 V diskusi jsem chtěl říct, jak to probíhalo ve třech domech – Krocínova, Petrská a 

Dvořákovo nábřeží. Pro některé bylo překvapením, kde se tam vzalo tolik míst. Kdo Prahu 1 

zná, tak to ví. Podíval jsem se do katastru a vyšlo mi 120 bytů, z nich některé ještě vlastní hl. 

m. Praha a je tam několik bytů zapsaných v jednom řádku. Odpovídá to. To divení se spíše 

ukazuje, že ti, kteří se diví, nevědí, co se v Praze 1 děje.  

 Byla připomínkovaná Dlouhá – kde se tady vzalo tolik bytů. Jsou to tři domy a mají 

přesně ten počet bytových jednotek. 

 Krocínova – kde se vzal počet bytů. Mají ten počet jednotek. 

 Petrská – opět stejně. Domy vždy mají ve vnitrobloku další dům, který se k tomu musí 

počítat. Má stejnou adresu, protože se tam vchází průjezdem.  
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P.  H e j m a : 

 Paní zastupitelka Talacková má slovo. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Chtěla jsem se zeptat na Masarykovo nábřeží 38, kde je jich 27(?) a žádají o 97 

vodoměrů. Je to tak, že mají tři stoupačky? Bylo by dobré, kdyby tady byl rozklad u 

jednotlivých domů. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Předala jsem předsedovi Návrhového výboru návrh na doplnění do bodu 3: ukládá 

podepsat jednotlivé darovací smlouvy, jejichž vzor je uveden v příloze č. 2.  

 

P.  H e j m a : 

 Máme tady prosbu o možnosti vystoupit počtvrté od pana zastupitele Bodečka. Musíme 

procedurálně hlasovat, zda umožníme čtvrté vystoupení. Prosím hlasovat. Pro 21, proti 0, 

zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl schválen. Prosím, pane kolego, máte slovo. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Musím reagovat na pana dr. Votočka. Proč se ptám na dohodu a na schválení právním 

oddělením? Zcela záměrně. Nechci přenést odpovědnost na sebe, chtěl bych ji přenést na vás. 

 Řekl jste, že se divíte – možná se nedivíte, že jsem si něco uvědomil v Malostranské 

besedě. Nebyl jsem to já, byl jste to vy, pane doktore. Pokud si vzpomínáte, dotace měla být  

o tom, že městská část zaplatí instalaci i radiovodoměry. Až na základě Malostranské besedy 

jste zjistil, jaký je to průšvih, že to nelze realizovat a že se raději zájemcům vyplatí částka. 

 Myslím, že jste neodpověděl na kol. Čižinského, který se na začátku projednávaného 

bodu ptal na to, co se zájemcům všechno bude platit. Můžete potvrdit, že by skutečně mělo jít 

jen o osazení radiovodoměrů a nikoli o jakékoli další bourací práce? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Vážený pane magistře, nepovažuji za účelné reagovat na kdejaký blábol pana 

Čižinského. Chtěl bych doplnit jen jednu věc co se týká smlouvy. Je to darovací smlouva, 

účelový finanční dar na osazení a koupi radiovodoměrů a u darů nemůže být žádné 

vyúčtování. To ze zákona není možné. Proto je ve smlouvě uvedeno, že musí dodat do 

určitého data informaci o tom, jak bylo s dotací naloženo a z toho se pak mohou v budoucnu 

odvíjet další kroky. 

 Vrátil bych se k panu Burgrovi, který tady byl napadán, jak to v jeho domě je a u něho 

to není. Je tam společné SVJ pro dům Karmelitská 9 a Hellichova 7 a dar je směřován jen do 

druhého domu, ve kterém pan místostarosta nebydlí. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Čižinského. 
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Panu Votočkovi trochu pomohu. Prosím paní Valíčkovou, aby promítla první smlouvu 

– jmenuje se to vzorová smlouva. Je to smlouva, která má být se zájemci uzavírána. Když se 

podíváme na bod II, hovoří se tady pouze o nákupu a instalaci radiovodoměrů, to lze zajistit 

mnohem levněji. 

 V bodu VII je, jak se to má vyúčtovat. V bodu 2 je to potřeba dát výboru proti 

vylidňování, což je zvláštní. Musí se předložit kopie kupní smlouvy, kopie smlouvy o dílo, 

zápis o dokončení díla, kopie všech uhrazených faktur, výpisy z účtu o provedených 

úhradách, čestné prohlášení, že k instalaci radiovodoměrů došlo ve všech bytových a 

nebytových jednotkách v domě. Je to zřejmě podmínka smlouvy. Když to nebude u všech, tak 

je to asi špatně 

 Podle mne se jedná o klasické vyúčtování. O tomto se rozhoduje.  

 Zareagoval bych na předkladatele dr. Votočka. Bylo řečeno, jak jsme sprostí. 

Kritizoval jsem to, že biometrické systémy byla ostuda. Nevím, co je na tom sprostého.  

 U pana Burgra je to dobře, jsou to dva domy.  

 Pak jsem říkal, jak k tomu přijdou ti, kteří už to mají a nic jim proplaceno nebude. 

Nevím, co je na tom sprostého. Vulgární slova jako blábol tady užíváte spíše vy. Máte na 

všechno právo, dělat zmatenou politiku, ale nemáte právo chovat se nehospodárně s 

veřejnými prostředky. Sleduji na internetu, že opět byli zastupitelé a radní Prahy 1 obviněni 

policií za skandální odprodávání bytů pod cenou, což se dělo za Oldřicha Lomeckého. Zvažte 

i toto. 

 Prosím o další přílohu. Dostal jsem se k nabídkám z loňského roku na repasi. Nešlo o 

nové vodoměry, ale o jejich repasi. Byla to velice komplexní nabídka. 

 Prosím o str. 18, což je cenová nabídka, která byla SVJ, má 78 jednotek. Bylo tam 

doporučeno uhradit částku 62350 Kč, což je na jeden vodoměr méně než tisíc korun. Vy tady 

nabízíte 1800 Kč na jeden vodoměr, což je příliš mnoho. Vodoměry jsou dražší, ale dává se 

příliš mnoho. Ještě řeknu, že tato částka je mezi nabídkami vodoměrů zcela průměrná. 

 Ještě uvedu jednu věc. Pokud chcete vydávat veřejné prostředky na nákup vodoměrů 

lidem v soukromých bytech, musíte to dělat co nejefektivněji. Nejen že nebudete dávat příliš 

mnoho peněz, ale že zvolíte takovou metodu, aby byla co nejefektivnější. Domnívám se, že 

pokud chce někdo zaplatit 3500 nebo 3800 vodoměrů, jak to chcete udělat vy, musí využít 

množství. Domnívám se, že firma, která dostane tak velkou zakázku, dá podstatně lepší 

nabídku na jeden vodoměr, než když to bude kupovat SVJ samo. Nemůžeme na to rezignovat 

z toho důvodu, že to bude asi těžší s koordinací a říci, aby si to každý udělal sám a že na to 

dáme mnohem více peněz než je potřeba. Je to zásadní nehospodárné nakládání s penězi.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o čtvrtém vystoupení paní kol. Počarovské. Pro 21, proti 0, zdržel se 

0, nehlasovali 3. Návrh prošel. Paní kolegyně, máte slovo. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Chtěla jsem poukázat na to, že nás čeká materiál 24, který nám říká, že dopady 

COVID na příjmovou část rozpočtu budou 56 mil., po odečtení výdajů 53411 tis. Přijde mě 

zarážející, že i za této situace budeme tady schvalovat dotační program na 3825 tis. 

 K tomu, co tady říkal kol. Čižinský. Část vodoměrů za 3 mil. už byla přiřazena, bylo 

to rozhodnutí radou do 50 tisíc. To je odpovědnost rady. Teď budeme pro to hlasovat 

jednotlivě a bude to odpovědnost nás všech – kdo bude hlasovat pro. Připomínám, že se jedná 

o 3825 tis. a zároveň máme 53,5 mil. výpadek na příjmové části rozpočtu. 
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 Přijde mi to nehospodárné, nelogické, nereagujeme na situaci, která je, budeme mít 

další díru v rozpočtu nehledě na to, co tady teď říkal kol. Čižinský. Ti, kdo budou hlasovat 

pro, budou čelit tomu, že nakládali s prostředky městské části nehospodárně.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského.  

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Když pan dr. Votoček s tím na začátku období přišel, napadlo mě, že je to šikovné, že 

je to úplně stejné, jako když chtěli na Magistrátu podle odečtů elektroměrů zjistit, že se tam 

skutečně provozuje krátkodobá služba. Pak mi to dávalo smysl, že by to byla užitečná 

informace pro výbor proti vylidňování. Postrádám, zda se vůbec uvažovalo tímto směrem, zda 

se s SVJ jednalo, jestli by nám na oplátku dala anonymizovaná data, abychom měli podklad, 

jak to v těch domech opravdu vypadá. Jestliže to má mít vypovídací hodnotu o tom, že tam 

jsou krátkodobě ubytováváni hosté místo toho, aby se tam bydlelo, dávalo by mi to smysl. Šlo 

by to aspoň u velkých domů dodatečně zakomponovat? Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 Chtěl jsem se zeptat pana radního Votočka, jestli tentokrát poslouchal blábol pana 

Čižinského ohledně ceny vodoměrů. K tomuto tématu jsem se nechtěl vyjadřovat, ale toto mi 

připadá naprosto legitimní požadavek z naší strany, abyste aspoň prozkoumali na trhu ceny 

vodoměrů. Zabralo mi to čtyři minuty a našel jsem od 700 do 2500. V tisku mi to chybí a 

přijde mi to naprosto legitimní požadavek. Prosím se tímto zabývat.  

 

P. H e j m a : 

 Končím rozpravu a prosím o závěrečné slovo předkladatele, aby se vyjádřil k 

předloženým návrhům. 

 Zároveň prosím předsedu Návrhového výboru, aby nám sdělil, jaké došly protinávrhy. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Víme, jaké jsou nabídky, že jsou dány obvykle velkým množstvím soutěžených 

vodoměrů. Proto jsme při konečném rozhodnutí o tom, že se dají peníze, i tento fakt brali  

v úvahu. Proto jsme rozhodli tak, jak jsme rozhodli.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana předsedu Návrhového výboru radního Bureše, aby se ujal slova. 

 

P.  B u r e š : 

 Evidujeme jeden doplňující návrh paní zastupitelky Počarovské, aby bylo v bodu 3 

doplněno: ukládá podepsat jednotlivé darovací smlouvy, jejíž vzor je uveden v příloze č. 2 

tohoto usnesení.  

 Není to součástí materiálu, nevím, jak o tom hlasovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Hlásí se navrhovatelka paní kol. Počarovská. 
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P.  P o č a r o v s k á : 

 Jak říkal pan dr. Votoček, je to v usnesení rady. Myslím, že materiál je k dispozici. 

Navíc byl promítán paní Valíčkovou.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předkladatele, zda se ztotožňuje. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Neztotožňuji, protože odkaz na tento materiál je v bodě 1. 

 

P.  H e j m a : 

 Bude s tím naloženo jako s protinávrhem. Prosím hlasovat o tomto protinávrhu. Pro 9, 

proti 0, zdrželo se 9, nehlasovalo 6. Návrh nebyl přijat. 

 Prosím hlasovat o původním návrhu usnesení. Pro 14, proti 6, zdrželi se 3, 

nehlasoval 1. Tento návrh byl přijat. 

 

 Můžeme přejít k bodu 6, tisk 1560 

návrh splátkového kalendáře u nebytového prostoru v domě č. p. 1042, k. ú. Nové 

Město, Na Poříčí 16, Praha 1  

 Prosím předkladatele pana radního Votočka, aby se ujal tisku. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Jedná se o uzavření splátkového kalendáře na více než 18 splátek. Proto je to  

v pravomoci ZMČ. Jedná se o společnost Coloseum, která sídlí v prostorech Na Poříčí 14, 16. 

 Podotýkám, že za současné nejisté doby, kdy všichni žádají o kdejakou slevu, tady 

máme určitou jistotu tím, že to bude pod notářským zápisem. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu. Pan předseda Kontrolního výboru Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Vybavuji si, že jsem v květnu loňského roku do rady předkládal tisk s navrženým 

usnesením, ve kterém se nájemníkovi měla udělit výpověď za oba nebytové prostory, jednak 

Na Poříčí 14 a jednak Na Poříčí 16. V případě Poříčí 14 se bavíme asi o 100 m2 a v případě 

čísla 16 je to 700 m2. Na základě jednání tehdy k tomu nedošlo. Měl být podepsán splátkový 

kalendář. Chci se zeptat, jestli splátkový kalendář byl podepsán? Když se dívám na usnesení, 

týká se pouze Na Poříčí 16. Zajímá mě, zda jsme u Poříčí 14 na nule. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka o odpověď. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Je to jeden prostor, který užívá jedna společnost. V domě 14 a 16 se hranice v každém 

patře trochu nějak posunuje. Je to souhrnný splátkový kalendář za společnost. 

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Pro 19, proti 0, 

zdrželo se 5, nehlasoval 0. Návrh byl přijat. 

 Můžeme přejít k 7. bodu, k tisku 1559 
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žádost o prominutí nájemného u bytové jednotky č. 1061/9 ve 4. nadzemním podlaží 

domu č. p. 1061, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 37, Praha 1  

 Prosím předkladatele. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Jedná se o to, že zemřela nájemkyně v domě Na Poříčí 37. Po vyřízení pozůstalosti, 

kdy byl byt vrácen, požádali o prominutí, případně snížení nájemného na nula korun – 

nechápu rozdíl mezi těmi dvěma termíny, ale aby po dobu dědického řízení nemuseli doplácet 

nájem na období mezi úmrtím a rozhodnutím notáře.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Budu hlasovat proto, protože je to přísnější varianta, než o kterou Praha 1 byla 

požádána. Požadavek byl asi na částku 57 tisíc Kč. Nechám na zvážení, jestli v případě 

varianty A by se tam dalo doplnit „za podmínky doplacení dlužné částky do“ a částka.  

V momentu, kdy to nezaplatí, protože žádá 57 tisíc, v takovém případě by rozhodnutí 

zastupitelstva neplatilo.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci předkladatele. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Prosím pana Vaňka, aby mi pomohl. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Mgr. Vaňka, máte slovo. 

 

P.  V a n ě k : 

 V čem mám pomoci? 

 

P.  V o t o č e k : 

 V záležitosti A a B. Ve variantě A dával pan Bodeček nějaký protinávrh, že by tam 

chtěl zaúčtovat ještě nějaké peníze. 

 

P.  V a n ě k : 

 Pochopil jsem to tak, že naše rozhodnutí o prominutí dluhu by bylo podmíněno 

zaplacením zbylé části dluhu, což mi připadá jako rozumný návrh.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím hlasovat o navrženém usnesení ve variantě A. 

 Ještě nám předseda Návrhového výboru sdělí, zda došly doplňující či protinávrhy? 

 

P.  B u r e š : 

 Z odpovědi jsem nepochopil, jak jste se domluvili. Osobně si myslím, že jestli se 

městská část přihlásila s dluhem do dědického řízení, tak to vyřídí notář. Díky dnešnímu 

usnesení bude jen jasné, že mu promíjíme tuto částku. 

 Jestli jste se nedohodli, tak platí pozměňovací návrh, který nebyl předložen a nevím, 

jestli se s ním ztotožnil předkladatel. Ústně jsem ho zaznamenal. 
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 (Votoček: Ano.) 

 Tím je to doplněný návrh. Částku neznáme – za podmínky vypořádání zbylé dlužné 

částky. 

 

P.  H e j m a : 

 Budeme hlasovat o původním návrhu usnesení. Pro 24, proti 0, zdržel se 0, 

nehlasoval 0. Tento návrh by přijat.  

 Přistoupíme k bodu 8, tisk 1599 

záměr prodeje části spol. prostor v domě č. . 718, na pozemcích parc. č. 639/1 a 639/2, 

Palackého 9, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1  

 Prosím předkladatele.  

  

P.  V o t o č e k : 

 Jedná se o žádost o odkoupení 8 m2 v domě Palackého 9. Je to jakési zádveří. Máme  

v tomto domě majetkový poměr ve výši 54 %. Zájemce nabízí částku, která přesahuje odhad, 

který byl učiněn. Pan Bulla mě může doplnit. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Prosím pana předsedu Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Chtěl bych se zeptat, jestli jsme se tázali předsedy výboru, jestli s tím souhlasí. 

Předsedou výboru je společnost Ponestra. 

 Mám připomínku k navrženému usnesení - že na žádost vlastníků bytových jednotek. 

Chci upozornit, že vlastník bytové jednotky č. 10 je zároveň i vlastníkem bytové jednotky  

č. 8. U tohoto tisku to není důležité, bude to důležité u jednoho z následujících, kdy městská 

část by měla být velmi ostražitá při vydávání souhlasu, aby se nám nestalo to, že nám některý 

vlastník přesáhne 50 %. 

 

P. H e j m a : 

 Prosím o reakci. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Prosím pana Bullu. 

 

P.  H e j m a : 

 Pane Bullo, máte slovo. 

 

P.  B u l l a : 

 V tomto případě jsme nezjišťovali souhlas společnosti Ponestra. Je tady ale žádost 

vlastníků dotčených jednotek o odprodej části společných prostor. Toto je standardně 

předloženo k projednání zastupitelstvu. V tuto chvíli je to ve fázi záměru prodeje s tím, že 

zájemci navýšili cenu stanovenu odhadem na cca trojnásobek Navíc vlastník jednotky č. 9 

ještě nad to opraví vlastním nákladem část společných prostor, myslím, že je to prádelna. 

Kupní cena bude vložena do fondu oprav a bude z ní financována rekonstrukce dalších 

společných prostor.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Prosím pana místostarostu Burgra. 
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P.  B u r g r : 

 Připomenu, že tímto zastupitelstvem letí takový výraz, který se jmenuje cena v místě 

obvyklá. Tento výraz jsem ani v jednom materiálu nenašel. Byl bych rád, aby někdo prohlásil, 

že všechny odhady korespondují s tímto výrazem, že jsou v ceně v místě obvyklé. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci. Slovo si bere pan Mgr. Bulla. 

 

P.  B u l l a : 

 Pokud městská část uvažuje o prodeji, vždycky to podmiňuje tím, aby byl předložen 

znalecký posudek a částka, která je ve znaleckém posudku by byla minimální částkou, za 

kterou bude prodáváno, minimálně podíl MČ Praha 1. V tomto případě se sice nejedná o 

znalecký posudek, ale o odhad odhadce majetku a nemovitostí. V porovnání z poslední doby  

s odhady od znalců odhad obvyklé ceně v místě a v čase odpovídá. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Tento tisk je něco, co zde řešíme častěji. Jde o nevyužitelný a nevyužívaný prostor, 

který je logické přisloučit k sousedním jednotkám. Toto děláme a asi není důvod neudělat to 

ani zde. Vždycky jsme tam ale dávali podmínku, že jednotky, které budou takto rozšířeny, 

budou využívány k trvalému bydlení a nebudou využívány k ubytování krátkodobému. Někde 

to je, ale tady to není. Je to nějaký úmysl, zkoušíte, jestli si toho všimneme, nebo jste to jen 

zapomněli? Podám pozměňovací návrh, aby toto bylo do bodu 2 doplněno. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Zopakuji to, co jsem říkal předtím. Nevím, jestli je správné, že je tady uvedeno, že 

bereme na vědomí žádost vlastníka bytové jednotky č. 10, když víme, že jsou i vlastníky 

bytové jednotky č. 8. Nemělo by tam být, že přišla žádost od vlastníků bytové jednotky 8 a 

10? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci pana Mgr. Bullu. 

 

P.  B u l l a : 

 Ano, nezastírám, z výpisu listu vlastnictví je patrné, že vlastníci, kteří žádají menší 

část 8 m2 k přisloučení k jednotce 10, jsou i vlastníky jednotky č. 8. Tady je rozhodující, že se 

0,8 m2 bude přislučovat k jednotce 10, nikoli že se budou jednotky 8 a 10 slučovat do jedné. 

Pak by bylo na místě, aby bylo uvedeno, že vlastníci jednotky 8 a 10 žádají o odprodej části 

společných prostor o výměře 0,8 m2 a současně o sloučení těchto jednotek do jedné. 

 

P.  H e j m a : 

 S technickou poznámkou kolegyně Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Prosím o přestávku na klub, aby kolega mohl dopsat pozměňovací návrh.  
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P.  H e j m a : 

 Dvě minuty pro jednání klubů, přerušuji projednávání. 

(Porada klubů) 

 Prosím, aby nás předseda Návrhového výboru seznámil s pozměňovacími návrhy.  

 

P.  B u r e š : 

 Do bodu 2 se vkládají na konec slova: za podmínky, že bytové jednotky 718/9 a 

718/10 budou využívány pouze k trvalému bydlení a nebudou využívány ke krátkodobému 

ubytování. 

 Ztotožňuje se pan předkladatel? 

 

P.  V o t o č e k : 

 Moc tomu nerozumím, jestli kvůli 0,8 m2 se mají zatěžovat dvě jednotky, když žádá 

jen jedna. Navíc mají ve stanovách uvedeno, že než mu dali souhlas, byl do stanov vložen 

zákaz krátkodobého pronajímání. Osobně nemám problém zakázat krátkodobé pronajímání, 

ale bohužel z materiálu nevyplývá, kdy byly jednotky prodány, zda je to 5 nebo 10 let a jestli 

tímto rozhodnutím neděláme příliš velký zásah do vlastnického práva.  

 Ke ztotožnění. Myslel jsem, že když bylo jednání klubů, že se dovíme, na čem se 

kluby dohody. Neztotožňuji se.  

 

P. B u r e š : 

 Budeme hlasovat: do bodu 2 se na konec vkládají slova: za podmínky, že bytové 

jednotky číslo 718/9 a 718/10 budou využívány pouze k trvalému bydlení a nebudou využívání 

ke krátkodobému ubytování. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 17, proti 0, zdržel se 1, nehlasovalo 6. Tento návrh byl přijat.  

 

P.  B u r e š : 

 Jiný pozměňovací návrh není, prosím hlasovat o návrhu jako celku. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o původním návrhu usnesení ve variantě A. Pro 18, proti 0, 

zdrželi se 4, nehlasovali 2. Usnesení bylo schváleno. 

 

 Přistoupíme k číslu 25, tisk 1697 

další postup ve věci spolupráce mezi hl. m. Prahou a MČ Praha 1 při zajištění provozu 

Nemocnice Na Františku 

který byl dán jako pevný časový bod na 15. hodinu. 

 Vážené zastupitelky a zastupitelé, předkládám vám tisk k dalšímu postupu ve věci 

spolupráce mezi hl. m. Prahou a MČ Praha 1 při zajištění provozu Nemocnice Na Františku. 

 Po našem nástupu jsme zahájili jednání se zástupci hl. m. Prahy v únoru letošního 

roku. Jednání proběhlo několik. Sdělili jsme stanovisko současné koalice, že odmítáme 

předávat Nemocnici Na Františku na hl. m. Prahu a na druhou stranu že jsme připraveni ke 

spolupráci v rámci vytvoření systému zdravotnických služeb pro občany hl. m. Prahy, který 

by mohl být na bázi spolupráce. Řekli jsme, že jsme připraveni zapojit Nemocnici Na 

Františku do tohoto metropolitního systému spolupracujících zdravotnických zařízení. 

 Zároveň jsme garantovali, že Nemocnice Na Františku bude i nadále sloužit občanům 

hl. m. Prahy, v tomto směru se nejen udrží stávající lékařské obory, ale naopak že se budeme 

snažit rozšiřovat další obory, i ty, které v nedávné době z nemocnice odešly. V tomto směru 
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jsme spočítali, že nemocnice zabezpečuje zdravotnické služby pro občany Prahy 1 z necelých 

20 %, ze zbytku 80 % je poskytována služba pro ostatní občany hl. m. Prahy. V tomto směru 

jsme zažádali o neinvestiční provozní dotaci na dofinancování provozu nemocnice ve výši  

42 mil. Kč. V tomto směru jsme posílali několik písemných dokumentů na hl.  m. Prahu, na 

paní radní Milenu Johnovou a zároveň na pana náměstka Vyhnánka. Byl to dopis z 11. 

června, ve kterém byla formulována žádost o poskytnutí neinvestiční dotace, 15. června bylo 

ještě doplněno o aktuální stanovisko MČ Praha 1 i popis situace a vize v souvislosti s dalším 

fungováním Nemocnice Na Františku. Bohužel, na tyto dopisy jsme nedostali přímou 

odpověď. 

 Následně jsme 25. 8. přijali usnesení rady, ve kterém jsme chtěli jako rada MČ 

deklarovat, aby bylo jasné, že máme zájem o spolupráci s hl. m. Prahou při vytvoření 

metropolitní sítě spolupracujících zdravotnických zařízení, že máme zájem, aby Nemocnice 

Na Františku byla centrem poskytování těchto zdravotnických služeb. 

 Upozornili jsme a vzali na vědomí dopisy a žádost, kterou jsme posílali na hl. m. 

Prahu. Zároveň jsme navrhli uzavření dodatku č. 2 k Memorandu o spolupráci s hl. m. 

Prahou, které bylo uzavřeno v r. 2018, které je stále platné a které znovu deklaruje 

navrhovaným dodatkem, že máme zájem o spolupráci. Stále vysíláme tento pozitivní signál 

na hl. m. Prahu a v tomto směru jsme připraveni pomoci vytvořit systém spolupracujících 

zdravotnických zařízení, o kterém se na hl. městě hovoří, ale který – pokud je mi známo – 

nemá reálné obrysy.  

 V tomto směru jsme přijali usnesení, s kterým jsme seznámili nejen radní paní Milenu 

Johnovou, ale celou městskou radu. Šlo to na všechny členy rady hl. m. Prahy.  

 Závěrem bylo předložení jakési písemné informace minulý týden na zastupitelstvu  

hl. m. Prahy ze strany paní radní Mileny Johnové, ve které řeší úkol uložený zastupitelstvem 

hl. m. Prahy o tom, co s prázdnou příspěvkovou organizací hl. m. Prahy. Zároveň tam ale 

zmiňuje i to, že jsme jí dali návrh na uzavření tohoto dodatku k memorandu. Bylo dohodnuto, 

že paní radní Milena Johnová předloží tisk do rady hl. m. Prahy a zároveň do zastupitelstva  

hl. m. Prahy v říjnu, ve kterém bude řešena naše žádost o dotaci a zároveň i uzavření dodatku 

k citovanému memorandu, abychom už konečně mohli dojednat s hl. m. Prahou spolupráci, 

abychom se zbytečně přestali přetahovat o to, kdo co bude nebo nebude. V tomto směru jsme 

připraveni ke spolupráci, i to bylo projednáno na půdě naší Komise pro zdravotnictví. Takto 

jsme se tam dohodli.  

 V předloženém návrhu usnesení bychom chtěli, aby toto zastupitelstvo vzalo na 

vědomí usnesení rady, aby v bodu 2 opět požádalo ústy zastupitelů hl. město o neprodlené 

projednání návrhu dodatku k memorandu a naší žádosti o poskytnutí provozní dotace.  

V tomto směru bude mít hl. město další signál z naší strany, že jsme připraveni o spolupráci 

jednat.  

 Není třeba šířit jakékoli alarmující zprávy o finanční situaci nemocnice. V tomto 

směru je od nás zajištěna, máme připraveny prostředky v rezervě, není třeba šířit jakékoli 

poplašné zprávy. S vedením nemocnice jsme v pravidelném kontaktu a v tomto směru jsme 

připraveni do doby projednání dotace ze strany hl. města nemocnici sanovat.  

 Otevírám rozpravu. Prosím, zda se může ujmout s právem přednostního vystoupení 

paní dr. Jaroslava Janderová jako zastupitelka hl. m. Prahy.  

 

P.  J a n d e r o v á : 

 Děkuji vám, pane starosto, za udělení slova. Vážená rado, vážené zastupitelky a 

zastupitelé, vážení občané, dovoluji si vystoupit k tomuto bodu, který se týká Nemocnice Na 

Františku, která leží na srdci všem, kteří sedíte jako zastupitelé, jako radní, ale i občanům MČ 

Praha 1. 
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 Nejen z mého pohledu je fungování Nemocnice Na Františku stále ohroženo 

nečinností hl. m. Prahy. Jsem ráda za tento tisk, který jsem si před chvílí vyžádala a přečetla. 

Cítím povinnost informovat vás o jedné záležitosti, která proběhla minulý čtvrtek na 

zastupitelstvu hl. m. Prahy, kde shodou okolností velmi dobře vystoupil i kolega ze zdejší 

opozice David Bodeček. Tisk, který byl radní Johnovou zařazen na stůl na poslední chvíli do 

informací, žádal, jestli si to někdo osvojí a aby to bylo zařazeno jako bod do programu.  

 Zastupitelé z opozice se toho ujali, osvojili si to, ale bohužel tento bod nebyl 

prohlasován, zůstalo to jako informace, ale jako informace, která má z mého pohledu zásadní 

vady. To, že to paní radní Johnová dala jako informaci pod číslem Z8627 na stůl před 

jednáním zastupitelstva, nemohli jsme se na to připravit, ale kdyby se bod zařadil, byli 

bychom o tom schopni jednat. O Nemocnici Na Františku a o její problematice víme všichni 

dostatečně a dobře víme, jaká je činnost či nečinnost v tomto případě radní Johnové, která to 

má v gesci. Kdyby tam seděl kdokoli – na to upozorňuji opozici, bylo by mi to úplně jedno, 

protože takto se nemůže zacházet se zdravotnickým zařízením zejména v době koronavirové 

pandemie.  

 To, že paní radní předala informaci na stůl a zběžně ji projednala na zdravotním 

výboru den předtím, kdy kolegové reagovali, že by se to mělo zařadit jako bod, ale neměl to 

nikdo k dispozici, je praxe, která je u radní pro zdravotnictví obvyklá. V informaci je několik 

zásadních tvrzení, se kterými nesouhlasíme. Samozřejmě to budeme muset zařadit, ale až na 

říjnové zastupitelstvo. Proto zde vystupuji, abych apelovala, že je nutné začít intenzívní tlak. 

Na kuloárních chodbách se říká, že za to, že opozice šla do koalice, městské části se nedá ani 

koruna. Na zastupitelstvu hl. m. Prahy jsem říkala, že nás někdo chce nechat vyhladovět. 

Mohla bych jmenovat personálie, což ale neučiním.  

 V této informaci si vám dovolím shrnout, co považuji za závažné. Kromě jiného je tam 

přilepen dodatek, který máte jako součást tisku k bodu 25. Na rozdíl od přílohy od paní radní 

Johnové, což je uvedeno jako dodatek č. 1, u Memoranda o spolupráci ze dne 7. 2. 2018 je 

tam pouze doplněno, že u dodatku je schvalující a předkládající hl. m. Praha, primátor Hřib, a 

MČ Praha 1 zastoupená Ing. Petrem Hejmou. Znamená to, že dodatek č. 1 nemůže být ze dne 

7. 2. 2018. Přemýšlím o tom, že to vezmu na Kontrolní výbor, protože z mého pohledu takto 

závažná věc by se měla projednat řádně nejen na výboru pro zdravotnictví, ale i s předsedy 

koaličních i opozičních klubů. 

 O situaci v Nemocnici Na Františku se jedná od r. 2017-2018. Bývalý radní Grabein 

Procházka byl u toho, když se předkládalo ono memorandum. Memorandum platí, není tam 

lhůta na dobu určitou, memorandum je na dobu neurčitou.  

 Proto se domnívám, že je velmi dobře, že předkládá pan starosta Hejma tento materiál 

k dalšímu postupu spolupráce mezi hl. m. Prahou a MČ Praha 1 při zajištění provozu 

Nemocnice Na Františku, protože se domnívám, že bez tlaku s fakty a s konkrétními údaji ta 

prokrastinace, která tady je od konce ledna, bude pokračovat. 

 Paní radní v této informaci kromě jiného říká, že vznikla patová situace a v reakci na 

tuto patovou situaci připravila radní hl. m. Prahy paní Mgr. Milena Johnová ve spolupráci s 

odborem ZDR koncepci fungování metropolitní Nemocnice Na Františku, která je závislá na 

výsledku jednání s MČ Praha 1 o právním postavení Nemocnice Na Františku. Současně 

podporuje rozvoj metropolitního zdravotnictví tak, jak bylo navrženo v r. 2019. Obsah 

koncepce je předmětem této informace.  

 Je tam několik vět, a z toho nevyplývá, co tím paní radní zamýšlí. Zaznamenala jsem, 

že paní radní hodila ten míček na stranu městské části Praha 1, kdy tvrdí, že MČ Praha 1 

nereaguje. K uzavření dohody o převzetí tedy nedošlo z důvodů, které jsou už zcela jasné a 

byly i vyjádřeny postojem radnice MČ Praha 1. Paní radní nepřipouští, že by MČ Praha 1 

vyvíjela nějakou aktivitu směrující k dohodě, k uzavření nějaké smlouvy či memorandu.  
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 Paní radní dále uvádí, že 20. srpna byl na tiskové konferenci předán panu starostovi 

Hejmovi návrh textu dodatku k Memorandu o spolupráci ze dne 7. 2. 2018. Pokud vím, o 

memorandu bylo jednáno, o tom může více hovořit pan starosta Hejma, protože mi to v tomto 

momentu nepřísluší. U jednání jsem nebyla. 

 Na co bych chtěla upozornit a co je pro mne jako zastupitelku hl. m. Prahy varující – 

že tady paní radní sice konstatuje, co obsahuje návrh dodatku, ale dál se tím nezabývá. Říká, 

že memorandum je pouze písemným projevem shodné vůle smluvních stran. Znamená to, 

bude-li uzavřeno, že ho bere jako nezávazné. 

 Je na pováženou, už to tady bylo zmíněno, že Metropolitní Nemocnice Na Františku je 

prázdná slupka. Ano, je to prázdná slupka s IČO. IČO je vyhovující, což chápu, protože když 

existuje právní subjekt, tak je dobré ho použít, pokud mám v úmyslu ho použít jiným 

způsobem. Je potřeba zdůraznit, že tento subjekt se jmenuje Metropolitní Nemocnice Na 

Františku, že dostal 10 mil. Kč na přípravu převzetí Nemocnice Na Františku a tomuto 

subjektu byla alokována částka 80 mil. Kč na to, že bude převzetí realizováno. 

 To, jakým způsobem byly tyto prostředky čerpány, bude předmětem na Kontrolním 

výboru, jsou tam nejasné nějaké výdaje, ale to sem nepatří. 

 Nejdůležitější je – na to bych chtěla upozornit zastupitele i radu, že Metropolitní 

Nemocnici Na Františku uvažuje paní radní Johnová po schválení přetočit na metropolitní 

zdravotnický servis příspěvkové organizace. Bylo by to v pořádku, pokud by to bylo v 

souladu s metropolitní sítí, do které chce Nemocnice Na Františku vstupovat a zúčastnit se jí.  

 Co chtějí? Vytvoření jednotné marketingové strategie, zejména v pracovně právní a 

personální oblasti. Nedovedu si představit, jakým způsobem to bude dělat. Např. už je zřízeno 

testovací zařízení na COVID v Nemocnici Na Františku. Pokud se týká postavení tohoto 

testovacího místa, tam je to v pořádku, toto testovací místo je oddělené od běžných pacientů. 

 Co není v pořádku a co nevím, jak by paní radní chtěla dělat – je to zejména pro radu, 

že chybí střední zdravotnický personál. Znamená to, že tady je třeba apelovat na spolupráci. 

Pokud bude Nemocnice Na Františku pracovat pro celou Prahu za finance MČ Praha 1, 

pravděpodobně by měla být nějaká úmluva o tom, co bude dělat MČ Praha 1 a co bude dělat 

hl. m. Praha.  

 Dále chtějí zařídit centrální nákupy po analýze, že může fungovat servisní organizace. 

 V informaci je, že se všechno může, ale závěrem z toho vyplývá, že zakládajícími 

členy tohoto konsorcia – dobrovolného sdružení – bude Metropolitní Nemocnice Na 

Františku, budoucí metropolitní zdravotnický servis, centrum léčebné rehabilitace, městská 

nemocnice následné péče, městská poliklinika, zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy. 

 Členství bude nabídnuto Nemocnici Na Františku, Poliklinice Prahy 7 a Poliklinice 

Prahy 9 plus neziskovým organizacím. 

 Tento materiál vezmu na Komisi pro zdravotnictví, kde jsem předsedkyně, jednak to 

předám radě, případně jestli to půjde dál do zastupitelstva. Domnívám se, že tvrzení paní 

radní Johnové, že MČ Praha 1 nepracuje, že nemá zájem, že vlastně nic nedělala a že se musí 

opět chopit iniciativy hl. m. Praha, je nepravdivé. Je na radě a na vedení MČ Praha 1, aby se s 

touto informací Z8627 vypořádala do doby zařazení, které bude pravděpodobně v říjnu 

letošního roku jako řádný bod na zastupitelstvu hl. m. Prahy.  

 Dovoluji si sdělit, že zařazení do konsorcia je v pořádku – pokud bude mít MČ Praha1 

o to zájem. Odpovídá to všemu, co tady bylo řečeno. Domnívám se ale, že slova „městské 

části Praha 1 ani korunu“ jsou velmi odvážná. Pokud se nemýlím, na jaře bylo zřízení 

oddělení COVID a teď se zřizuje další oddělení vzhledem k druhé vlně pandemie. Je tam 

testovací laboratoř, ošetřují se pacienti z celé Prahy, a to vše na náklady MČ Praha 1. To, že je 

tam 12 let starý kardiologický přístroj, který se vypíná, že je tam zařízení, které je potřeba 

inovovat – OK, ale ať tam nechodí pacienti, ať řekne hl. m. Praha, že nás nechce. Není možné 

si hrát neustále ping-pong tímto způsobem. Opozice jasně říká, že je nutné zařadit Nemocnici 
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Na Františku do metropolitní sítě i s ohledem na pandemii COVID. Jsme nedílná součást 

zdravotnictví Prahy, do naší nemocnice se vozí ze záchranné služby pacienti jako první. 

 Prosím pana starostu, radu i zastupitele, aby tuto informaci a toto mé vystoupení vzali 

velmi vážně, abychom se tady neocitli v říjnu, v listopadu nebo v prosinci v situaci, kdy se 

bude říkat, že MČ Praha 1 nic nedala a tudíž se nemůže nic uzavřít.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji vám, paní zastupitelko. Upozornil bych zvláště na to, aby bylo zavnímáno to, 

že Praha 1 a současné vedení naopak aktivně přistupuje k této věci a snaží se s vedením 

nemocnice nemocnici rozhýbat. Absolutně neuznáváme řešení předat nemocnici na hlavní 

město a pasivně čekat, co se bude dít. To je špatný přístup. V tomto směru jsme naopak 

nastavili velmi interaktivní a dynamický způsob komunikace s vedením nemocnice. Právě to, 

co říkala paní zastupitelka, že se podařilo nemocnici rozhýbat i po té stránce, všimli si nás o 

patro výš a přímo chodily prosby z vlády České republiky, abychom pomohli s nemocnicí, a 

my jsme vyšli v tomto směru vstříc. Důkazem toho je, že jsme teď čerstvě dostali od 

Všeobecné zdravotní pojišťovny akreditaci ke zřízení odběrového místa, což znamená, že 

začali brát nemocnici vážně. Přímo s námi komunikují a vůbec se neštítí toho, že je to 

nemocnice ve vlastnictví městské části. Naopak, my dokážeme velmi pružně reagovat na 

potřeby, které jsou na nás vzneseny. V tomto směru se nemocnice díky kompetentnímu 

vedení ze strany lékařů a jejich odborné erudici prosadila.  

 Vnímáme to, že hl. město chce po nás, aby se nemocnice stala součástí metropolitního 

zdravotního systému, který vůbec neznáme a myslím si, že řada zastupitelů hl. města také 

pořádně neví, o co se teď jedná. Je to ale dobrý úmysl vytvořit nějaký způsob spolupráce 

jednotlivých pražských zdravotnických zařízení, která jsou pod vedením hl. města. Je logické, 

že se k tomu přidají i municipální. František je v centru tohoto dění a my jsme k tomu 

připraveni.  

 Nerad bych slyšel slova od pana kol. Čižinského, který říká, že sem něco narychlo 

dáváme. Tady byla odvedena spousta konstruktivní práce. Měl jsem tu čest zúčastnit se 

několika jednání zdravotní komise. Mít v komisi více takových Pavlů Čižinských, potěš pán 

bůh, myslím si, že by se neudělalo vůbec nic. Odborníci, věhlasní lékaři, kteří tam sedí, občas 

minimálně zvedli obočí.  

 V tomto směru jsem připraven ve spolupráci s vámi, abychom postupovali dále. Není 

to žádný útok na hl. město ani žádné vydírání, jak se mi někdo snaží podsouvat, že se teď 

snažím držet v šachu hl. město tím, že je vydírám. Jako starosta této městské části na základě 

dohody a strategie, které jsme si koaličně domluvili – v tomto směru jsme nastavili širokou 

spolupráci, snažím se prosazovat zájmy této nemocnice a pokud má suplovat poskytování 

zdravotnických služeb pro celé hl. město, je logické, že hlavní město by na to něco mělo 

přispět. Není to nic neférového. 

 Další přihlášený je pan zastupitel Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Poslouchám slova jak pana starosty, tak předsedkyně Kontrolního výboru na hl. městě 

paní dr. Janderové. Ačkoli musím nebo nemusím souhlasit s některými výtkami vůči paní 

radní Johnové, co předkládá nebo nepředkládá, jestli včas nebo ne včas, tak když se podívám 

na pana starostu Hejmu, dal nám na stůl nějaký tisk. Je to první věc, kterou předložil k 

Nemocnici Na Františku od té doby, co se stal starostou. Několik zásadních věcí ohledně 

původního procesu jednání s hl. městem co se týká zastupitelstva nezůstalo vypořádáno, stále 

tam visí úkoly předkládat koncepci, informovat zastupitelstvo. Tyto věci jste nám, pane 

starosto, za 3/4 roku nepředložil. Toto je první věc, kterou od vás dostáváme.  
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 Fandím vám, že chcete z hl. města vytáhnout 42 milionů, to je skvělé pro Prahu 1, ale 

nevím, jestli se vám to podaří, jestliže k tomu přistupujete s takovou bandurskou – „dejte 

peníze“ a teď jim vyčítáte, co všechno neudělali. Mám pocit, že memorandum je věc smlouvy 

dvou stran, které se musí na něčem shodnout. V tomto memorandu postrádám nějaké závazky 

vůči hl. městu. Chcete nás přizvat do společného podniku Nemocnice Na Františku fungující 

v rámci metropolitní sítě, a v návrhu dodatku jen čtu „dejte peníze“. Kde je tam nějaká 

protislužba pojďte se s námi podílet na něčem. Jen tam čtu, že nebudete činit žádná závažná 

negativní rozhodnutí. Nevím, co „negativní rozhodnutí“ právně znamená, tomu nerozumím, a 

pak říkáte, že se něco finálního dohodne na konci roku. Žádný závazek tam není, jsou to jen 

prázdná slova, není tam nic o tom podílet se na určitém rozhodování. 

 Fandím vám, abyste peníze vymáčkl, ale není to způsob, jak zajistit stabilní spolupráci 

s hl. městem ohledně Nemocnice Na Františku. Je to věc, kdy se nám vrátí jako v ping-pongu 

nemocnice za několik měsíců, v příštím roce to budeme řešit opět, situace bude stále napjatá. 

Všichni, kteří tady sedíme, chceme opak – aby se situace stabilizovala, aby nemocnice měla 

jasnou vizi, jasné financování. K tomu musíme všichni směřovat, pane starosto. 

 Byl bych moc rád, kdyby tisk byl dopracován, nebo kdyby nám bylo předloženo znění 

memoranda, které už má „palec nahoru“ od zastupitelstva nebo od rady hl. města, že tady už 

něco bylo dohodnuto. Co tady předkládáte, není dohoda, je to výkop. V tom výkopu vás 

můžeme nebo nemusíme podpořit, ale pořád se nám to bude vracet. Jestliže je to důležitá 

prioritní věc, nechápu, proč jsme se dávno na zastupitelstvu touto věcí nezabývali. 

 

P.  H e j m a : 

 Budu krátce reagovat. Určitě je o mně známo, že se snažím maximálně diplomaticky 

věci dojednávat a nikdy nechodím s „bandurskou“. Občas je třeba pojmenovat věci tak, jak 

jsou. Paní zastupitelka to řekla tak, jak to cítí třeba z pohledu opozičního zastupitele na  

hl. městě, ale v tomto směru velmi empaticky říkáme hl. městu, že mu naopak ušetříme. 

Metropolitní Nemocnice Na Františku, jak bylo plánováno, měla utratit mnohem víc peněz 

než je reálně potřeba. V tomto směru říkáme: pojďme uzavřít dodatek, který je samozřejmě 

tím výkopem. Ten říká, že potvrzuje, že máme o spolupráci zájem, chceme pomoct při 

vytváření systému spolupráce metropolitních zdravotnických zařízení. Zároveň si samozřejmě 

říkáme o dotaci. 

 V poslední odrážce říkáme: pojďme si dát do konce roku čas na to, abychom to 

domluvili, abychom nastavili jasné parametry vzájemné dohody, to znamená i našich 

závazků. To se do memoranda nedá dát, nejdříve musíme zjistit, jestli hl. město má o takovýto 

druh spolupráce zájem. V tomto směru je to skutečně výkop. 

 Tím, že se bude jednat o tomto dodatku i na půdě hl. města, má to jít do říjnového 

zastupitelstva, tak město si tam k tomu může přidat zase své. Myslím si, že je to strukturováno 

velmi jednoduše, abychom nepředkládali hl. městu nic složitého. Složitá bude finální dohoda 

o spolupráci. Jestliže chtějí vytvořit konsorciální systém spolupracujících zdravotnických 

zařízení, tak to bude velké množství vzájemných smluv mezi těmito zařízeními. Každá 

smlouva bude muset být dojednána, nebude to jednoduché. To, co vy říkáte, přijde až v druhé 

řadě. Teď je to velmi empaticky popsáno a vystřeleno. Konečně se domluvme, aby se to 

neprodlužovalo. 

 K tomu, že tady nebyla žádná informace. Víme, že po našem nástupu nastoupil 

COVID, probíhala jednání na hl. městě a nic se nedojednávalo. Domluvili jsme se, že 

požádáme o provozní dotaci. Projednávalo se to na půdě naší Komise pro zdravotnictví, kde 

je zastoupena i opozice. Bylo to tam věcné, až na některé excesy.  

 V tomto směru ve spolupráci s naší radou žádám, abychom mohli tento výkop udělat. 

Na hl. městě pro to půda připravena je. Budeme s nimi jednat slušně a věcně, abychom se 

domluvili. Máme zájem se domluvit.  
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 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Shoduji se s paní dr. Janderovou, že tady také vnímám nějakou prokrastinaci, že celý 

příběh nám nějak usnul. Pamatuji se, jak jsme loni na podzim byli trochu nervózní v koalici, 

že Pavel Čižinský nemá ještě na stole podepsanou smlouvu s Magistrátem. Pak nás 

uchlácholil, že to v lednu bude. Je září a zase máme nějaký dodatek, že to možná bude  

v prosinci. Postup tam nevidím. Nevidím, jestli více prokrastinuje hl. město nebo Praha 1, 

protože nejsem účastníkem ničeho. Když tady čtu, že se chystá nějaký koncept spolupráce  

s hl. m. Prahou a začlenění Nemocnice Na Františku do metropolitní situace zdravotnických 

zařízení, tak ani nástroj konceptu spolupráce jsem neměl možnost vidět. To by měl být ten 

materiál, nad kterým byste si měli potřást pravicí a říci si, že se vám to tak líbí. Tento krůček 

mi chybí. 

 Na druhou stranu mám dojem, že obě strany říkají, že Metropolitní nemocnice je 

nadbytečná, to na jaře od vás ještě nezaznívalo. Tam vidím drobný pozitivní posun  

v  myšlení, ale raději bych se bavil nad konceptem než nad tím, že se to celé odkládá na 

prosinec.  

 

P.  H e j m a : 

 Je to maximální lhůta do konce prosince. Na druhou stranu pro nás dobrá zpráva je ta, 

že bez ohledu na to, jak se my-politici domluvíme, nemocnice bude fungovat i bez ohledu na 

nás. Je vedena samostatně erudovaným managementem. Nemocnice určitě nestojí a nečeká na 

to, až se domluvíme. Potřebuje od nás jen dofinancovat provoz. Buď to bude ve spolupráci s 

hl. městem, nebo si poradíme sami. To, že jednání probíhají, nemá vliv na chod nemocnice. 

Tam mohou být lékaři naprosto v klidu.  

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 K jednání je vždycky zapotřebí vůle obou stran, kterou tady trochu postrádám. 

 Pan starosta se ohání tím, že komunikuje, ale jsou tu dva dopisy, údajně byly tři. 

Myslím si, že psát dopisy obsahující nějaká stanoviska není jednání, je to jen psaní dopisů 

někomu. Pod slovem jednání si představuji jednání při setkání minimálně dvou osob jako 

představitelů vás a třeba paní radní Johnové a případně založení nějaké pracovní skupiny, 

která na tom začne pracovat. Materiál to postrádá. 

 Hodně mi vadí neschopnost vyjednávat ať na vaší straně, nebo na straně paní Johnové, 

ale tisk jakoby předjímá, že dáváme rovnou za vinu paní radní Johnové, že s vámi nejedná, že 

vám neodpovídá na dopisy, a vy chcete vaši neschopnost jednat a vyjednávat převést na nás, 

abychom my požádali – „pro boha, už s naším panem starostou jednejte, projednejte žádost o 

poskytnutí provozní dotace“. Připadá mi to nedůstojné. Vzal jste si to na starost a nelíbí se mi, 

že to přehráváte na nás. Jestli je to skutečně tak strašná situace, že paní radní Johnová fakticky 

nekomunikuje, nedá se s ní komunikovat, je to člověk, který tam není na svém místě, tak vy 

jste na Magistrátu také v koalici a řešte to tam. Odmítám, abyste to přehrával na nás jako na 

zastupitele, abychom my tlačili na hl. město, aby s vámi začalo jednat. Je to vaše parketa.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkujeme za důvěru. Před chvílí bylo tady řečeno, že to tady nemáme k projednání, a 

teď najednou slyším, proč to tady máme. V tomto směru bych byl rád, abychom to vnímali 

jako společnou věc, nemocnice je obrovský majetek, je to naše obrovská odpovědnost. My si 

dokážeme sami poradit, ale je zapotřebí, aby zastupitelstvo vzalo na vědomí, jak se rada 

městské části usnesla. Je od nás zcela legitimní požadovat od zastupitelstva mandát, že cesta, 
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kterou jdeme, je v pořádku. V tomto směru budeme ještě silnější a budeme mít větší jistotu, že 

v tomto směru jdeme z vůle nejen rady, ale i zastupitelstva. Není to nic špatného, na 

zastupitelstvo nic nepřehráváme, jen vás informujeme a zároveň od vás chceme, abyste nás  

v tomto směru podpořili. Pokud to máme hrát jako týmovou hru, je správné to podpořit.  

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Dámy a pánové, ne nadarmo jsem věnoval spoustu času v r. 2017, kdy jsem se snažil 

přesvědčit tehdejší vedení Prahy 1 na zasedání zastupitelstva, že tehdejší nastavený postup v 

rámci koncesního řízení je špatný. Proto mi dalo hodně práce, než jsem sehnal 

profesionálního znalce, který vypracoval zprávu, kterou si potom převzala i paní radní 

Johnová. To zaprvé. 

 Zadruhé. Na posledním zasedání Magistrátu hl. m. Prahy jsem vystoupil v rámci 

návrhu programu a řekl jsem, že chyby jsou na obou stranách a jsou opravdu vážné. Nevidím 

příliš velkou aktivitu a činnost, spíše si myslím, že na obou stranách je nečinnost, ale zejména 

na tlaku na druhou stranu. Jak od nás, tak od Magistrátu pořád slyším, že se průběžně jedná. 

Nás zajímá výsledek. Ptám se, zda jste schopni mezi sebou normálně komunikovat? 

 Aktivně jsem do této záležitosti začal mluvit v květnu letošního roku, kdy jsem byl 

ujišťován jak z naší strany, tak ze strany Magistrátu, že se záležitost bude řešit, že to bude 

předloženo na červnovém zasedání zastupitelstva. Když jsem se chystal na červnové zasedání 

Magistrátu a chtěl jsem říct totéž co minulý týden, aby záležitost byla projednávána, bylo mi 

řečeno, abych byl v klidu, že to bude na sto procent v září. 

 Vzhledem k tomu, že to v září opět nebylo, proto jsem vystoupil minulý týden. Teď 

jsem byl ujišťován, že to bude probíráno na říjnovém zasedání zastupitelstva. Jsem na to 

zvědavý.  

 Očekával bych, že od května, kdy tady byl vyvíjen tlak, budou opravdu nastaveny 

podmínky, záruky, že by byla ideálně vytvořena nějaká pracovní skupina, která bude složena 

jak z jedničky, tak i z Magistrátu.  

 Jsem velmi rád, že tady dnes zaznělo to, co jsem říkal před 3/4 rokem, že platí 

memorandum, protože mi bylo řečeno, že neplatí. Pokud platí, ptám se, jak je možné, že ve 

zdravotní komisi Prahy 1 nejsou 2 zástupci Magistrátu - gesční radní pro zdravotnictví a 

ředitel zdravotního odboru? 

 Nevím, jestli si uvědomujete, jakou máme tady dobu, dobu koronavirovou, kdy 

nemocnici bude potřebovat jak Praha 1, tak Magistrát. Chápu, že se nám Nemocnice Na 

Františku stala nástrojem i politické pře. Bavíme se v září o částce pro letošní rok. Částka už 

měla být schválena nebo neschválena. V případě, že by byla schválena, měla se rychle 

vytvářet pravidla pro to, co bude příští rok. Přemýšlel jsem o tom, proč by nám hl. m. Praha 

mělo dávat peníze na Nemocnici Na Františku, což tady několikrát zaznělo. Kde je ta logika? 

Minulý týden jsem to říkal na magistrátním zastupitelstvu. Logika je podobná jako u částky 

42 mil. Kč z hazardu, která nám dosud náležela. Je to stejná logika jako když u hazardu se od 

nás vygenerovalo cca 104 mil. Kč, polovina původně měla zůstat Magistrátu a polovina měla 

jít té městské části, která vygenerovala tyto peníze. I v tomto případě jsme nedostali tu 

logickou polovinu, ale nedostali jsme nic v souvislosti s počtem obyvatel. Logika bude 

podobná.  

 Závěrem bych řekl jen to, že je mi líto, že tady není pan ředitel nemocnice, aby se také 

vyjádřil k této záležitosti. Byl bych rád, kdyby se začalo komunikovat a hlavně kdyby se už 

konečně dostavil nějaký výsledek.  

 

P.  H e j m a : 

 To si přejeme všichni. Pan ředitel je bohužel na dovolené, omlouvá se. 
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 Prosím pana zastupitele Čižinského.   

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím o trochu více času, do těch tří minut se nevejdu. Zdůraznil bych, že jsem dával 

tisk, koalice ho neschválila. Tisk zněl, ať Praha 1 dá nemocnici teď peníze a ať hned schválí 

rozpočet, k čemuž je podle zákona povinna. Koalice se o tom odmítla bavit a na stůl jsme 

dostali tisk, který jde jiným směrem.  

 Začnu tím, že zrekapituluji celkovou diskusi. František je nemocnice, kam chodí lidé 

nejen z celé Prahy, z celé republiky, ale i mnoho cizinců. Chodí tam pacienti především z 

Prahy, takže je logické, aby ji provozovala Praha. Měla by i vyšší status, byla by tam 

spolupráce, která se v nějakých obrysech rýsovala, ale potom se to všechno trochu zadrhlo. 

Pokud bude spolupráce byť se zbytky komunálního zdravotnictví, které zde dříve bylo, tak to 

nějaký synergický efekt mít bude. Myšlenka, že když bude zřizovatelem hlavní město, 

František bude mít silnější postavení vůči pojišťovnám a vůči dodavatelům, je správná. To, že 

VZP už po pouhém roce této vize uzavřela smlouvu na čtyři roky a ne na rok, jako dosud, je 

potvrzením toho, že VZP vnímala městskou nemocnici jako krok kupředu, že nemocnice má 

budoucnost.  

 Pro dohodu o tom, že provoz Františku se předá hlavnímu městu, Petr Hejma, Petr 

Burgr, Michal Caban zhruba půl roku hlasovali a tvářili se, že takto to chtějí, že to dává 

smysl. Před necelým půl rokem jsem četl článek Petra Burgra, který už lednu r. 2018 říkal, že 

je to nejlepší řešení atd.  

 Přišel lednový převrat, řekli jste, že Františka nedáme. Říkám, že je to pro nemocnici i 

pro Prahu 1 velmi špatně, ale je to vaše politické rozhodnutí. Pokud chcete dále provozovat 

František, musíte být připraveni ho platit. Zřizovatel má povinnost zajistit své příspěvkové 

organizaci fungování finančně, má také povinnost schválit rozpočet. Opět porušujete brutálně 

zákon, protože jsme rozpočet neschválili. Teď tady slyšíme, že ne zřizovatel Praha 1, která se 

Františku drží zuby nehty a nechce ho pustit, i když byla dohoda před podpisem, ale že za to 

může Magistrát, že on nedává peníze. Praha 1 je chudáček, který má miliardu na účtu, drží se 

Františku a nechce ho pustit, ale peníze nedá. Na vodoměry peníze máme, na všechno možné 

peníze máme, pro podnikatele na odpouštění nájemného, ale pro František ne, to musí 

Magistrát.  

 Paní dr. Janderová zde použila slova – intenzívní tlak na Magistrát. Tento tisk je pouze 

o politické bitvě, aby tato koalice dokázala, že to zvládne na Magistrátu prosadit. My to 

budeme provozovat a oni nám to budou platit. Ideální model. To je diskuse, o co tady reálně 

jde.  

 Pokud jde o diskusi o částce, vím, odkud se vzala částka 42 mil., ale nevím, jaký dává 

smysl. Upozorňuji, že částka byla o provozní dotaci. Prosím paní Valíčkovou, aby promítla 

rozpočtový výhled na letošní rok, který jsme loni schválili. Z předposlední kolonky vyplývá, 

že zatímco v r. 2017 byla ztráta 84 mil., v r. 2018 byla 102 mil., v r. 2019 byla 90 mil. a v r. 

2020 měla být ztráta 72 mil. V rozpočtu máme schválenou částku 38 mil. Zbytek navzdory 

tomu, že jsme protestovali při lednovém schvalování rozpočtu, jste to tam nedali. Proč  

chceme provozní dotaci 42 mil., když 38 a 42 je 80 a nikoli 72? Tato částka na provoz smysl 

nedávala. Představa, že memorandum navždy zakotvilo, že hl. město bude stále platit částku 

42 mil. ročně, není pravda. Přečtěte si memorandum.  

 Přečtěme si v článku 1 memoranda, odst. 2. Hl. město se zavazuje navrhnout 

zastupitelstvu poskytnutí účelové dotace na fungování nemocnice za r. 2018 ve výši 42 mil. 

 Následující bod: rada se zavazuje předložit za r. 2019 návrh na poskytnutí účelové 

dotace, a to ve výši, která bude dodatečně určena s ohledem na příslušné provozní a investiční 

náklady. To nějakou politickou dohodou opět bylo 42 mil., ale rozhodně z toho neplyne, že  
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v r. 2020, 2021 atd. se bude dávat částka 42 mil. nebo částka jiná. Dohoda byla, že jedna 

částka se dá v r. 2018 a jiná částka se dá v r. 2019. Nic dalšího z memoranda nevyplývá.  

 Prosím paní Valíčkovou o usnesení hl. města. Podívejme se na to, jak znělo usnesení z 

ledna 2018, kterým hl.město řeklo své radě, aby schválila memorandum.  

 Usnesení konstatuje nějakou informaci a v bodu 2 uvádí: schvaluje se záměr převzít 

správu, provoz a budoucí fungování Nemocnice Na Františku.  

 Bod 3: radě hl. města se ukládá zajistit realizaci bodu 2. 

 V bodu 4 je doporučeno radě: v rámci zajištění plnění úkolů z bodu 3.1.1, převzetí, se 

doporučuje uzavřít usnesení s Prahou 1. Je to o memorandu. 

 Memorandum měl být prostředek, jak hl. město má převzít správu, provoz a budoucí 

fungování Nemocnice Na Františku. To, že se to tady desinterpretuje, že podle memoranda 

nám to zůstane, a vy nám to budete platit – to je nesmysl. Tak to v memorandu nebylo a není. 

 Ještě k tomu aktuálnímu. Komunikoval jsem s nemocnicí, bylo mi řečeno, že finanční 

problémy jsou, že nemocnice peníze nemá. David Bodeček také řekl, že peníze došly. Nechci 

tady lakovat situaci na růžovo. Když jsem byl na poslední zdravotnické komisi, kde jsem asi 

tím, že jsem nesouhlasil s tímto postupem, dělal strašné problémy, jak to řekl pan starosta, tak 

tam také bylo řečeno, že Františku peníze bez nějaké injekce dojdou v průběhu léta. Pak se 

řeklo, že ještě do září vystačíme. 

 Tvrdit, že všechno je dobré, to nikoli. Nemáme o tom žádnou konkrétnější informaci, 

celý tisk je o tom – tlačme na Magistrát, ať nám dá peníze, nikoli o tom, že bychom se 

dozvěděli, jestli má nemocnice na odvod pojistného atd. To se zde naprosto nedozvíme.  

 Tento tisk má nahradit můj tisk, který byl podstatně koncepčnější, svým obsahem je 

naprosto nesmyslný a tímto tiskem v žádném ohledu nepomůžeme tomu, aby František získal 

nějaké stabilní řešení.  

 Zásadním problémem Nemocnice Na Františku je, že má zřizovatele Prahu 1, která ji 

chce provozovat, ale nechci ji platit. To je zásadní problém. Možná se vám podaří získat z 

Magistrátu nějaké peníze, bude to vaše velké vítězství a určitě budete říkat, jak jste výborní, 

ale za rok nebo za dva roky to bude znovu. Nemocnice bude žít pořád v nejistotě, jestli bude 

fungovat, jestli budou peníze atd.  

 

P.  H e j m a : 

 V této vážné věci budu reagovat na dotazy rovnou, abych na něco nezapomněl. 

 V prvé řadě bych chtěl říct, že hl. město má zájem o to vytvořit vlastní systém 

metropolitního zdravotnictví. Zatím nikdo neví, jak systém má vypadat. Počítá se s ním v 

rámci toho s Nemocnicí Na Františku. My v tomto směru jsme připraveni a chceme vyjít hl. 

městu v tomto směru vstříc, protože chceme, aby nemocnice fungovala jako jeden z hlavních 

poskytovatelů zdravotní péče pro Pražany. Nechceme se nemocnice vzdát. 

 Není pravda, že bych já nebo pan místostarosta Burgr zajásal, že se nemocnice má 

předat hl. městu. Od začátku jsme říkali, že jsme pro spolupráci, že bereme hl. město jako 

nového strategického partnera, ale že s ním spolupráci musíme dojednat. Na rozdíl od 

současného způsobu projednávání, kdy to sdílíme v koalici, kdy na to máme společný tým, 

kdy se to projednává v Komisi pro zdravotnictví, tak jste si to, pane kolego, vyhradil přímo vy 

sám, nám jste žádné informace nepředával ani v rámci rady a lítaly od vás nedopečené návrhy 

usnesení, které šly několik dní před předložením advokátním kancelářím, které to dosud 

potvrzují a ťukají si na čelo, jak někdo mohl dát předklad s prosbou, aby ho za 4 nebo 5 dní 

připravil pro zastupitelstvo. 

 V tomto směru se nepracuje individualisticky a nikdo z nás se nechtěl nemocnice 

zbavit. To, že nemocnice získala smlouvu s VZP, není v žádném případě tím, že by se jednalo 

s hl. městem o převzetí, ale tím, že máme šikovný management nemocnice, že tam jsou dobré 

vztahy a že management nemocnice přesvědčil zdravotní pojišťovnu, že stojí zato s ní 



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 63 
 

smlouvu uzavřít. V tomto směru není pravda, že by to bylo díky tomu, že by to někdo z hl. 

města zařídil. 

 Pokud jde o rozpočet, samozřejmě, že budeme schvalovat rozpočet nemocnice tak, jak 

nám to ukládá zákon, ale na to máme ještě čas. Provede se to usnesením rady, jak to bylo  

i v minulém roce. V tomto směru jsme na to připraveni a budeme řádně rozpočet projednávat. 

Vy o tom dostanete informaci, bude to předtím projednáno na půdě zdravotní komise, jak je 

zvykem.  

 To, že chceme pouze 42 mil. Kč, jestli je to málo a nestačí to pokrýt ztrátu. Je to 

částka, která by měla být dostačující, protože sama nemocnice našla rezervy. Je tam nějaký 

narůstající trend, samozřejmě situace COVID nám to ztěžuje, ale my jsme k těmto 42 mil. 

požádali o dalších 5 milionů, které se dostávaly v minulých letech jako příspěvek pro 

zabezpečení zdravotnických služeb pro lidi bez přístřeší. Loni se o to záhadným způsobem  

z vaší strany zapomnělo požádat. Bylo by škoda o to nemocnici připravit. V tomto směru by 

to mělo vycházet. V tomto duchu nechceme v žádném případě jít po žebrotě, že jako 

chudáček chceme teď od hl. města peníze. Znovu opakuji: jsme připraveni jim pomoci 

vytvořit síť spolupracujících metropolitních zdravotnických zařízení. František nechť se do 

toho také zapojí a spolupracuje na základě nějaké smlouvy, ale za to musí dostat zaplaceno. 

Jinak bychom museli jít jinou cestou a vytvořit z toho nějakou specializovanou nemocnici, 

která by potom ale nebyla nemocnicí Pražanů. To nechceme, na tom jsme se společně 

domluvili, že cestou strategického partnerství se soukromým subjektem se jít nechce. V tomto 

směru je legitimní, že hl. město by se na tom mělo podílet. Je zvyklé dávat desítky milionů 

ročně subjektům, které jsou činné v oblasti kultury a v jiných oblastech. Pro hl. město dát  

42 mil. proti plánovaným 80 je přece výhodné. Nesouhlasím s tím, co jste tady řekl.  

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Když jsem po cestě ráno potkal jedny místní starší manžele, kteří se tady vždycky 

procházejí, rozesmáli mě větou: Četli jsme, že zase pan Čižinský zachraňuje Prahu, bůh  

s námi, doufám, že to přežijeme.  

 Myslím si, že tady patří říct to důležité a co tady nezaznívá díky lékařům, 

managementu a panu řediteli: že přes všechny zmatky a vyjádření, když si sami čtou o sobě, 

jak už zítra budou bez peněz, jak nebudou fungovat, nemocnice výborně funguje.  

 Pan zastupitel Čižinský tady předložil tisk ne proto, aby se rozhodlo o financování, to 

je projednáno a připraveno a ve vhodný okamžik může zastupitelstvu přijít příslušná změna 

rozpočtu, ale spíše proto, aby splnil přání svého bratra, aby po schválení této částky byla 

naplněna pondělní slova, kdy přes všechnu dohodu všechny politické strany na Magistrátu 

počítaly s tím, co tady zmiňoval David Bodeček, že to tak bude v říjnu, a bratr praštil do stolu 

a řekl, že nic nedostanou. Asi ani za Prahu 7, protože usnesení zastupitelstva je stále platné, 

aby se Praha 7 podílela ve výši, v jaké se podílí Praha 1. 

 Na toto téma probíhají jednání, naštěstí nejsme v situaci loňského roku, kdy jsme na 

vašich očích viděli, že jste se to tady dozvídali poprvé. Funguje na to koaliční skupina, jsme 

informováni, dozvídáme se věci. Bohužel se dozvídáme, jak stále dokola se domlouvají 

schůzky, které pak dopadnou nějak jinak. Žádný dobrý model jsme neodmítli, protože 

metropolitní nemocnice existuje. Paradoxně k dnešnímu dni utratila přesně těch 42 mil., které 

bychom nechtěli pro sebe, ale pro pacienty a pro nemocnici. Je pravda, že nemocnice 

nakoupila respirátory pro někoho – doufám, že skončily v Nemocnici Na Františku. Už tam 

mají výběrové řízení, rámcovou smlouvu na to, že budou vypisovat jiná výběrové řízení, 

některé smlouvy tam mají asi od tří advokátních kanceláří. Paradoxně k dnešnímu dni utratili 

přesně 42 mil. Kč. Jsou tam asi vytvořena nějaká dobře placená místa, protože mzdové 
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náklady jsou tam poměrně zajímavé. Bohudík, že nejsme součástí, nedovedu si představit, že 

se za nic utratí 42 mil., a tady nemocnice z našich dotací funguje výborně 

 Co tady bylo řečeno k jednáním, přenesu trochu jinak. Jednání s Magistrátem. Když 

obecně jednáme, jsou to fantastická jednání, vždycky se na všem dohodneme. S lidmi, kteří 

jsou přítomni, tak se zástupci hl. města všechno funguje – ať jde o nemocnici, o dopravu, o 

veřejný prostor, o investiční akce a další. Vše projednáme, každý ustoupíme, akceptujeme své 

návrhy, někdy jsou chytřejší oni, někdy my, všechno je výborné. Rozejdeme se a čekáme na 

to, jak to bude v dalším kroku. 

 Pak se do toho „někdo“ vloží, všechny na Magistrátu seřve, co si dovolili s námi 

jakoukoli dohodu udělat, že s námi se dohody neuzavírají, že je zakázáno nám vyhovět, 

jakkoli s námi spolupracovat. Ti lidé nám to říkají, že jsou nuceni konat v rozporu s tím, co by 

chtěli, ať už je to operátor ICT(?), kde jsme přihlásili dva projekty, o kterých říkali, že by je to 

nenapadlo, že by to byla bomba, ale že to mají zakázané. Ať je to TSK, které zruší úklidy  

a nechá udělat takový nepořádek v ulicích s tím, že přece jezdí jednou denně odpoledne a co  

s tím ta Praha 1 blbne. Mysleli, že si to necháme líbit. Ti lidé říkají: omlouváme se vám, chtěli 

bychom fungovat normálně, ale bohužel je tady jeden člověk, který vám vyhlásil svatou 

válku. 

 Dokud se toto nevyřeší, dokud si nesedneme a chlapsky si to nevyřídíme, tak Praha 

nebude fungovat. Strašně mě to mrzí za občany, za pacienty v nemocnici. To je reálný popis, 

co tady každý naznačoval, říkám to natvrdo, protože to vidím i v jiných otázkách. Jsem 

strašně rád, že se lidé aspoň snaží i s rizikem, že je někdo vyhodí, Praze 1 pomáhat, protože 

jsou normální. Doufám, že to dopadne také s tou nemocnicí. 

 

P.  H e j m a :  

 Prosím pana zastupitele Scholze. 

 

P.  S c h o l z : 

 Jsem fascinován z kol. Čižinského, jak se diví, že bychom chtěli po hl. městě nějaké 

peníze na pomoc ve financování Nemocnice Na Františku, když pacienti nejsou jen z Prahy 1. 

Pochopil bych, že bychom si všechno museli zaplatit sami, když by tam bylo 95 % pacientů  

z Prahy 1. Řada pacientů je z jeho milované Prahy 7 i z jiných městských částí. Připadá mi 

logické, že chceme pomoc financovat zdravotní péči pro občany hl. m. Prahy, nejen pro 

občany Prahy 1. 

 Za sebe bych uvedl, že jsem rád, že koncepce, kterou si původně pan Čižinský vysnil, 

se nedaří zrealizovat. Myslím si, že je to dobře nejen pro Nemocnici Na Františku, ale i pro 

nás.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Ulma. 

 

P.  U l m : 

 Chtěl bych krátce reagovat na vystoupení pana Čižinského, kdy nás maličko přenesl 

do historie, a to na zasedání mimořádného zastupitelstva svolaného do Nemocnice Na 

Františku 28. listopadu 2019, kde byl předložen materiál Změna zřizovací listiny příspěvkové 

organizace Nemocnice Na Františku a rámcová smlouva o zajištění provozu Nemocnice Na 

Františku.  

 Abychom si zpětně uvědomili, co nás pan Čižinský chtěl nechal prohlasovat. 

Konkrétně bod 3, nemovitý majetek, bod 3.2. a), odrážka 3: pronajmout, propachtovat či jinak 

přenechat Nemocnici Na Františku nebo jejích částí do užívání třetím osobám, zejména 

osobám poskytujícím zdravotní, sociální a obdobné služby.  
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 Nejsem právník, ale kdo to slyší, tak ví, že slovo „zejména“ se dá nahradit, nemusí to 

být zdravotnické a sociální zařízení. To víme všichni. Po diskusi si na tomto slovu sveřepě 

trval, na neměnnosti této pasáže. Nevím, co tím sledoval, mohu si o tom myslet cokoli. 

 Slovo „obdobné služby“ se mi také moc nelíbilo, i když to není tak zlé jako to 

„zejména“. Nechápu, že se divil, že materiál nebyl loni prohlasován ani částí jeho tehdejší 

koalice. Když si někdo návrh rámcové smlouvy dnes přečte, tak řekne, že to snad nepsal ani 

právník.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Prosím pana Grabein Procházku. 

 

P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 Před chvíli jsem měl pocit, že sedím na zastupitelstvu hl. m. Prahy. Pak jsem si 

uvědomil, že tam nesedím, že sedím na Zastupitelstvu MČ Prahy 1 a že jako zvolený 

zastupitel bych měl hájit především zájmy občanů a MČ Prahy 1. Když se dívám kolem sebe, 

už jsem zase v obraze, že jsem opravdu na Zastupitelstvu MČ Prahy 1.  

 Ještě jednu obecnou věc. To, co tady dnes padá, si říkáme snad po patnácté. Kolik 

hodin jsme tím už strávili, ale věci, které zde zaznívají, jsou většinou vytrženy z kontextu. 

Musím zareagovat na dvě věci. První se týká memoranda. Už jsem to říkal tehdy na 

zastupitelstvu Na Františku, jak memorandum vznikalo, v jaké situaci, během 24 hodin, jako 

reakce na to, že se tehdy na Praze 1 objevil návrh, který říkal, že by Nemocnice Na Františku 

mohla být provozována formou koncese. Protože se nám to tehdy nelíbilo, okamžitě jsme 

zareagovali tímto memorandem. Říkali jsme, pokud by to mělo jít touto cestou, tak máme 

obavy o nemocnici a může dojít k situaci, že by třeba hlavní město nemocnici chtělo převzít. 

Nic víc, nic míň v tom nebylo. 

 Druhá konkrétní poznámka. Kol. Čižinský tady říkal, že máme peníze pro podnikatele. 

Vím, že podnikatelé jsou pro vás často hanlivým slovem, ale uvědomte si, že nebýt 

podnikatelů, kteří podnikají v našich prostorách, kolik peněz MČ Prahy 1 z toho má. Jinými 

slovy: pokud my v této těžké situaci jim nějak nevyjdeme vstříc, je také možné, že nebudeme 

mít peníze podnikatelů, které za nájmy nebo některé služby máme. Tam je to takový vztah, že 

jsme nejen povinni, ale i s péčí řádného hospodáře hledat takový vztah ke všem 

podnikatelům, aby i do budoucna dále fungoval oboustranný proces, z kterého Praha 1 peníze 

má a z kterých může financovat určité aktivity. Když se podíváte do rozpočtu, vidíte, kolik 

milionů se tam ročně z ekonomické činnosti zapojuje.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 V loňském i v letošním roce jsem téhož názoru, že by Nemocnice Na Františku měla 

být pod dohledem hl. m. Prahy. Problém jsem měl v záležitosti majetku. Proto jsem 

vystupoval i na mimořádném zastupitelstvu a měl jsem námitky vůči návrhu smlouvy. 

 To, že Nemocnice Na Františku bude součástí metropolitního systému, je pro 

nemocnici velká prestiž. Myslím si, že by MČ Praha 1 měla získat dotaci, nedokáži určit, 

jestli to má být částka 42 mil. Kč, to musí říct ti, kteří s touto částkou přišli a musí si ji 

obhájit, ale tuto částku by měla dostat s ohledem na to, když jsem si přečetl, co jde z rady na 

zastupitelstvo Magistrátu – nevím, jestli to bylo projednané na posledním zasedání ve čtvrtek 

nebo se to bude projednávat zítra – na co se budou dávat dotace, komu, v jaké výši bez 

nějakého prověřování. Nemocnice Na Františku je prověřena ze suterénu až na půdu. 
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 Podpořím tento návrh, a to z toho důvodu, že nikdy nezapomenu na to, co jsem tady 

slíbil 19. listopadu 2018. Budu hájit zájmy Prahy 1.  

 Co se týká metropolitního systému, líbí se mi představa, že do tohoto systému bude 

zahrnuta Nemocnice Na Františku, ideální by bylo, kdyby tam byla zahrnuta i Nemocnice 

Milosrdných sester Karla Boromejského, poliklinika ze sedmičky a devítky. Myslím si, že by 

to bylo fajn. 

 Apeluji na pana starostu. Nejen že je starosta, ale má ve své gesci Nemocnici Na 

Františku. U nás je gesce rozdělena, zdravotnictví má pan 1. místostarosta a starosta má 

vyloženě Nemocnici Na Františku. Apeluji na něho, aby opravdu byla vytvořena pracovní 

skupina jak na jedničce, tak na Magistrátu a aby součástí této skupiny byl zástupce každého 

zastupitelského klubu. Ve vztahu k Nemocnici Na Františku začíná být nedůstojné, co tady 

všichni předvádíme.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za tuto poznámku. Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Poslouchám různé nevraživosti, kdo kdy komu šlápl na kuří oko. K historii bych ještě 

připomněl, že všichni v koalici, kromě pana starosty, pana místostarosty, pana Cabana a pana 

Scholze jste drželi u moci pana radního Hodka, který nemocnici systematicky vykrádal. To 

byl velmi dobrý důvod, že se stopla koncese. To nestoplo ANO. ANO mělo, pane Grabein 

Procházko, svou významnou pozici na hl. městě, ale zároveň bylo na Praze 1 v koalici s 

Lomeckým. Je moc dobře, že se to stoplo, protože to byl opravdu zločinný projekt, jak se 

dnes zpětně ukazuje.  

 S vědomím toho, že tady opravujeme takovou šílenost, zklidněme to, udělejme krok 

zpátky  zkusme řešení, které bude udržitelné. Není možné říkat Praho, udělej toto, Praha musí 

souhlasit. Zároveň Praha nemůže říkat Jedničko, udělej toto, protože Jednička musí souhlasit. 

Potřebujeme se nějak dohodnout. 

 

P.  H e j m a : 

 To podepisuji. Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Sepsal jsem návrh k hlasování, je to bod 4 k předloženému usnesení. Za usnesení bych 

byl schopen teoreticky se postavit, za žádost o to, aby nám hl. město finančně s nemocnicí 

pomohlo, ale za podmínky, že se skutečně začne vyjednávat o finálním konceptu, který mi 

chybí. Za rok bych nerad žádal o dotaci z hl. města a pořád neměl finální koncepci na stole.  

 Přečtu to. Pokud od vás nebudu vnímat dobrou vůli k tomu dohodu s hl. městem 

opravdu vážně a v dohledné době uzavřít, budu vnímat škemrání o dotace na hl. městě trochu 

za nepatřičné.  V tom případě bych nebyl pro to.  

 Přečtu návrh k hlasování: 

 Zastupitelstvo ukládá panu starostovi Hejmovi předložit na příštím zastupitelstvu – 

možná na listopadovém, to si nechám poradit – finální koncept spolupráce s hl. m. Prahou o 

začlenění Nemocnice Na Františku do metropolitní sítě zdravotnických zařízení.  

 

P.  H e j m a : 

 S tímto přídavkem nemám problém, jen bych navrhl malou stylistickou úpravu.  

 Ukládá předložit zastupitelstvu MČ Praha 1 finální návrh konceptu spolupráce s hl. m. 

Praha o začlenění Nemocnice Na Františku do metropolitní sítě spolupracujících 

zdravotnických zařízení.  
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P.  V í c h : 

 Proč tam místo finálního konceptu spolupráce je finální návrh konceptu? 

 

P.  H e j m a : 

 Dokud to nebude odsouhlaseno s hl. m. Prahou, nemůže to být finální koncept, 

vždycky to bude jen návrh. 

 

P.  V í c h : 

 Směřuji k tomu, abyste vstoupili do jednání s hl. m. Prahou, jestli už dávno nezačalo. 

Jsem přesvědčen, že někde v šuplíku koncept leží, ne že bychom byli v bodu nula. 

 

P.  H e j m a : 

 Tady to má jednu vadu, že hl. m. Praha - je to obsaženo i v informaci, kterou paní 

radní Johnová předložila –  má teprve v nějakých tezích vytvoření zdravotnického systému, 

zdravotnického konsorcia, nebo jak to nazývají. Ani tam to ještě není v reálných obrazech. 

Nebránil bych se tomu, že to bude návrh konceptu. Než se něco s hl. městem uzavře, 

zastupitelstvo to bude muset odsouhlasit. Toto je další krok, kdy si řekneme, co jsme 

dojednali, jakou máme ideální představu, jak by návrh měl vypadat. Než to uzavřeme s hl. 

městem, půjde to sem jako finální návrh dodatku o spolupráci nebo čehokoli. Nevylučuje se 

to. Zastupitelstvo by to mělo vidět do konce roku minimálně dvakrát.  

 

P.  V í c h : 

 Souhlasím s tím. Ve slovu „návrh“ slyším, že to bude půlkrok a ne celý krok. Ani si 

nemyslím, že finální koncept rovnou odhlasujeme a schválíme, může tam proběhnout další 

kolečko jako připomínkování. Tady se zavnímá to, že je dobré ten půlkrok, krok, dva kroky 

udělat a budu za to rád. 

 

P.  H e j m a : 

 Můžeme to upravit. Předložit zastupitelstvu návrh konceptu spolupráce – „finální“ je 

tam nadbytečné slovo. Prosím termín posunout, 14. 10. není reálné. Dejme to do 

listopadového jednání zastupitelstva – 10. 11.  

 S tímto dodatkem se ztotožňuji.  

 Paní zastupitelka Počarovská má technickou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Omlouvám se, budu muset na chviličku odejít. Pravomoci předsedkyně klubu 

předávám na dobu své nepřítomnosti Vladanu Brožovi. 

 

P.  H e j m a : 

 Neznáme sice termín předávat pravomoci předsedy klubu, ale rozumíme tomu, že pan 

Brož bude za vás navrhovat přestávky pro jednání klubu. Bereme na vědomí, není s tím 

problém. 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Chtěl bych reagovat na některé diskutující přede mnou. Jednak bych se chtěl trochu 

ohradit proti představě, že my jsme Praha 1, tady je Magistrát a zájmem Prahy 1 je  

z Magistrátu vytáhnout co nejvíce peněz. Tak to nemůže dlouhodobě fungovat. Jsme součástí 

hl. města, máme dělat to, co jako městská část můžeme dělat lépe než dělá Magistrát jako celá 

obec. Představa, že každá koruna, kterou z rozpočtu Magistrátu dostaneme do rozpočtu  
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Prahy 1, je vítězství občanů, je nesmysl. Potřebujeme spolupráci a k tomu nedospějeme tím, 

že budeme vyvíjet na Magistrát intenzívní tlak. Takto chápat zastupitelský slib mi připadá 

velice pomýlené.  

 Zareagoval bych na pana Ulma. Koncem listopadu se už koalice rozpadala. Je pravda, 

že smlouva se dělala na 50 let, musela obsahovat formulace, které by mohly těch 50 let obstát. 

Domnívám se, že smlouva, pokud bude schválena, obstojí.  

 Zareagoval bych na Karla Grabeina Procházku. Nechtěl jsem nic říct proti 

podnikatelům, ale rozhodně máme jiný typ odpovědnosti vůči podnikatelům, kteří nám tady 

podnikají jako soukromé osoby, a vůči své vlastní příspěvkové organizaci, kterou zřizujeme a 

kde máme zákonnou povinnost jí zajistit prostředky. Teoreticky její věřitelé mohou zažalovat 

přímo Prahu 1 a domoci se svých pohledávek.  

 K Petrovi Hejmovi. Slyšeli jsme nářek, jak jste byli v naší koalici šikanováni, strašně 

mě to mrzí. Bavíme se o konceptu předat nebo nepředat, provozovat dál nebo za podmínek ze 

strany Magistrátu. Toto bylo jasně dohodnuto a hlasovali jste pro to. Mrzí mě, že jste byli pod 

takovou šikanou, že jste se báli říci svůj názor. To podstatnější, co zaznělo, bylo to, že Petr 

Hejma řekl, že když z Magistrátu teď nevymůžeme 42 mil., bude tady nějaká jiná cesta – 

udělat z toho nějaké specializované zdravotnické zařízení, nějaký strategický partner. Děsí 

mě, že zřejmě máte v hlavě, že Praha 1 to už nechce platit, nechce to dát Magistrátu a raději to 

dá nějakému soukromému podnikateli. To je vážný problém a budeme muset znovu 

aktivizovat místní referendum, o kterém jsme před dvěma roky shromáždili podpisy a pak 

jsme si mysleli, že to už nebude potřeba.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského.  

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Zareaguji za kolegu Vícha. Líbí se mi jeho pozměňovací návrh a jsem rád, že byl do 

toho začleněn. Pořád je tam ale to, s čím mám velký problém. To, že se žádá hl. město – žádat 

je k ničemu. Tady to došlo do nějakého stavu – nevím, kdo je vinen, možná je to osobní spor 

pana starosty s paní radní – který nikam nevede.  

 Mám pozměňovací návrh. Pane starosto, neberte si to osobně, je to konstatování faktů. 

 1. Konstatuje, že dosavadní jednání pana starosty Ing. Hejmy nepřináší žádoucí 

výsledky 

 2. Žádá Radu MČ Praha 1, aby pověřila dalšími jednáními osobu vhodnější 

 3. Ukládá nově pověřenému zastupiteli vytvořit minimálně pracovní skupinu, která by 

spolu s Magistrátem došla ke konsensu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o jeho předložení.  

 Přihlásil jsem se do rozpravy, abych objasnil některé záležitosti.  

 Osobní spor s paní radní Johnovou, pane kol. Nazarský, nemám, naopak jsme spolu i 

obědvali a bylo to velmi příjemné. Myslím si, že v tomto směru není žádný lidský problém. 

Samozřejmě můžeme mít různý názor na řešení věcí, ale nejde o můj osobní spor. To co 

navrhujete ve vašem návrhu usnesení, mi připadá až úsměvné. Myslím si, že jsem jasně 

deklaroval, že jednáme společně, je to otázka koaliční spolupráce. V tom je ten rozdíl proti 

předchozímu způsobu projednávání, kdy si pan kol. Čižinský vymínil, že si to bude 

dojednávat sám s bratrem a s dalšími. Myslím si, že v tomto směru je to úplně zcestné, ale 

máte právo předložit cokoli. Navíc nevím, kde jste vzal, že něco selhalo a že je něco 

neúspěšného. Myslím si, že to je třeba hodnotit až na závěr. 
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 Zároveň navrhujete vytvořit nějakou pracovní skupinu. Po tom volal kol. Bodeček. 

Máme tady naši Komisi pro zdravotnictví, tak jaké další pracovní skupiny, kulaté stoly a co 

dalšího chcete vymýšlet? Musí se to dojednat koaličně a i na půdě naší odborné komise, která 

je poradním orgánem rady. Nerozumím tomu, čemu by pomohlo vytvářet nějakou další entitu. 

Samozřejmě, že budeme muset vytvářet nějakou skupinu, která u jednání bude sedět, ve 

formátu tři na tři, čtyři na čtyři, kde budou i zástupci hl. m. Prahy. Pan zastupitel Bodeček se 

jako předseda Kontrolního výboru zasedání zdravotní komise zúčastňuje, takže v tomto směru 

má informace. Nebráním se jakékoli další platformě, která tomu pomůže, ale neustavujme to 

tímto způsobem. Degradovali bychom tím práci naší Komise pro zdravotnictví, která je 

obsazena jak zástupci koalice, tak opozice odborníky. To beru jako základní platformu, kde to 

budeme projednávat.  

 K panu kol. Čižinskému. Jestli dovolíte, vážené zastupitelky a zastupitelé, počkáme, 

až se pan zastupitel Čižinský dopovídá. 

 Vyhlašuji půl minuty přestávku, abychom počkali, až se pan kol. Čižinský dopovídá. 

 Děkuji za pozornost.  

 (P. Čižinský: Omlouvám se.) Přijímáme. 

 Pane kolego, ukazoval jste usnesení rady hl. města, které se mělo dotknout 

memoranda o spolupráci. Když si přečtete toto memorandum, tak v čl. 1 říká, že uzavření 

memoranda vytváří prostor pro spolupráci a koordinaci obou stran při zajištění provozu 

Nemocnice Na Františku, a to minimálně ve stávajícím rozsahu. 

 V odst. 7 memorandum říká: Strany se zavazují, že v mezidobí mezi poskytnutím 

plnění uvedených v odst. 2 a 3 spolu ve vzájemné součinnosti dohodnou další detaily a průběh 

vzájemné spolupráce, jejímž cílem je zajištění provozu Nemocnice Na Františku, a to za 

podmínek, které nebudou neúměrně ekonomicky zatěžovat hl. m. Prahu a MČ Praha 1 a které 

povedou ke zlepšování zdravotnické péče a k vytvoření moderního zdravotnického zařízení.  

 V memorandu nikde nečtu, že by se tam jediným slovem říkalo, že strany mají dělat to 

či ono s cílem, že městská část předá nemocnici hl. městu Praze. Myslím si, co je psáno, je 

dáno, je to podepsáno za hl. město bývalou primátorkou Adrianou Krnáčovou a za městskou 

část starostou Lomeckým. To tady máme černé na bílém, memorandum neříká v žádném 

případě – předejme to hlavnímu městu. Ano, je tam v preambuli napsáno „s ohledem na 

přijaté usnesení“. S ohledem na cokoli můžeme uzavřít cokoli, ale není to pregnantně 

stanoveno. Jako právník byste to měl umět přečíst. 

 V tomto směru si myslím, že memorandum dává možnost i k jiné formě spolupráce 

než která byla třeba dojednávána v minulém roce. To je potřeba takto zavnímat. 

 Proto jsme v radě schválili návrh uzavřít dodatek č. 2, který by toto s hl. městem ještě 

dokázal dále rozvinout. Uzavřeli jsme časový úsek pro jednání do konce letošního roku, takže 

si myslím, že je to velmi vstřícné. 

 Prosím pana zastupitele Ulma. 

 

P.  U l m : 

 Budu reagovat ještě jednou na pana Čižinského, který reagoval na můj příspěvek, že je 

to vytržené z kontextu. Zopakuji to ještě jednou a přečtu mu krátký odstaveček, aby to 

tentokrát nebylo vytržené z kontextu, aby si potvrdil, co chtěl nechat prohlasovat na 

zastupitelstvu 28. listopadu 2019. 

 MČ Praha 1 jako vlastník zřídí na dobu 50 let ve prospěch metropolitní Nemocnice Na 

Františku jako poživatele požívací právo dle § 1285 a následně občanského zákoníku, které 

spočívá v právu metropolitní Nemocnici Na Františku požívat včetně všech jejích součástí, 

zejména budov, tedy zejména v právu pronajmout, propachtovat atd. zejména osobám 

poskytujícím zdravotní, sociální a obdobné služby.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Naváži na kol. Nazarského. Nepřipadá mi jako špatná myšlenka vytvoření pracovní 

skupiny, která bude vždycky složena po jednom zástupci zastupitelského klubu. Mohou to být 

členové zdravotní komise. Byl bych velmi rád, kdyby členové na vás, pane starosto, vyvíjeli 

neustále tlak, věděli o tom, že se setkáte třeba s paní Johnovou a aby vás mohli doslova 

„prudit“. Nechci podceňovat zdravotní komisi, protože je složena z velmi dobrých lidí, ale rád 

bych vytvořil něco, co vytvoří na vás tlak. 

 Proto navrhuji nový bod: ukládá vytvořit pracovní skupinu složenou ze zástupců všech 

zastupitelských klubů po jednom, která bude aktivně spolupracovat s gesčním členem rady 

MČ Praha 1 k Nemocnici Na Františku. Odpovídá starosta. Termín 20. září 2020. 

 Byl bych velmi nerad, kdyby tato záležitost dopadla stejně jako s pracovní skupinou k 

hazardu, abych upozorňoval na to, že se měla k 30. červnu vytvořit nějaká pracovní skupina, 

která se vytvářela až ex post.  

 Co je cílem? Cílem nás všech je komunikovat s Magistrátem. Ideální by bylo, kdyby 

se totéž vytvořilo na Magistrátu. Ideální bylo – to je přece ta dohoda, aby třeba zástupce 

Pirátů hájil zájmy Prahy 1 a zástupce Pirátu na Magistrátu zájmy Magistrátu. Připadá mi, že je 

tady vzájemná nedůvěra. Je potřeba si napříč politickými uskupeními si říct, že naším zájmem 

je podpořit Nemocnici Na Františku. Nejde o to, aby jedna strana tzv. přečůrala druhou 

stranu.  

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, nebráním se vytvoření jakékoli pracovní skupiny, jen to asi nepůjde  

v tom formátu, jak to navrhujete. Vždycky asi panuje elementární nedůvěra mezi koalicí a 

opozicí – tak to v demokratickém světě je. Jestli si zastupitelstvo bude přát vytvořit na to 

nějakou pracovní skupinu, tak ji vytvořme. Jsem ochoten do usnesení vtělit ustanovení, že 

bude vytvořena pracovní skupina, ale bez specifikace zástupce z každého z klubů atd. Bude to 

vysloveně platforma, kterou vnímám jako něco dalšího, kde se věci budou projednávat. Spíše 

by se tato platforma zúčastňovala jednání Komise pro zdravotnictví. Pořád si myslím, že je to 

odpovědnost koalice, odpovědnost rady MČ, poradním orgánem rady je zdravotní komise a že 

každá další taková platforma může věc ještě více zkomplikovat.  

 Můžete chodit strašit, víte, že kdykoli máte dveře otevřené a že jako předseda 

Kontrolního výboru to často využíváte a jsem za to rád. V tomto směru můžeme vytvořit 

cokoli smysluplného. Vyžádám si na to minutu pro jednání klubu, abychom se v koalici 

poradili, jak s návrhem naložíme. 

 Slovo má ještě pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nejprve reakce na Petra Hejmu k interpretaci memoranda. Prosím paní Valíčkovou, 

aby ukázala usnesení Magistrátu. Magistrát v usnesení říká: schvaluje záměr převzít, bod 4: 

doporučuje radě v rámci plnění tohoto úkolu uzavřít memorandum.  

 Je pravda, že memorandum připouští i jinou možnost než pouze převzetí. Probíhal tam 

pravděpodobně spor mezi Prahou 1 a Magistrátem, Daniel Hodek tam seděl na obou stranách, 

takže to tam nějak bylo vyjednáváno. Praha 1 má také usnesení zastupitelstva z minulého 

roku, kterým se dnešní koalice necítí být vázána, ale pokud jde o Magistrát, je stále vázán 

tímto usnesením, že to má převést. Praha 1 může cokoli chtít, ale respektujme, že Magistrát se 

to v lednu 2018 rozhodl převzít.  
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 Jestliže jsme u právnických věcí, zavnímejme, že usnesení schvalovalo zastupitelstvo 

hl. m. Prahy, zatímco memorandum schválila jen rada. Jako v kartách – vyšší bere. 

Zastupitelstvo je výše než rada a tady platí to, co rozhodlo zastupitelstvo Magistrátu a ne to, 

co rozhodla a s Prahou 1 podepsala rada. 

 Reagoval bych na pana Ulma. Text jste příliš nedoplnil, kdybyste to přečetl celé, 

dávalo by to mnohem větší smysl. Říkal jsem to už tenkrát a zopakuji, že formulace vychází  

z toho, že je možné, že za 30 nebo 50 let zdravotnické služby nebudou zajišťovány  

v zaměstnaneckém poměru, ale nějakou formou OSVČ atd. Mělo to nechat prostor pro to, aby 

nemocnice mohla zdravotnické služby poskytovat i tak, že část praktikovi nebo OSVČ 

podnajme. Toto byl účel. Jiná ustanovení garantovala, že kdyby to přestala být nemocnice, tak 

to můžeme vypovědět. K tomu jste se, bohužel, už nedostal. 

 K Davidu Bodečkovi. Myslím, že může vzniknout nějaká pracovní skupina, ale 

potvrdil bych, že zdravotnická komise Prahy 1 nedělá nic jiného než přemýšlí, jak  

z Magistrátu vytáhnout těch 42 mil. To je pravda. 

 

P.  H e j m a : 

 Nebyl to hezký závěr a vyjádření úcty k práci zdravotní komise. Je to ale vaše věc, jak 

se vyjádříte.  

 Pan kolega Caban má technickou poznámku.  

 

P.  C a b a n : 

 Za klub poprosím o 5 minut na jednání klubu před ukončením diskuse.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o technickou poznámku paní kolegyni Nazarskou. 

 

P.  N a z a r s k á: 

 Žádali bychom o 10 minut před hlasováním. 

 

P.  H e j m a : 

 Po uzavření rozpravy bude vyhlášena přestávka 10 minut. Dovolím si ještě závěrečné 

slovo s tím, že bych se dotkl poslední věci, které jsem se nedotkl. Předtím poděkuji panu kol. 

Čižinskému za právní výklad memoranda. Potvrdil to, co jsem říkal. Memorandum umožňuje 

to, co teď děláme. Hl. město v r. 2018 uzavřelo usnesení zastupitelstva, kde i paní radní 

Johnová v písemné informaci konstatuje, že ho nemohla naplnit, že byla sice zřízena 

Metropolitní Nemocnice Na Františku jako prázdná příspěvková organizace, ale nemohla  

v tomto směru dostát svým úkolům a splnit úkoly včetně termínů, protože na to musí být dva. 

Přímo v informaci přiznává, že MČ Praha 1 změnila v tomto směru trend a že není schopna 

tomuto dostát. Proto tady navrhuje i přejmenování Metropolitní Nemocnice Na Františku na 

nějaké zdravotní konsorcium a počítá s tím, že to stejně bude jinak. Znamená to, že v rámci 

schvalování našeho návrhu bude muset zastupitelstvo zjevně revokovat usnesení minimálně u 

těch částí, kde to už nejde naplnit. Máte pravdu, že zastupitelstvo musí tato svá historická 

usnesení upravit. Předpokládám, že v tomto směru tomu tak bude.  

 Poslední poznámka. Pane kolego, vy jste mistr fabulace. Byl bych velmi nerad, kdyby 

někde zaznívalo, že tady někdo prohlásil, že když se nedohodneme s hl. městem, že kdo ví co 

uděláme s nemocnicí. Naopak jsem říkal, že jsme se domluvili, že to nikdy neuděláme. Znovu 

to opakuji, aby to bylo výslovně uvedeno v zápise. Samozřejmě, že to neuděláme, že chceme 

nemocnici držet jako zařízení, které bude Pražanům i mimopražským poskytovat zdravotní 

služby a naopak je rozvíjet. Myslím, že ve spolupráci s managementem se nám to daří. 

Prosím, tuto fabulaci už nikdy neříkejme.  
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 Končím rozpravu a vyhlašuji 10 minut přestávku pro jednání klubů. 

 Ještě technická – pan radní Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Nebude lepší uvést pozměňovací návrhy, aby kluby věděly, o čem se radit? 

 

P.  H e j m a : 

 Je to praktická poznámka. Prosím předsedu Návrhového výboru, aby nás provedl 

návrhy. 

 

P.  B u r e š : 

 Návrh od pana zastupitele Vícha je vložení nového bodu 4. S touto úpravou se pan 

starosta ztotožnil a stane se součástí usnesení. Zní: Předložit ZMČ Praha 1 návrh konceptu 

spolupráce s hl. m. Prahou o začlenění Nemocnice Na Františku do metropolitní sítě 

spolupracujících zdravotnických zařízení. Odpovídá starosta Hejma. Termín 10. 11. 2020. 

 Dále je úplný protinávrh, nic z toho, co bylo součástí původního návrhu, by se 

nehlasovalo. Celý návrh zní: 

 1. konstatuje, že dosavadní jednání pana starosty Ing. Hejmy nepřináší žádoucí 

výsledky,  

 2. žádá radu MČ Praha 1, aby pověřila dalšími jednáními 1. místostarostu Petra 

Burgra, 

 3. ukládá nově pověřenému zastupiteli vytvořit minimálně pracovní skupinu, která by 

spolu s Magistrátem hl. města Prahy došla ke konsensu. 

 Dále tady máme návrh pana zastupitele Bodečka na doplnění bodu 5: 

 Vytvořit pracovní skupinu složenou ze zástupců všech zastupitelských klubů, která by 

aktivně spolupracovala s gesčním členem Rady MČ Prahy 1  k Nemocnici Na Františku. 

Zodpovídá pan starosta. Termín 20. 9.  

 Jak jsem zaregistroval z diskuse, pokud by tam nebylo „složeno ze zástupců všech 

klubů“, pan předkladatel byl ochoten se s tím ztotožnit. Pochopil jsem to správně? 

 (P. Hejma: Ještě o tom případně dál jednejme.) 

 To jsou všechny návrhy, můžeme se radit. 

 

P.  H e j m a : 

 Hlásí se ještě předsedkyně klubu Pirátů paní Nazarská. 

 

P.  N a z a r s k á : 

 Teoreticky by bod 5 byl součástí vašeho návrhu. 

 

P.  H e j m a : 

 Přijdu za vámi. Vyhlašuji 10minutovou přestávku. 

(Přestávka) 

 Prosím pokračovat v závěru projednání bodu. V tomto směru prosím o případné 

stanovisko. Sdělím stanovisko koalice. Platí ztotožnění se s návrhem pana zastupitele Vícha. 

Pokud jde o pracovní skupinu, k jejímu zřízení dojde, ale nechtěli jsme, aby se to stalo 

součástí usnesení. V tomto směru vytvoříme entitu, která bude dostávat informace a bude 

pomáhat. Vzhledem k tomu, že by to mohlo vést k tomu, že je to znevážení práce jak rady, tak 

především zdravotnické komise jakožto poradního orgánu rady MČ, rádi bychom, aby to 

zůstalo ve formě dohody, že bude mít opozice možnost aktivně se podílet a především 

dostávat informace o průběhu jednání, ale nikoli formou usnesení zastupitelstva. 

 Prosím paní předsedkyni Nazarskou. 
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P.  N a z a r s k á: 

 Žádáme hlasování per partes. 

 

P.  H e j m a : 

 Budeme hlasovat o jednotlivých ustanoveních per partes. Prosím pana předsedu 

Návrhového výboru, aby nás prováděl hlasováním.  

 

P.  B u r e š : 

 Jako první se hlasuje o posledním návrhu pana zastupitele Bodečka k bodu 5:  

vytvoření pracovní skupiny složené ze zástupců všech zastupitelských klubů, která bude 

aktivně spolupracovat s gesčním členem rady MČ Prahy 1 k Nemocnici Na Františku. 

 

P.  H e j n a : 

 Prosím hlasovat. Pro 10, proti 1, zdrželo se 6, nehlasovalo 5. Tento návrh nebyl přijat. 

 Prosím o další návrh. 

 

P.  B u r e š : 

 Druhý je pozměňovací návrh pana zastupitele Nazarského, který nahrazuje celé 

původní usnesení.  

 1. Zastupitelstvo konstatuje, že dosavadní jednání pana starosty Ing. Hejmy nepřináší 

žádoucí výsledky, 

 2. žádá Radu MČ Praha 1, aby pověřila dalšími jednáními místostarostu Burgra, 

 3. ukládá nově pověřenému zástupci vytvořit minimálně pracovní skupinu, která by 

spolu s Magistrátem došla ke konsensu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 10, proti 6, zdrželi se 2, nehlasovalo 5. Návrh nebyl přijat.  

 

P.  B u r e š : 

 Poslední návrh byl akceptován. Jde o upravený návrh pana zastupitele Vícha, na 

kterém jste se společně dohodli, stal se součástí původního návrhu, nemusíme o něm 

samostatně hlasovat. 

 Teď body 1, 2, 3, 4 per partes – jak jsou. 

 

P.  H e j m a : 

 Technická – pan zastupitel Vích. 

 

P.  V í c h : 

 Nevím, jak to klub Praha sobě myslel, ale když to bylo po per partes, myslel jsem, že 

jde i o jednotlivé původní body. 

 

P.  H e j m a : 

 Teď to bude.  

 

P.  B u r e š : 

 Tak je to myšleno.  

 První bod, o kterém budeme hlasovat, je bod č. 1 usnesení: 

 bere na vědomí usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR20_0994 ze dne 25. 8. 2020 včetně 

jeho příloh, které tvoří přílohu tohoto usnesení.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 15, proti 1, zdrželo se 6, nehlasoval 1. Návrh byl přijat. 

 

P.  B u r e š : 

 Dalším je bod 2, který má dvě odrážky: 

 žádá hl. m. Prahu o neprodlené projednání návrhu dodatku č. 2 v souladu s usnesením 

RMČ P1 dle bodu 1) tohoto usnesení, 

 hl. m. Prahu o neprodlené projednání žádosti o poskytnutí provozní dotace v souladu 

se žádostí ze dne 11. 6. 2020.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 14, proti 5, zdrželi se 3, nehlasovali 2. Návrh byl přijat. 

 

P.  B u r e š : 

 Další je bod 3: 

 ukládá seznámit s tímto usnesením radu hl. m. Prahy a jednat s radní HMP Milenou 

Johnovou o splnění bodů 2.1 a 2.2 tohoto usnesení. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 14, proti 1, zdrželo se 8, nehlasoval 1. Bylo přijato. 

 

P.  B u r e š : 

 Poslední je bod 4, který jsem už tady říkal: 

 Předložit ZMČ Praha 1 návrh koncepce spolupráce s hl. m. Praha o začlenění 

Nemocnice Na Františku do metropolitní sítě spolupracujících zdravotnických zařízení.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o hlasování. Pro 24, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Tento návrh byl 

jednomyslně přijat. 

 

P.  B u r e š : 

 Žádný jiný pozměňovací návrh není, můžeme hlasovat o usnesení jako celku. Všechny 

jednotlivé body prošly per partes, toto je ucelený návrh. 

 

P.  H e j m a : 

 Hlasujme o usnesení jako celku. Pro 15, proti 3, zdrželo se 5, nehlasoval 1. Návrh 

byl přijat, usnesení schváleno.  

 Děkuji vám za projednání tohoto složitého bodu.  

 

 Prosím pokračovat bodem 9, číslo tisku 1601 

záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 131, na pozemku parc. č. 74, Pařížská 28, 

vše v k. ú. Josefov, Praha 1 

 Prosím předkladatele pana radního Votočka, aby se ujal předkladu. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Jedná se o dvě žádosti v jednom. Je to jen záměr. Je to naše postavení v SVJ, které je 

zhruba čtvrtinové. Jsou tam žádosti za prvé SVJ o odkoupení společných prostor prádelny, ze 

které by chtěli ve výběrovém řízení vytvořit bytovou jednotu, a druhá část je žádost další 

vlastnice, která chce přikoupit 4 m2. Současně nám avizuje, že při přikoupení těchto 4 m2 
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spojí jednotku 14 a 15. Na toto asi narážel pan Bodeček ve svém příspěvku, že nám tady 

hrozí, že se staneme menšinovým vlastníkem. To už jsme, když máme cca 24 %. 

 Prosím pana Bullu, aby nás materiálem pořádně provedl a aby rovněž vysvětlil, jak 

došlo k rozdílu 1/10 procenta v našem podílu na domě a na pozemku.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Mgr. Bullu, aby se ujal slova. 

 

P.  B u l l a : 

 Dovolím si navázat na slova pana dr. Votočka. V tomto případě se jedná o 2 spojené 

žádosti v domě Pařížská 131/28. První akcí je akce SVJ, které má záměr vybudovat ve 

společných domu novou bytovou jednotku. Tato bytová jednotka by byla vybudována 

stavebníkem, který by vzešel z výběrového řízení, které by SVJ vyhlásilo, a to za částku 

minimálně v místě a v čase obvyklé stanovenou znalcem, kterého by určila MČ Praha 1. Toto 

je navrženo v usnesení ve variantě A. 

 Druhá je žádost paní xxxxxxxxx o přisloučení společné předsíně u dvou jednotek. Ona 

je vlastníkem pouze jednotky 14 a předsíň je k jednotkám 14 a 15, má ale předjednáno, že by 

odkoupila jednotku č. 15 od stávajícího vlastníka a tyto jednotky by sloučila. Odkup by 

realizovala pouze v tom případě, kdyby byl schválen tento záměr a bylo by předpokládáno, že 

dojde následně ke schválení prodeje těchto společných částí. 

 Co se týká rozdílu 1/10 podílu na domě a na pozemku, je to z toho důvodu, že v domě 

je stále realizována, ale nedokončena přestavba původního nebytového prostoru na bytové 

jednotky vzešlé z výběrového řízení, kdy stavebník se mimosoudně dohodl s lidmi užívajícími 

tento nebytový prostor a začal prostor po vyklizení přestavovat v souladu se smlouvou o 

výstavbě. Kolaudace těchto původně nebytových prostor na byty je předpokládána nejpozději 

do konce letošního roku. Tato informace bude následně vložena do katastru a dojde ke 

sjednocení podílu jak na budově, tak na pozemku.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Bodečka, aby se ujal slova. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Dámy a pánové, toto je adresa, která loni zajistila mediální prezentaci mé osoby  

v bulvárním deníku, a to neuvěřitelné čtyři dny za sebou. Proto snad budete mít pochopení, že 

při této adrese budu velmi ostražitý. 

 Chtěl bych, aby se hlasovalo per partes o předložených návrzích. Chtěl bych se zeptat 

předkladatele, zda dokáže odhadnout, jaký celkový podíl v SVJ má pan xxxxx, paní 

xxxxxxxx a společnost Investimo? Shodou okolností je to společnost, od které chce paní 

xxxxxxxx odkoupit bytovou jednotku. 

 Pane doktore, jak jsem mluvil o menšinovém nebo většinovém podílu, asi jsme se 

nepochopili. Mám jen obavu z toho, aby v domě neměl někdo víc než 50 %. Je to obdobná 

záležitost jako u Široké 6, shodou okolností opět xxxxxxxx. V minulém volebním období byla 

snaha koupit půdu. V momentu, kdyby k tomu došlo, hrozilo by, že někteří jedinci by získali 

více než 50 %, což by bylo neštěstí pro ostatní v rozhodování v příslušném SVJ.  

 Chci se zeptat, je-li vedení SVJ znám zájemce o novou bytovou jednotku č. 17? Jak k 

tomu došlo? V dokumentech jsem nenašel zápis ze schůze SVJ. Plánuje se, že by kupujícím 

byl někdo od xxxxxx nebo od společnosti Investimo? 
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P.  H e j m a : 

 Prosím, aby se ujala slova paní Marie Koblihová, která jako občanka Prahy 1 má 

právo vystoupit k danému bodu. Paní Koblihová, máte slovo. 

 

P.  K o b l i h o v á : 

 Bydlím v ulici xxxxxx x, Praha 1 a chtěla bych přiblížit situaci v domě na rohu 

Bílkovy a Pařížské ulice, kterou znám již od r. 2009, kdy tam pan xxxxx koupil nebytové 

prostory od městské části jako jediný zájemce. Bylo to celé patro, 375 m2. Ujišťoval 

městskou část, jak tam udělá byty a bude bydlet. Přestože městská část věděla, že bydlí u nás, 

prostory mu prodala a dosud jsou prostory stále prázdné. Pan Bulla vysvětloval, že se tam 

něco děje, po 12 letech snad tam někdo bude. 

 Paní xxxxxxxx potom koupila ve výběrovém řízení v r. 2017 byt v půdní vestavbě, byl 

to malometrážní byt. Teď slyším, že žádá o koupi společných prostor, aby to mohla slučovat. 

Jsou tam malometrážní byty, které chybí. Jaký má smysl zvětšovat stále prostory pro bohaté, 

kteří tam potom ani nebydlí, byty jsou neobydlené? 

 Právě tak společnosti Investimo. Kryje bohaté kupce, kteří tam kupují nemovitosti. 

Tito lidé ani nepotřebují bydlet. Bydlet kde mají, ale potřebují někam investovat miliony. 

Dům je obydlen cca z 80 %, nesvítí se tam, nikdo tam nechodí, v tom domě se nežije. 

Nevidím důvod, proč by měla městská část toto podporovat. Městská část má zájem udržet 

bytový fond a obyvatelnost Prahy 1. V případě Pařížské 28 se tak neděje. Dokonce pan 

xxxxx, jeho svěřenecký fond,  tam vlastní nebytové prostory v přízemí. Nevím, jak se k tomu 

dostal, zřejmě za pomoci kamarádky paní xxxx xxxxxxxxx. Pan xxxxx tam opravdu vlastní 

velké prostory. Jde mi o to, abych dosvědčila to, co říkal pan Bodeček a abych situaci v domě 

přiblížila. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Děkujeme za příspěvek. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nevím, paní Koblihová, jestli jste závěr říkala správně, protože nebytové prostory  

v přízemí máme my k dispozici. Mluvila jste o tom, co se děje ve 3. patře, kdyby tam došlo  

v rámci svěřeneckého fondu ke koupi asi 300 m2. To je to, co říkal pan Mgr. Bulla na 

začátku, že se to mělo do určité doby přerekonstruovat, ale do dnešního dne k tomu nedošlo, 

přestože soud skončil v r. 2013. 

 Chtěl bych se zeptat, jestli ti nájemníci, kteří tam bydleli a kteří nemohli být 

vystěhováni, byli tam až do r. 2017? Jestliže ne, tak si myslím, že na základě smlouvy, která 

byla podepsaná, by pan xxxxx měl prostory vrátit, které koupil za 70 tisíc za m2.  

 U tohoto bodu je důležitá jiná věc, což je podmínka, že byty budou využívány k 

trvalému bydlení a nebudou využívány ke krátkodobému ubytování. Kdo potřebuje pro své 

bydlení 500 – 600 m2 v různých patrech? Toto jsem chtěl již řešit u předcházejícího bodu, ale 

zapomněl jsem na to. Co se stane, když to poruší? Proč tam nedáváme sankci milion korun? 

Nechápu, proč jsme s tím dosud nepřišli. Je to záležitost, která mě napadla až v nedávno době. 

Tato věc mě mohla napadnout již v loňském roce. Je to jen hláška, která nic neznamená.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 
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P.  V í c h : 

 Chtěl bych poděkovat paní Koblihové za trefný příspěvek. Praha 1 má s bydlením dva 

strukturální problémy. Jeden je, že se byty mění na podnikání v hotely a druhý problém je, že 

se byty mění na úložiště peněz. Místo toho, aby lidé dávali peníze do skutečného podnikání, 

které přináší nějaké aktivity, tak je depozitují do bytů, které potom zejí prázdnotou. Chtěl 

jsem zdůraznit, že to vnímám jako velmi důležitý aspekt k zvažování o tom, co se s bytem má 

stát.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Všemu tomu rozumím. Chraň bůh, že bych chtěl hájit pana xxxxxx nebo paní 

xxxxxxxxo, ale soustřeďte se na fakta, která jsou vám předkládána.  

 Máme čtvrtinový podíl v SVJ, naše hlasovací síla není příliš velká. Jedno je žádost, že 

se na základě námi zhodnoceného posudku udělá výběrové řízení na budoucí půdní vestavbu. 

Jestli ji chce koupit pan předseda xxxxxxxxxxxxx nebo opět pan xxxxx, to posléze ukáže až 

výsledek výběrového řízení.  

 Dále tam jsou 4 m2 pro paní xxxxxxxxx, která má evidentně v úmyslu koupit i 

vedlejší byt. Ani ten její, ani ten vedlejší byt není náš a my nedokážeme této koupi žádným 

způsobem zabránit. Jediné, co se tam snažíme vecpat, je zákaz krátkodobého podnikání. 

 Je tady ještě jedna otázka, jak se k tomu pan  xxxxx dostal. V těchto prostorách byla 

dlouhá léta advokátní kancelář dr. Holase. Dostal tuto nebytovku ve výběrovém řízení s tím, 

že má vyplatit a vystrnadit advokáty, což udělal. Nevím, kolik ho to stálo, ale jeho jediný 

problém je, že dosud nesplnil lhůtu ke kolaudaci této nebytovky na  bytovou a má termín do 

konce roku. Pokud vím od Mgr. Bully, tento termín hodlá stihnout.  

 Uvědomte si, jestliže rodina xxxxxxxxxx bude mít více než 50 % v celém SVJ, 

rozhodně jim v tom nezabráníme tím, že jim budeme bránit v koupi 4 m2. Chápu všechny tyto 

úvahy jako že by měl dávat peníze do dobročinnosti a ne do bytů, ale toto nejsme schopni 

nijak ovlivnit.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za příspěvek. Konstatuji, že máme 4 minuty po 17.30 hod., kdy jsme měli 

zahájit bod dotazy a interpelace občanů. Vzhledem k tomu, že se přihlašují další do rozpravy, 

přerušuji projednávání tohoto bodu a otevírám bod  

 

interpelace občanů 

 První je přehlášena paní Dr. Jana Příhodová jako občanka Prahy 1. Prosím, máte 

slovo. 

 

P. P ř í h o d o v á : 

 Vážený pane starosto, vážení členové zastupitelstva, před prázdninovým 

zastupitelstvem jsem měla na vás dvě interpelace. V první jsem upozornila, že jsem nedostala 

odpověď na interpelaci k dostavbě Masarykova nádraží a druhá interpelace byla ohledně 

stavby a změny užívání bývalé středočeské polikliniky v Lannově ulici. 

 Na interpelaci k dostavbě Masaryčky jsem odpověď obdržela, děkuji, byť na příští 

zastupitelstvo připravím k tomu podrobnější rozklad a budu tam mít ještě nějaké dotazy. 

 Horší je, že jsem nedostala odpověď na interpelaci k přeměně užívání stavby bývalé 

středočeské polikliniky. V interpelaci jsem kladla otázky, které trápí více lidí, kteří v okolí 

Lannovy ulice bydlí. Bohužel mohu konstatovat, že neodpovídat na nepříjemné dotazy se na 
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Praze 1 stává pravidlem, a to nevyjímaje bývalého starostu pana Čižinského, který mi 

neodpovídal příliš na otázky ohledně Nemocnice Na Františku.  

 Dovolila bych se obrátit i na Kontrolní výbor, který kontroluje činnost zastupitelstva, 

resp. rady, aby prověřil postup starosty a navrhl kroky, které starostu donutí plnit své 

povinnosti. Ráda bych řekla, že na tuto interpelaci bych ráda odpověď obdržela – ke 

středočeské poliklinice. Věřím, že do příštího zastupitelstva odpověď na moji interpelaci z 

června dostanu. Děkuji. 

 

P. H e j m a : 

 Na interpelaci si vzpomínám, bylo tam poměrně velké množství dotazů. Odpovědi 

byly zpracovány, interpelace byla zpracována v průběhu srpna. Divím se, že ji dosud nemáte. 

Beru na vědomí. 

 Prosím pana zastupitele Bodečka s technickou poznámkou. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Chtěl bych na to reagovat. Zjistil jsem si, že ke třem interpelacím nejsou odpovědi 

hlavně na webu. Je to odkaz na jednací řád, který jste minule odsouhlasili. Je to Vojtěchovi 

Ryvolovi na Řásnovku, paní dr. Příhodové, mně včera přišla e-mailem, panu kol. Čižinskému. 

Pro nás je důležité to, co jsme si odsouhlasili – aby to bylo na webu. 

 

P.  H e j m a : 

 Další přihláška k interpelaci je Štěpán Kuchta. Prosím, aby se ujal slova. 

 

P.  K u c h t a : 

 Mohu mít spojené dvě interpelace? 

 

P.  H e j m a : 

 Schválili jsme si jednací řád, že vždycky bude jedna interpelace, pak dáme prostor 

všem ostatním a s druhou interpelací je možné vystoupit po vyčerpání všech předchozích. 

Prosím, jestli můžete v rámci jedné interpelace využít svůj čas. 

 

P.  K u c h t a : 

 Po interpelaci bych požádal zastupitele, aby přijali tyto tři papíry. Dva z nich jsou 

jakoby filmové plakátky k amatérskému dokumentu, který jsem půl roku na Praze 1 dělal o 

hluku a o zdejším životě. Je to můj avizovaný pokus vytvořit něco, co by dokázalo vyvodit 

tlak na vás, zastupitele a také na Magistrát. Z důvodu určité kampaně, která je teď na mne 

vedena a jsem v hledáčku úřadu, policie a různých hlášek na internetu, pozdržuje se 

dokončení dokumentu a je ve mně určitý strach ho zveřejnit. 

 Pak je tam také 8 padělků. První se jmenuje pásmo a rozdělení hluku. Z mého pohledu 

je to za celé roky jediný konkrétnější pohled na to, co se tady děje. Je to krátká verze, delší 

verzi neprezentuji, aby si lidé nestěžovali, že je to v mém podání moc dlouhé.  

 Žádal bych, aby zastupitelé vzali na vědomí hlubší komunikaci o těchto padělcích. 

Žádám kohokoli, nicméně doufám, že snad bude nabídnuta ze strany pana Bureše. Vhodné by 

bylo, aby byla nabídnuta i ze strany paní Baborákové vzhledem k jejímu předsednictví 

výboru. 

 Co se týká pana starosty, došlo k tomu, že jsme byli před prázdninami u vás v 

kanceláři, kde mi bylo z vašich úst slíbeno, že se podíváte k nám domů na naši situaci. Ptal 

jsem se, jestli to mohu vyřídit i matce, že se dostavíte. Řekl jste, že je to jasná věc, ale jasná 

věc to nebyla. Pak jste věnoval pozornost lecčemu. Hluk se vrátil i s minimem turistů, aspoň 

do Dlouhé ulice. Následovalo několik mých psychických kolapsů a dalších věcí, které 
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pokračuji. Vypočítal jsem to tak, že když vezmeme situaci s rozbitým oknem na Úřadu  

v r. 2007 a pak ještě jeden váš slib v kanceláři, jsou to celkem tři sliby, které jste nedodržel. 

Zároveň jsem se dostal k informaci a hovořil jsem s další zapojenou osobou, která mi řekla, že 

jste udělal jakousi dohodu, dá se říct slib, a nebyl dodržen. Přiznám si, že mě to přivedlo k 

tomu, že v lednu poté, co jsme spolu hovořili, že budu radši, když vy budete starostou než pan 

Čižinský, i když nevím, co děláte, jak to děláte, a že nové vedení dá větší pravomoci panu 

Burešovi a že nebudu proti vám vystupovat, tak to padá. Dá se říct, že my dva jsme z mé 

strany v tom jako já versus Lomecký. Můžeme komunikovat cokoli, ale stejně jsme o to nikdo 

nestál. 

 Minule na bezpečnostní komisi proběhla situace, kdy jste poznamenal, že lidé si  

stěžují. Lidé si stěžují na nečinnost ať úřadu, nebo Městské policie, musíme s tím něco udělat. 

Říkám ne, není to vhodný postup. Samozřejmě, že Městská policie nečiní část svých 

povinností hlavně vůči rezidentům smysluplně. Stejně tak Úřad je stále ignorující vůči 

určitým věcem týkajících se rezidentského života. Je třeba naopak si přiznat, k čemu došlo a k 

čemu nadále dochází. Se mnou např. hovoří někteří lidé z mého bydliště, kde jim padají 

podniky, jsou velice nespokojeni. Předevčírem jedna občanka – cituji z telefonátu: Mám teď  

v ulici problém s auty, mám pocit, že je to hit letošní sezóny, loni to byly hlučné motorky, 

předloni také. Dodávám, že motorky jsou hlučné i teď a je jich velice mnoho. Dále cituji: 

Mám na mysli auta, co vydávají strašlivé rány. Myslím si, že chtějí vyštípat lidi z centra  

z bytů. Myslím, že jim o lidi vůbec nejde atd. 

 Pane starosto, není třeba zastírat, co se tady stalo a stále děje a je třeba si to přiznat.  

 

P.  H e j m a : 

 Vyčerpal jste čas pro jednu interpelaci. Krátce vám odpovím, pane Kuchto. Od té 

doby, jak jste nazval všechny zastupitele a zastupitelky absolutně nevhodným výrazem – 

nechci ho tady opakovat – a nedošlo z vaší strany k jediné omluvě – byly to pánské genitálie, 

nechci se k tomu více vyjadřovat, dal jsem kanceláři pokyn, ať schůzku s vámi zatím odloží.  

 Je to má reakce, budete mít další prostor po vyčerpání všech ostatních občanů. 

 

P.  K u c h t a : 

 Je to další blamáž z vaší strany. Ten křik tady nastal právě proto, že jste nedostál 

svému slibu. 

 

P.  H e j m a : 

 Velmi se omlouvám, dávám slovo paní Ing. Anně Vinklárkové, která vystoupí také 

jako občan Prahy 1. 

 

P.  V i n k l á r k o v á : 

 Pravidelně sem chodím, pane Hejmo, kvůli rozvojovému území Masarykovo nádraží – 

Florenc. Tentokrát se chci zeptat, jak je možné, že se městská část nevyjádřila k podnětu na 

změnu územního plánu 299/2019, kterou výbor Magistrátu pro územní rozvoj projednával 

letos v létě a zastupitelstvo minulý týden. Městská část tam byla bez vyjádření. Nechápu, jak 

je to možné, protože tato změna, která na první pohled vypadá sice nevinně, že koeficienty na 

využití podlažních ploch zůstávají, ale mizí tam nezastavitelné plochy, tzv. veřejně prospěšné 

stavby, které tvoří asi třetinu plochy této změny. Ve výsledku to znamená, že se kapacita 

tohoto území zvýší asi o třetinu. To ještě není ten zásadní problém. Za využití o třetinu 

městská část vůbec nic nepožaduje, nechává to Pentě úplně libovolně. Mizí tam koeficient 

zeleně, který byl původně 0,3, což znamená 30 % nezastavěných zelených ploch. Výpočet je 

složitější. Když to vezmu na příkladu Masaryk Centre 1 od Zahy Hadid, který většina z vás 

zná, tak ten měl koeficient zeleně 0,3. Nyní předkládaný projekt má koeficient zeleně 0,05, 
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což znamená pro celé území nic, zelené střechy. Penta nemá povinnost vysadit tam jediný 

strom. Kapacita, o kterou se využití území zvýší, když se to přepočítá, vychází nová budova 

velikosti Masaryk Centre 1.  

 V předkládaném podnětu na změnu územního plánu  není požadavek na využití území 

na veřejnou vybavenost, na veřejná prostranství, na prostupnost území, na dopravní 

obslužnost. Není tam požadavek na nic, jen se navyšuje kapacita.  

 Nechápu, jak je možné, že se k tomu městská část nevyjádří. I když Magistrát hl. m. 

Prahy v tuto chvíli slibuje architektonickou soutěž, bude vycházet z těchto podmínek, z tohoto 

podnětu, z těchto kapacit. Neúměrné zvýšení kapacity plochy a snížení podílu zeleně 

neumožní žádné smysluplné vstupní podmínky po architektonickou soutěž. Výsledkem bude 

předimenzovaná čtvrť kanceláří a investičních bytů, rozhodně ne město pro život, území, jak 

by mělo být součást památkové rezervace rozvíjeno. 

 Jak je možné, že se městská část k tomuto podnětu nevyjádřila? K tomu, jak podnět 

vypadá mě zajímá, jestli umíte zdůvodnit, jak jsou tyto změny prospěšné pro město a pro 

městskou část, protože jiný důvod ke změně územního plánu byste vůbec neměli připustit. 

Děkuji. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Bude vám zpracována odpověď písemně, ale v tomto směru i potlesk by měl být našim 

kolegům na hl. m. Praze, protože my postupujeme společně. Pokud vím, předsedou výboru 

pro územní rozvoj je zástupce Prahy sobě. Zároveň gesčně připadá našim kolegům na hl. 

městě v rámci územního rozvoje atd. a tato změna je přísně v koordinaci s hl. m.Prahou.  

V tomto směru je to i po dohodě s investorem, kterou uzavírala jak městská část, tak hl. m. 

Praha. Jsme zvědavi na parametry soutěže, určitě nikomu nic neodpustíme. Odpověď vám 

bude podrobně zpracována.  

 Není to diskuse, máme mnoho interpelací a musíme vyčerpat prostor, který máme 

velmi zúžený, i pro ostatní. 

 

P.  V i n k l á r k o v á: 

 Podle Jednacího řádu mám nárok na doplňující dotaz. 

 

P.  H e j m a : 

 Nezlobte se, nevím o tom, že by bylo právo na doplňující dotaz. Zformulujeme naši 

odpověď písemně, bude velmi pečlivě odpovězeno. 

 Prosím pana Jiřího Hyvnara, aby se ujal slova. 

 

P.  H y v n a r : 

 Vážené zastupitelstvo, dovoluji si vám vyjádřit . . . 

 

P.  H e j m a : 

 Pane Hyvnare, omlouvám se, musím nechat procedurálně hlasovat, nejste občanem 

Prahy 1. Prosím hlasovat o tom, zda může pan Jiří Hyvnar vystoupit jako občan Prahy 4. Pro 

21, proti 0, zdrželi se 2, nehlasovali 2. Návrh byl přijat, můžete hovořit. 

 

P.  H y v n a r : 

 Dovolil bych vyjádřit obavy jako zástupce společnosti Gastro, Staré Město, 

provozující restauraci V Kolkovně, své obavy nad situací spojenou s komunikací mezi 

Prahou1 a naší společnosti Gastro, Staré Město.  
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 Nejasnosti začaly při nestejném pohledu na důsledky naší žádosti o přiznání opčního 

práva na sklonku r. 2019. Tehdejším odpovědným panem Bodečkem a panem Vaňkem nám 

bylo vysvětleno, že zájmem Prahy 1 je zvýšení nájemného, a to tak, že náš přestupek 

několikadenního zpoždění v platbě nájemného je podle slov pana Bodečka jen záminkou, aby 

vyvolali s námi schůzku a nějakým způsobem se řešila výše nájemného.  

 Rada následně vypsala záměr na pronájem prostoru restaurace V Kolkovně. Díky 

pochopení pro zájem městské části jsme podali nabídku bez ohledu na náš pohled na opční 

právo. Dne 31. 3. rada městské části na základě naší nabídky rozhodla o uzavření nové 

nájemní smlouvy. Výrazně jsme ohledně nájemného zvýšili cenu na 8500 tis. Kč ročně. 

 Po celou dobu předcházejícího smluvního vztahu jsme řádně plnili všechny naše 

povinnosti. Nejsme si vědomi jediné výtky, náš podnik je opakovaně hodnocen mezi 

nejlepšími. Do 31. 4. s námi měla být uzavřena nájemní smlouva, do tohoto data jsme však 

neobdrželi žádný návrh. 

 Myslím, že začátkem května přišel návrh znění nájemní smlouvy, která však 

překvapivě nebyla v souladu se zněním rozhodnutí rady městské části. Trvali jsme pouze na 

stanovisku, že chceme podepsat text schválený Radou MČ Praha 1. Uzavřením nové smlouvy 

bychom také automaticky rezignovali na diskusi ohledně opce. Sami jsme zpracovali návrh 

smlouvy plně respektující usnesení rady a zaslali Úřadu – však bez odezvy.  

 Dne 21. 7. rada překvapivě zrušila usnesení schvalující uzavření nové smlouvy s 

prapodivným odkazem na propadlou opci. Uzavření nové smlouvy však s opcí dle našeho 

názoru nijak nesouviselo. Nemáme stále dořešenu otázku rozdílného pohledu na oprávněnost 

uplatnění opce. 

 Jako jednatel společnosti jsem byl z titulu řádného hospodáře nucen podat žalobu na 

určení chránící naše právo a provoz restaurace. Prohlašuji ovšem, že jsme připraveni 

přistoupit na výrazně výhodnější podmínky pro Prahu 1, rezignovat na diskusi s opcí, uzavřít 

novou nájemní smlouvu za podmínek schválených k 31. 3. 2020 radou. 

 Rada však prapodivným způsobem rozhodla o zrušení svého usnesení a nyní se 14. 9. 

na úřední desce objevil nový záměr na pronájem prostor V Kolkovně 8. 

 Chtěl bych celou tuto situaci zjednodušit a vstoupit na jednání mezi MČ Praha 1 a naší 

společností Gastro Staré Město. Myslím si, že bychom všechny tyto otázky mohli otevřít a 

mohli bychom se dostat k nějakému závěru.  

 Chtěl jsem k tomu jen říct, že naše společnost v době pandemie plní všechny 

podmínky a závazky jak k městské části, tak ke svým zaměstnancům. Myslím, že jsme tváří 

Prahy 1 provozující originál Plzeňskou restauraci a s ní související všechny náležitosti.  

 Děkuji vám za slovo. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkujeme též. Prosím pana Pavla Farkače, dalšího přihlášeného z řad občanů MČ 

Prahy 1. Máte slovo. 

 

P.  F a r k a č : 

 Vážený pane starosto, vážené zastupitelstvo, Děkuji za slovo. Jmenuji se Pavel Farkač. 

S manželkou jsme se zhruba před dvěma roky přestěhovali do xxxxxxxx ulice. Od té doby se 

potýkáme s výrazně se zhoršující situací co se týká dopravní obslužnosti tohoto místa.  

 Dnes se na vás obracím z občanského zoufalství s prosbou, aby situace byla řešena.  

V rámci písemné interpelace jsem popsal konkrétní kroky, jakým způsobem tomu jít naproti. 

Zdůraznil bych, že kroky jsou finančně nenákladné, mají podpořit bezpečnost a plynulost 

provozu v dané oblasti. Ve výsledku se to všechno koncentruje na téma, jakým způsobem lze 

smysluplně, technicky a dopravně bezpečně opustit ulici Ostrovní a připojit se na tak 

samozřejmou komunikaci jakou je magistrála. Jádro je spjato s tím, že v Ostrovní ulici jako 
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takové jsou s ohledem na dispozici tohoto místa velmi limitované možnosti parkování a  

možností, jakým způsobem to řešit, jsou i limitované.  

 Přestože bydlíme v xxxxxxxx xx, což je naproti dnešní knihovně Václava Havla, 

parkujeme 200 metrů od bytu na náměstíčku za Novou scénou Národního divadla. S tím jsme 

smířeni. Ovšem v situaci, kdy z tohoto náměstíčka chceme opustit centrum města 

jihovýchodní stranou, jediný přípustný směr, jakým způsobem minout Národní divadlo při 

průjezdem Národní třídou, je vlastně přikázání směru rovně. To nám nic neřeší, posílá nás to 

na Malou Stranu a znamená to ve špičce skluz 5 – 10 minut, jakým způsobem se dostat na 

magistrálu. Nepochopili jsme, z jakého důvodu bylo zakázáno odbočit kolem Národního 

divadla z Národní třídy na Smetanovo nábřeží. Rozumíme tomu, že MČ Praha 1 má omezené 

možnosti, jakým způsobem navrátit dopravu na vnitřní stranu Smetanova nábřeží, kde jsou 

dnes stolečky kolem kavárny Slávia apod. Nerozumím nejmenšímu přínosu, který tyto 

stolečky mají, dopravní situaci to komplikuje, občansky to nepomáhá naprosto ničemu. 

Posuďte sami, jak vhodné je to turisticky.  

 Vezmeme-li to, že Praha má v ruce nástroje, jakým způsobem umožnit odbočit kolem 

Národního divadla vlevo při průjezdu Národní třídou, velmi bych o to požádal. Souvisí to  

s tím, pokud na toto odbočení budeme rezignovat, nutí nás to projíždět ulicí Karolíny Světlé, 

následně ulicí Konviktskou a připojení do Divadelní, abychom se mohli přes Smetanovo 

nábřeží dostat na Masarykovo nábřeží. 

 Vím, že pro mnohé to může být složité si to představit, ale pokud si to nakreslíte na 

mapu, je to bizardní situace, kterou nelze s dopravními předpisy jinak řešit. Navíc se tam 

potýkáme s poměrně nebezpečnou situací, jakým způsobem se z Konviktské ulici připojit do 

Divadelní. Není tam vidět, není tam zrcadlo a je to o tom, že čteme odlesky vozů na autech, 

které tam už stojí, abychom viděli, jestli něco jede. Když je tma, je to lepší, protože auta svítí, 

takže vidíme světla.  

 Má interpelace je podaná písemně s konkrétními návrhy řešení, které nejsou finančně 

nákladné. Velmi rád bych požádal o vyřešení tohoto problému, jehož smyslem není nic 

jiného, než obyvatelům Ostrovní ulice zlepšit dopravní obslužnost a vyřešit možnosti, jakým 

způsobem se z centra dostat. Mělo by to být v zájmu nikoli držet dopravu v centru města co 

nejdéle, ale naopak ji z centra co nejdříve dostat. Děkuji za pozornost.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji též. Bude vám odpovězeno písemně. Dalším přihlášeným je Ing. Filip Dvořák. 

Využívá práva občana městské části k vystoupení. Máte slovo. 

 Ještě technická – pan Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Protože je už 18 hodin, navrhuji posunout čas interpelací občanů do jejich vyčerpání, 

přestože nevím, kolik jich ještě je. 

 

P.  H e j m a : 

 Máme před sebou ještě 5 interpelací. Prosím pana Ing. Dvořáka. 

 

P.  D v o ř á k : 

 Dobrý den, hovořím zde jako občan, jemuž leží na srdci perfektní výkon úředních 

činností našeho úřadu, i člen subjektu -  SDH Praha 1, kterému je umožněno užívat obecní 

majetek a záleží nám na jeho ochraně.  

 Úvodem několik vstupních informací. 
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 Dne 4. 4. 2018 obdržel Stavební úřad Praha 1 žádost o zahájení stavebního řízení – 

záměr obnovení dvou vnitřních otvorů pro vstup na pozemek par. číslo 184, což je Loretánská 

zahrada.  

 Dne 20. 4. 2018 tento Stavební úřad zahájil stavební řízení. 

 Městská část Praha 1 podala dne 22. 5. 2018 námitky k tomuto stavebnímu řízení. O 

tomto úkonu byl SDH Praha informován, aby byl do budoucna uvědoměn o přípravných 

stavebních pracích. Městská část namítala zavádějící specifikaci stavby, nejedná se o 

obnovení dvou průchodů, ale pouze jednoho a o jeden průchod nový, a zejména požadovala 

před zahájením vlastní stavby o jednoznačné provozní oddělení pozemků plotem.  

 V prvním srpnovém týdnu tohoto roku došlo překvapivě k provedení průrazu v místě 

předpokládaném v návrhu stavebníka z r. 2018. Na to SDH Praha 1 jako uživatel Loretánské 

zahrady upozornil městskou část jako vlastníka s tím, že je zjevně postupováno v rozporu s 

námitkou podanou MČ Praha 1 v r. 2018 do stavebního řízení. 

 V návaznosti na tento stavební počin, vzhledem k tomu, že nikterak do tohoto 

okamžiku nebyla městská část informována o vypořádání své námitky ani vyrozuměna o 

vydání stavebního povolení, vyvolala místní šetření, kde byla dne 13. 7. 2020 úředníkem 

Stavebního úřadu informována, že stavebník postupuje podle již vydaného stavebního 

povolení a pokud není spokojena, že se měla sama zajímat o vývoj stavebního řízení.  

 Z následné kontroly spisu vyšlo najevo: 

 a) že rozhodnutí – stavební povolení bylo vydáno již 28. 5. 2019, 

 b) že námitka městské části byla podivně vypořádána závazným stanoviskem odboru 

památkové péče, věcně však vypořádána nebyla. Požadavku MČ Praha 1 na jednoznačné 

oddělení pozemků před zahájením vlastní stavby nebylo vyhověno a Stavební úřad využil 

stanoviska památkářů, které stanovilo jako postačující odděleni pozemků nízkým plůtkem 

tvořeným jen drátěným pletivem, 

 c) že stavba měla být dokončena do 31. 12. 2019 a o prodloužení lhůty nebylo před 

jejím uplynutím ze strany stavebníka požádáno, 

 d) že na štítku „stavba povolena“ je v rozporu s textem stavebního povolení uvedeno 

datum dokončení až 31. 12. 2020, 

 e) že stavebník ani nedodržel podmínky stavebního povolení v bodech 3-termín 

dokončení a v bodu 6-staveniště musí být po celou dobu stavby odděleno plotem o minimální 

výšce 2 metrů. 

 Závěrečné shrnutí.  

 MČ Praha 1 nebyla seznámena s nevyhověním jejím námitkám. Proti rozhodnutí se 

mohla odvolat do jednoho roku ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno poslednímu účastníku 

řízení, což uplynulo dnem 1. 7. 2020. 

 Není vám podivné, že stavba byla zahájena těsně po uplynutí lhůty umožňující 

přezkoumání stavebního povolení, kdy již městská část je již bezmocná? Není vám podivné, s 

jakou lehkostí Stavební úřad oslyšel námitky MČ Praha 1? Není vám podivné, s jakou 

benevolencí přistupuje Stavební úřad k vymáhání podmínek jím vydaného povolení? 

 Druhá část mé interpelace. 

 „My by jsme rádi věděli, kde je mlíkař a kde je profesor filozofie a vůbec, kam se 

poděly ty starý zlatý časy.“ Toto prohlášení přivedlo do nesnází Pavla Hvězdáře.  

 „My by jsme rádi věděli, kde je generátor. Snad nás tento dotaz do nesnází nepřivede.“ 

 MČ Praha 1 koupila generátor 33kW za účelem napájení čerpadel systému 

protipovodňové ochrany Žofína. Byl umístěn tady na terase v 1. patře. Jeho funkčnost byla 

pravidelně prověřována jak povodňovou hlídkou, tak jednotkou dobrovolných hasičů, a to 

kontrolou náplní a startováním. Běhal jako hodinky. Díky tomuto režimu neměl naběháno víc 

než jednotky hodin.  
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 Pak v r. 2018 poničil požár rozvod elektřiny. Městská část k zajištění provozu pořídila 

generátor nový, 55kW. Ten stojí na ostrově v jihozápadním rohu Žofína. Začali jsme se 

zajímat o využití toho zbytného. Napadlo nás, že bychom pod něj zajistili podvozek a mohl by 

sloužit jako mobilní záloha pro nouzové zásobování elektřinou v případě havárií. Půjčení 

takového stojí 2000 Kč denně. Generátor je však fuč a nikdo neví, kam zmizel. Věříme, že 

vás tento příběh také zaujal a těšíme se, že se od odpovědných za správu majetku aspoň 

dozvíme, jak k tomu zmizení došlo. 

 Abyste jej při hledání poznali, nám od něj zbyly jen klíče – tady jsou.  

 Děkujeme za informaci o zjištěních. Za dobrovolné hasiče Filip Dvořák. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkujeme. Ještě mám avizovanou druhou interpelaci, pro kterou bude prostor po 

vyčerpání všech předchozích občanů.  

 Prosím pana Františka Soukupa, který využívá též práva občana MČ Praha 1. 

 

P.  S o u k u p : 

 Vážený pane starosto, vážení členové ZMČ Prahy 1, úvodem mi dovolte se představit. 

Jmenuji se František Soukup a jsem 27 let provozovatelem Havelského tržiště. V Havelské 

ulici již 25. rokem provozuji jídelnu Havelská koruna.  

 Důvodem, proč se na vás obracím, je současné dění kolem Havelského tržiště, které by 

19. 9. mělo vyvrcholit jeho bouráním. V této souvislosti doslova ze dne na den bez jakéhokoli 

varování by mělo přijít o práci 80 drobných českých živnostníků a 60 jejich zaměstnanců, a to 

ještě v době, kdy prožívají nejtěžší období svého podnikání. Všichni víte, co se v historickém 

centru teď děje, jak to tam všechno vypadá.  

 Podobu 27 let jsem si vždy vážil přístupu svých obvodních partnerů, což je MČ 

Praha1 i Magistrát a ctil jsem smluvní ujednání i případné požadavky.  

 Z tohoto důvodu mě současné dění kolem Haveláku, o kterém mě nikdo z městské 

části neinformoval, překvapilo, nechápu to a přiznám se, že to považuji za jedno velké 

nedorozumění.  

 Po dobu provozování Havelského tržiště, jak se historické centrum začalo měnit, 

pokud bych mohl vyjádřit svůj názor, když jsem tam téměř 30 let, vítězství nejvyšší nabídky 

nad národní hrdostí, úctou k tradici a k odkazu našich předků. Centrum se změnilo, ať se to 

někomu líbí nebo ne, a v této souvislosti se tomu podřídil i sortiment Havelského tržiště. 

Vzhledem k tomu, že můj děda na Havelák vozil zeleninu a můj táta také, tento stav mě 

rmoutil, a proto vznikla v r. 2015 první studie nového tržiště – Vize 2015. Posléze to skončilo 

v r. 2018 finální podobou. Počátkem r. 2019 jsem ji předložil. Návrhů na zlepšení jsem poslal 

několik, poslal jsem několik proseb k jednání a dotazů na vizi. Bohužel, do dnešní doby jsem 

na dopisy nedostal jedinou odpověď. Kdybych mohl předvést model, který jsem nechal udělat 

– první modely byly na Haveláku, kdy jsem zkoušel, jak by to tam vypadalo – jsou to dva 

stánky se štrůdly a s uzeninami. V této souvislosti jsem se snažil nabídnout jednu z mála cest, 

aby to nebylo jen o suvenýrech, která Haveláku umožní vstoupit do dalšího století důstojnou 

formou, která je odpovídající místu, kde je Havelák umístěn, samozřejmě se splněním 

požadavků všech dotčených orgánů.  

 Není to jednoduché, Havelák je složitá lokalita, kde jsou požadavky dotčených orgánů 

u stálých tržních míst na farmáře, na občerstvení a nebalené potraviny - uzavřená provozovna 

s omyvatelným vnitřkem – mohl to obcházet tím, že to budu přerušovat, ale na Haveláku jsem 

nikdy nic neobcházel, vždy jsem respektoval nařízení a smluvní podmínky, aby to 

vyhovovalo památkářům i všem a aby to nebylo jen o suvenýrech. Nebudu nikomu malovat, 

že by tam suvenýry nebyly. Pokud tam bude někdo obchodovat s něčím, co nebude moci 
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prodat, musíme mu nabídnout symbolický nájem. Mytí, ostrahu, veškerou režii i stavbu musí 

někdo zaplatit. Budou to prodejci toho, co se tam prodává.  

 Byl bych velice rád, kdyby zástupci obce k tomuto jednání přistoupili. Se vším je 

seznámím a vyslechnu i případné návrhy na vylepšení. Děkuji vám za pozornost. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Petra Burdu, občana MČ Praha 1. 

 

P.  B u r d a : 

 Vážení přítomní, dovolte mi pronést několik stručných srdečných poděkování. 

 Zítra se koná na Kampě Spolkový den, za pár dnů Zažijeme město jinak, v první 

říjnový den mohou na Kampě důstojně prožít svůj den senioři. Každá taková akce je v dnešní 

koronavirové době dopinkem pro seniory, kteří nemohou stále jen sedět doma, i když je jim to 

doporučováno.  

 Kampa se stává tím správným středobodem první městské části a poděkování si 

zaslouží ti, kteří přišli právě na Kampu vzpomenout 19. výročí tragického 11. září r. 2001.  

V osobním archivu jsem našel poznámku, že poslední dvě kondolence, které na americké 

ambasádě na Tržišti přijali, byly od občanů 4. a 1. městské části. Pak bylo velvyslanectví na 

dlouhou dobu uzavřeno. Večer 11. září pak u pomníku sv. Václava na Václavském nám. lidé 

položili tři vrstvy růží, byli to především ti, kteří v té době žili a pracovali v Praze 1. Příští rok 

budeme vzpomínat 20. výročí teroristického útoku a nemělo by zapadnout, jak na něj 

spontánně a bezprostředně reagovali naši občané.  

 Další poděkování patří starostovi Petru Hejmovi a Petru Burgrovi za to, že společně s 

velvyslancem Slovenské republiky Peterem Weissem se zúčastnili pocty francouzskému 

prezidentovi Mitterandovi u busty, která je jedinou mimofrancouzskou v celé Evropě.  

 Na adrese Valdštejnská 14, v Jazzové sekci můžete vidět unikátní výstavu amerických, 

anglických, slovenských, ruských, českých a německých plakátů s tématem 2. světové války. 

I když Prahu teď navštěvuje zlomek cizinců, najdou si cestu a zapíší se do pamětní knihy. 

Výstavu navštěvují studenti pražských škol, čekáme je také na Valdštejnské besedě, kterou 

Jazzová sekce pořádá společně se Šancí na návrat 21. září. Mladí se dozví informace o armádě 

České republiky. 

 V sobotu 26. září  v rámci magistrátního zviditelnění pražských neziskových 

kulturních organizací uspořádá Jazzová sekce Den otevřených dveří, nejen k nedávnému 50. 

výročí svého vzniku a vzpomínku na represe v r. 1987. 

 11. října uplyne rok od chvíle, kdy se lidé po celý den naposledy loučili právě v těchto 

prostorách Paláce Žofín s Karlem Gottem. Coronavirová infekce odloží všechny připravované 

akce, ale elektronická média svým posluchačům a divákům tuto smutnou událost připomenou. 

I po roce se sluší poděkovat všem, kteří se o důstojný průběh zasloužili.  

 Na závěr mi dovolte připomenout ještě jedno datum. 12. října je Mezinárodní den 

samizdatů. Média to objevila teprve nedávno a Praha 1 hrála při tvorbě samizdatů a jejich 

expedici svoji roli. V kavárnách a pivnicích ve středu Prahy se scházely stolní společnosti, 

kterým nešlo jen o politické tisky, ale také o díla, která měla působit na mladé lidi, aby 

neřešili své osobní problémy krajními prostředky, nejčastěji sebevraždou. Vláda teď vydala 

3/4 miliardy na prevenci sebevražd mladých lidí. Děkuji vám za pozornost.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za vaše slova. S druhou interpelací vystoupí Štěpán Kuchta a následuje 2. 

interpelace od pana Filipa Dvořáka. 
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P.  K u c h t a : 

 Co se týká omluvy, je možná. Nikdy neplánuji, že budu někdy před lidmi křičet, 

nadávat jim do penisů atd. Také jsem potom měl měsíc velice špatný pocit. Kdo chce přijmout 

omluvu, omlouvám se za to. To není ten Štěpán, kterého bych chtěl produkovat. Má to ještě 

svá „ale“. Jde totiž o to, že v mém subjektivním prožitku v mém vlastním domově v tomto 

městě jsem zažíval přes 20 let velké utrpení, mnoho psychických kolapsů, subjektivní 

prožitek mučení. Spolu s dalšími lidmi se shodujeme na tom, že Magistrát, jeho zastupitelé i 

zastupitelé MČ Praha 1 nekonali dobře svou práci. Jestliže se to děje už 20 let, nevíte, co 

použít. Někdy spontánně použijete něco, protože 20 let je moc dlouhá doba. 

 Jelikož jsem řekl svou omluvu, dovoluji si tvrdit, že ve vzduchu jsou možná dvě 

omluvy. Moje byla vyřčena, ale pak je tady otázka, kdo se omluví za těch 20 let za mé utrpení 

a za utrpení lidí, kteří už tady nejsou. Jsem považován za posledního mohykána, kterého to 

tady zabíjí, ale přesto je zakořeněný. To možná souvisí s mou psychickou vazbou na to, kde 

žiji, na byt. Už odmalička jsem měl hrůzu, že se budu muset stěhovat. Jsou tady různé síly ve 

hře. Kdo se omluví za 20 hluku na lidský organismus? Kdo se omluví na to, že jste všichni 

kašlali na to, že tady je jeden psychicky labilní jedinec? Shodneme se na tom, že je to 

nezdravé i pro obyčejné lidi, ale všichni jste to ignorovali. Kdo se omluví za prázdné město, 

kterému se říká město duchů? Kdo se omluví za to, že to tady propadlo čistě businessu a na 

rezidenty se kašlalo? Kdo se omluví za to, že tady přestala v určitých směrech zcela fungovat 

Městská policie, přestože nějaké zákony jsou pořád ve hře? Kdo se omluví předkům na to, co 

jsme zpaskvili z jimi postaveného města? Kdo se omluví za to, že tu byly a stále jsou 

nevhodné podmínky pro život obyčejných českých lidí? Můžeme se dohadovat, co to jsou 

obyčejní čeští lidé. Kdo se omluví za to, že mi třikrát od r. 2014 bylo velice nehezky 

vyhrožováno, naposled minulý rok. Bojím se o tom mluvit. Bylo my řečeno: když si budeš 

stěžovat na hluk na policii a úřadům, tak tě zabiji.  

 Další věc je ta, že v kampani, která je proti mně vedena, byl jsem zasažen na velice 

citlivém místě, ale ještě tady jsem. Jedna z věcí je, že jsem byl v r. 2016 na policii ohledně 

pronásledování Marie. Je to dívka, do které jsem se zamiloval. Bylo to policií odloženo, 

marně jsem poukazoval na to, že Marie lže, podle všeho z policie tato informace byla 

vynášena nějakými kolegy, nedovoláte se pomoci. Celé roky tato informace o mně koluje a 

nyní nejspíše v rámci mé kampaně, kdy jsem se snažil v červenci a v srpnu poukázat na hluk, 

byl jsem udán na různé orgány. Jsem popotahován všude po internetu v souvislosti s tím, že 

jsem nebezpečný pronásledovatel a úchylák, co obtěžuje ženy. 

 To je součást mého životního příběhu, nebudu to tajit. Jak to bylo, chtělo by to k tomu 

říct více slov, ale tyto lidi zajímá prezentovat mne tímto způsobem.  

 Děkuji panu Burešovi za pomoc, ale musím poděkovat také paní Baborákové. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za vaši omluvu. Pokusím se napravit rest návštěvy u vás doma.  

 O poslední interpelaci prosím Ing. Filipa Dvořáka. Máte slovo. 

 

P.  D v o ř á k : 

 Děkuji. Jeden dotaz, jedno poděkování. 

 Vážené zastupitelstvo, Hospodářská komora od prvopočátku koronavirové krize 

soustavně Městské části Praha 1 nabízela spolupráci při sestavování programů pomoci 

podnikatelům. Nějak se nám však zájem vzbudit nepodařilo. Říkali jsme si, že jsou lídři 

Prahy1 zaneprázdněni a nestíhají. Proč by však neměli jevit zájem o spolupráci se subjektem, 

který jen v centru Prahy sdružuje téměř 500 podnikatelských subjektů a celorepublikově přes 

16 tisíc? 
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 O to větší je záhadou důležitá informace, která byla dne 22. 7. zveřejněna na webu 

Prahy 1. Praha 1 spoluzaložila spolek Centrum žije – spolek pro restart Prahy, který má 

pomáhat s řešením problémů podnikatelů, tedy s totožnou problematikou, se kterou se 

soustavně na Prahu 1 obracíme.  

 Praha 1 patří, podle vlastního sdělení, mezi zakládající členy spolku. Pátrali jsme v 

usneseních rady i zastupitelstva. Žádné související se založením spolku jsme však nenalezli. 

Ptáme se tedy, jak je to tedy s tímto spolkem a s účastí Prahy 1? 

 Zajímavostí snad může být jméno Michal Chour, stejný Michal Chour, se kterým 

jednal starosta Čižinský o vzniku zařízení hotelového typu v Lannově ulici a na lednovém 

zastupitelstvu o tom předložil i zápis. Nechce se mi věřit, že by Praha 1 tak okatě stvrzovala 

možné klientelistické vazby. 

 Proto opět navrhujeme transparentní férové jednání v opravdovém zájmu pomoci 

podnikatelům v centru Prahy, všeobecné, ne jen segregované pomoci. Je potřeba jednat, jinak 

hrozí kolaps – říká starosta Prahy 1. My beze zbytku souhlasíme. Nabízíme široké spektrum 

zkušeností, kterými disponuje naše pestrá členská základna. Je třeba jednat. My jsme 

připraveni. 

 Ve druhé části mého vystoupení chci přednést poděkování za fantastickou rychlost a 

pružnost, se kterou umí rada Prahy 1 vyřizovat jí svěřené úkoly. Příkladným je výběrové 

řízení na provozovatele farmářského trhu na nám. Republiky.  

 Posuďte sami. Dne 31. 7. 2020 na mimořádném jednání rady pan starosta za členy 

rady, který má věc v kompetenci, podepíše a předloží materiál k vyhlášení výběrového řízení 

na provozovatele farmářských trhů. Ten samý den je už toto výběrové řízení zveřejněno na 

úřední desce městské části. To znamená, že došlo ve stejný den během několika desítek minut 

k ověření usnesení a jeho podepsání pověřenými osobami a následnému zveřejnění. Běžně to 

trvá i týden.  

 Do 10 hodin dne 10. 8. mají zájemci možnost předložit nabídku. Ten samý den zasedá 

hodnotící komise a obratem je ihned i vyhodnotí. Po skončení komise ihned Úřad zpracuje 

materiál pro jednání rady. Rada zasedá týž den, jde o řádné plánované zasedání a materiál je 

předložen tzv. na stůl. Rada nezaváhá, a přestože přišlo více nabídek, výběrové řízení 

vyhodnotí a schválí usnesení. 

 Za pouhých 12 dnů se radě daří vypořádat s ne úplně jednoduchým a určitě 

nestandardním případem. Nepodařilo se nám nejméně v posledních pěti letech dohledat, že by 

rada jednala o farmářských trzích.  

 Když tato rychlost vešla ve známost mezi podnikateli, z nichž mnozí i mnoho měsíců 

čekají na prostou odpověď na své žádosti, bylo zřejmé, že se na radnici začala něco měnit k 

pozitivnímu.  

 Věříme, že takto budete k řešení svěřené problematiky přistupovat standardně i v 

jiných případech. Děkujeme. 

 Za Hospodářskou komoru Filip Dvořák.  

 

P.  H e j m a : 

 Tím máme vyčerpán bod programu interpelace z řad občanů. Otevírám bod  

dotazy a interpelace z řad zastupitelů 

 První pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Interpelace z oblasti majetku by měla mířit na stůl a k rukám Dr. Votočka. Vzhledem k 

výjimečnosti případu ji však předkládám panu starostovi a budu rád, když ten s uvedeným 

radním obsah interpelace prověří a zaujme k ní po konzultaci s panem radním, v ideálním 

případě, kladné stanovisko.  
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 Po celý rok, kdy jsem vykonával funkci radního pro majetek, jsem ke všem občanům 

přistupoval stejně. Považuji to za správné a spravedlivé. Nyní, a to po dobu posledních tři 

čtvrtě roku, mám v hlavě záležitost jedné z rodin, která dlouhou dobu žila na Praze 1 v bytě 

domu, který patří soukromému vlastníkovi. Ten v loňském roce rodinu vystěhoval, neboť 

usoudil, že byt může zrekonstruovat a zřejmě pronajmout za mnohem vyšší nájem než jaký 

dosud platila rodina starousedlíků. Ta byla nucena se přestěhovat za hranice Prahy 1. Byl 

jsem v době vystěhování se zástupcem rodiny v kontaktu a sdělil jsem mu, že se finalizuje 

nová bytová koncepce pro pronájem obecních bytů na Praze 1, jejímž výsledkem bude velká 

šance návratu na Prahu 1 pro ty, kteří byli nuceni se z ní vystěhovat. Je to jeden z příkladů, 

jak opětovně zabydlet Prahu 1 těmi, kteří rádi budou považovat naši městskou část za svůj 

domov. 

 Po lednovém politickém převratu jsem doufal, že nové vedení radnice převezme 

vytvořenou bytovou koncepci zpracovanou týmem kolegy Martina Špačka. Kdyby se tomu 

tak stalo, tak na základě bodového systému, se kterým se na podzim loňského roku ztotožnila 

bytová komise, by bylo více než zřejmé, že by se rodina na Prahu 1 vrátila – mohla vrátit.  

 Finále bytové koncepce, kdy nás bývalá opozice kritizovala za pomalost, se nadále 

neskutečně protahuje a vypadá to bohužel tak, že nebude nakonec dána šance těm, kteří měli  

v nedávné minulosti s Prahou 1 velmi úzké pouto. 

 Pane starosto, dlouho jsem se rozhodoval, zda tímto postupem nedělám to, co 

dlouhodobě a trvale kritizuji, a to být nekonzistentní ve svém konání v souvislosti s jinými 

případy. Po zralé úvaze jsem usoudil, že tomu tak není. Při sledování případů, jak se někteří 

snadno na Praze 1 dostávají, nadále i pod vaším vedením, k pronájmu obecních bytů si 

myslím, že pomoci a vyhledat adekvátní byt rodině, která Prahu 1 nedobrovolně v loňském 

roce opustila, je na místě.  

 Zároveň posledního tři čtvrtě roku upozorňuji na jinou rodinu, která naopak poměrně 

snadno získala v lednu letošního roku nájemní smlouvu k obecnímu bytu z tzv. sociální 

rezervy. V případě této druhé rodiny, která se jevila od počátku, díky získaným informacím, 

jako rodina problémová, jsem upozorňoval na možná rizika. Bylo mi sděleno, že je to naše 

povinnost se o rodinu postarat. Tak se k nám přestěhovala rodina z jiného města. Vzpomínám 

si, jak byla nepěkně napadena členka bytové komise  tím, že by se při posuzování vhodnosti 

této žádosti mohla chovat, a snad se i chovala rasisticky. Už tehdy jsem toto možné obvinění 

odmítal, neboť vím, že se vycházelo pouze z jasných faktů a indicií. Dnes již bohužel víme, 

že obava byla na místě a informace pravdivé. Obyvatelům v domě v Karmelitské, do kterého 

byla umístěna nato „sociální“ rodina, začalo peklo. Ptám se, kde jsou nyní zastánci přidělení 

tohoto bytu? Kdy a jak pomáhají rodinám, které zažívají peklo a reálně zvažují z domu 

odhod? Kdy se ti, kteří prosazovali přidělení bytu v domě, byli podívat se snahou věc řešit? 

Pokud se tak dělo a děje, tak se omlouvám za svou neznalost. E-maily a stížnosti, které jsou 

případně k nahlédnutí u mne, tomu však nenasvědčují. Tyto stížnosti a vlastně zoufalé nářky 

obyvatel domu se v čase bohužel stupňují. Děkuji tímto 1. místostarostovi Petru Burgrovi, 

radnímu MUDr. Janu Votočkovi a Mgr. Ladislavu Vargovi a jeho týmu na sociálním odboru, 

že se záležitost začala nějak řešit.  

 Tato problémová rodina si vůbec neváží vstřícnosti Prahy 1 a naší pomoci. I proto 

volám po úpravě a nastavení jasnějších pravidel, za kterých se byty přidělují, ale zároveň za 

kterých se byty mohou odebrat. 

 Pokaždé, když vidím nejstarší členku první rodiny, tedy rodiny v loňském roce z 

Prahy 1 vystěhované, a to na různých diskuzích politiků s občany, tak je mi líto, že jsem nebyl 

schopen této rodině pomoci. Pravidla tomu nenahrávají. Velmi se přimlouvám tento případ 

posoudit a pokusit se rodině navrátit zpět na Prahu 1. Obávám se, že současný systém pravidel 

pronájmů obecních bytů neumožní rodině obecní byt na Praze 1 získat. Férové je zmínit, že se 
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jedná o rodinu paní xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vědkyně a velmi uznávané odbornice na 

genetiku a do loňského roku naši velmi váženou sousedku. Děkuji vám.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Vícha.  

 

P.  V í c h : 

 Podruhé interpeluji problém s nepovoleným záborem na stavbu vyhlídkového okna 

společnosti Penta do výkopu stavby Masaryk Center. Odpověď pana starosty Hejmy přišla 

více jak po měsíci od červnového zastupitelstva a neodpověděla na hlavní problém, že Penta 

nemá od června 2018 nahlášený a zaplacený zábor za cca 20 m2 svého informačního stánku a 

město zde přichází o statisícové částky. 

 Žádám tímto o zjednání nápravy o doplacení záboru za celou dobu nenahlášeného 

záboru veřejného prostoru před Masarykovým nádražím, které na její reklamní plochy činí 

více než 1 mil. Kč.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Vážený pane starosto, vážený pane radní Bureši, dne 21. 7. 2020 byl z komise pro 

bezpečnost rady MČ Praha 1 odvolán zástupce Prahy Sobě pan Beno Ge. Stalo se tak bez 

jakéhokoli předchozího oznámení, natož pak projednání, bez jakéhokoli zdůvodněni s tím, že 

na písemný dotaz odvolaného kolegy jste se, pane starosto, v rozporu s Jednacím řádem rady 

MČ Praha 1 dosud ani neobtěžoval reagovat.  

 Navíc, stalo se tak několik dní poté, co kolega Beno Ge, bývalý předseda komise pro 

bezpečnost spolu se mnou a dalšími zastupiteli též z řad Pirátů zorganizoval protest proti 

nelegální akci motorkářů nazvanou Prague Night Ride, kdy desítky až stovky hlučných 

motorek dorazilo v sobotu po 22. hodině na Václavské náměstí a na další místa centra Prahy a 

docházelo k masivnímu porušování dopravních předpisů a nočního klidu. Nechávám teď 

stranou, že samotná akce porušuje buď shromažďovací zákon, neboť nebyla ohlášena a 

neměla tak žádného organizátora odpovědného za její průběh, nebo porušovala zákon v tom 

smyslu, že neměla vyřízený zábor. 

 Současné vedení Prahy 1 proti akci motorkářů odmítlo cokoli podniknout, ač to kol. 

Beno Ge ještě jako člen bezpečnostní komise navrhoval, ovšem pan Bureš to povýšeně 

odmítl. Následně současná koalice akci motorkářů de facto podpořila, když se proti našemu 

protestu vymezila a uvedla, že prý motorkáři jako všichni ostatní mají právo užívat silnice. 

Ano, ale jen v souladu se zákonem. Několik dnů poté byl kol. Beno Ge bez zdůvodnění 

odvolán.  

 Nevím, co k takovémuto jednání s Prahou Sobě, která vyhrála volby, dodat. Chápu, že 

máte obavu z toho, že občané uvidí, že některé věci měnit jdou a že změna možná je. Dodám 

snad jen to, že kolega Beno Ge i všichni ostatní budeme nadále, a to v jakékoli pozici, tedy i 

bez členství ve vašich komisích či výborech – já ostatně jsem také nebyl do žádného výboru 

zvolen, hájit zájmy občanů a plnit svůj volební program.  

 

P.  H e j m a : 

 Panu Beno Ge jsem osobně vysvětloval důvody. Bylo to i na základě podnětu Policie 

ČR, protože neadekvátním způsobem zasahoval do jejich činnosti. Jsem připraven věc 

vysvětlit individuálně. Pan Beno Ge odpověď ode mne dostal.  
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 Prosím o poslední interpelaci paní zastupitelku Talackovou, zbytek interpelací 

dokončíme po projednání všech bodů programu. Prosím, paní kolegyně, máte slovo. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Vážený pane starosto, moje interpelace se týká změn územního plánu, o kterých teď 

mluvila paní Anna Vinklárková, čili změn na severovýchodní části Masarykova nádraží a 

nádraží Florenc.  

 Ano, výbor pro územní rozvoj HMP sice podněty poslal dál, ale s tím, že VURM 

požaduje, aby v souvislosti s projednáváním změny ÚP průběžně docházelo k intenzivnímu 

jednání mezi investorem, městskou částí a HMP za účelem identifikace a konkretizace 

požadavků zejména hl. m. Prahy a městské části, čili s tím, že se městská část má vyjadřovat. 

Chtějí, aby se městská část vyjadřovala.  

 Ptám se, jestli plánujete toto vyjádření formulovat pomocí participace místních občanů 

a pomocí relevantních komisí Prahy 1, zejména Komise pro územní rozvoj Prahy 1, ale i 

Komise pro životní prostředí. Moc doufám, že se věc bude projednávat na nejbližší schůzi 

Komise pro územní rozvoj a že bude naplánované i participační setkání. Prosím o sdělení 

všech relevantních kroků. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Ano, stane se tak. Přerušuji bod interpelace zastupitelů. Všechny interpelace budou 

vyslechnuty na závěr jednání zastupitelstva.  

 Do zápisu konstatuji, že byla ještě předána písemná interpelace od pana Michala 

Valenty, který si nepřál osobně vystoupit. 

 Dávám k zaprotokolování dřívější odchod pana Davida Skály v 18.15 hod. a zároveň 

konstatuji, že zde máme zastupitele pana Martina Kotase, který je ji přítomen.  

 Prosím vrátit se k projednání  

9. bodu, tisk 1601  

 Prosím o zobrazení pořadí diskuse. Prosím o slovo pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý: 

 Prosím zařadit na konec, teď se vzdávám příspěvku. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Vícha. Pan kolega Vích není přítomen. Další je pan zastupitel 

Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Vyjadřoval jsem se k vlastnici bytové jednotky 14, k paní xxxxxxxx. Musím říct jednu 

pozitivní věc. Jak jsem sledoval v době COVIDU, paní xxxxxxxx velmi pomáhala  

v souvislosti s dodáváním látek na roušky. 

 K tomu, co jsem tady říkal předtím, dovolím si dát pozměňovací návrh k navrženému 

usnesení, kdy jsem se vyjadřoval ke krátkodobým ubytováním, že tam nejsou žádné sankce. 

Dovolil bych si navrhnout nejen pro tento případ, ale i pro ostatní případy, které budou: 

 Ve variantě A, ve 2. bodu máme uvedeno: a to za následujících podmínek: 

 nově vzniklé bytové jednotky budou využívány výhradně k trvalému bydlení a 

nebudou využívány ke krátkodobému ubytování pod sankcí 2 mil. Kč ve prospěch MČ Praha1 

za porušení stanovené podmínky, a to po dobu 15 let s účinností od data kupní smlouvy.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Chtěl jsem zareagovat na Davida Bodečka ohledně právních otázek. Předpokládám, že 

ve smlouvě o výstavbě bude zakotven závazek nabyvatele, aby jednotka byla využívána 

pouze trvalému bydlení, nikoli ke krátkodobému ubytování s tím, že tam bude i závazek, že v 

případě převodu bude rovněž tento závazek předán. V případě, že by tento závazek byl 

porušen, může se oprávněný – v tomto případě městská část – soudně domáhat, aby soud 

zakázal v tomto porušování smluvní povinnosti pokračovat.  

 Souhlasím, že lze uvažovat o ostřejších právních prostředcích garance toho, že byty 

budou užívány skutečně k bydlení a ne jinak. Smluvní pokuta je možná, ale ještě lepší 

ustanovení by bylo zavést věcné břemeno váznoucí na této jednotce. Bylo by automaticky 

zapsáno v katastru a pro všechny budoucí vlastníky by představovalo, že jednotka nemůže být 

využívána ke krátkodobému ubytování.  

 Doplnil bych v reakci na radního Votočka u jednoho z předchozích bodů. Ve smyslu 

soukromo-právním se jedná o nějakém omezení vlastnického práva, ale vycházím z toho, že 

jsme deklarovali myslím v březnu loňského roku, že považujeme využívání prostoru, který je 

kolaudovaný jako byt, k jiným účelům, za protiprávní. Argument, že sice Stavební úřad nedá 

pokutu, když to někdo dělá neznamená, že by z faktu kolaudace jako prostoru pro bydlení 

nevyplývala i právní povinnost prostor takto užívat a neužívat ho k ubytování. V určitém 

smyslu fakticky vlastnické právo omezujeme, ale jen garantujeme to, aby veřejné právo, že 

kolaudovaný byt se užívá jako byt a ne jako ubytovací prostor, bylo naplněno. Vlastnické 

právo nijak neomezujeme. Protože stavební úřady to nepokutují, tak my soukromo-právně 

doháníme to, co by jinak měly dělat stavební úřady.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Toto jsem chtěl říkat. Dobře, že to tady zaznělo, připojuji se k tomu. Myslím si, že 

věcným břemenem už je zmínka v převodní smlouvě, která by byla uložena na katastru 

nemovitostí, k čemu to výhradně slouží – ale věcné břemeno by bylo super.  

 Chci zareagovat na pana dr. Votočka. Zmiňoval jste, že máme málo hlasů na souhlas 

nebo nesouhlas. Nedomnívám se, že je tomu tak. Jedná se o převod podílů a naše SVJ tam má 

myslím stoprocentní souhlas. Možná, že toto SVJ to má upraveno jinak, ale myslím si, že 

čtvrtinový podíl není malý k tomu, že bychom to nemohli blokovat. Tím nepředjímám, že to 

budeme blokovat, zaujal mě ale váš argument.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předkladatele o reakci. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Vážený pane magistře, podíl 25 % samozřejmě není málo, ale v tuto chvíli nevíme, 

jaké má toto konkrétní společenství stanovy, jestli mají původní nebo si je už změnili. Ve 

stanovách může být řečeno, jaký je potřebný podíl ke změnám užívání jednotky, což se týká 

společných prostor. Velmi si vážím vašeho svatého boje proti krátkodobému ubytování, sám s 

tím mám vlastní zkušenosti. Dokonce vaší politickou reprezentací dosazený vedoucí 

Stavebního odboru se chová velmi nestandardně a netransparentně, ve stejné věci vydává 

různá stanoviska a bude to mít logicky ještě dohru. 

 Chci se ale zeptat, co se stane, když oni odmítnou milionovou pokutu? Náš zástupce  

v SVJ bude hlasovat proti tomu, ale je docela možné, že budou mít 75 % hlasů. Vašemu 

doplnění se nebráním, mohu se s tím ztotožnit, ale obávám se, že to bude plácnutí do vody.  
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V bodech, které tady máme jako podmínky, už jsme si ve variantě A vymezili, že to 

bude odhad zpracovaný znalcem, kterého dodáme my. Dále jsme si tam dali, že to bude 

výběrovým řízením, které bude veřejné. Dáme tam milionovou pokutu, ale obávám se, že to 

nebude nic platné.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kol. Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Chtěl jsem reagovat na Pavla Nazarského. Věcné břemeno není každé smluvní 

ustanovení, musí se zapsat do katastru. Je to trochu něco jiného a v praxi něco silnějšího, než 

jen smluvní ustanovení. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kol. Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Pokud bychom tento bod neodložili, že bychom mohli třeba část dopracovat, protože 

se s tím budeme setkávat často, apeloval bych jak na pana dr. Votočka, tak je to i úkol pro náš 

výbor proti vylidňování. Myslím, že jsme se dokonce na výboru o tom bavili, že tuto věc je 

třeba právně vycizelovat a najít formulaci, aby to bylo jasné. I kdyby to měl být běh třeba na 

pět let, je třeba, aby to bylo nezpochybnitelně jasné, že byt musí sloužit k trvalému bydlení. 

Možná v tomto případě je už pozdě něco takového tam mít, ale myslím si, že pro všechny 

další smlouvy by bylo užitečné to mít. Já se za to přimlouvám.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Sitár Baborákovou. 

 

P.  Sitár  B a b o r á k o v á : 

 Souhlasím s panem Nazarským, co teď říkal, určitě si to vezmeme na výbor. Čím lépe 

to specifikujeme a čím lepší pravidla na stůl dáme, tím více pomůžeme našim úředníkům, 

kteří nepřistupují ke každému stejně. To je jedna věc. 

 Druhá věc – musíme dát pozor na judikaturu z r. 2007, kde vzniká na věci dvojí právní 

pohled. V tom by nám to také mohlo pomoct. 

 

P.  H e j m a : 

 Před závěrečným slovem ještě došla přihláška k diskusi od pana xxxxx 

xxxxxxxxxxxxx,  který je členem výbor SVJ Pařížská 28, ale není občanem Prahy 1. Prosím 

hlasovat, zda mu dáme slovo (pozn. výsledek hlasování nebyl uveden do záznamu). Máte 

slovo. 

 

P.  x x x x x x x x x x x : 

 Dámy a pánové, moc vás nezdržím. Když byl předložen tento bod k projednávání, 

považuji za nezbytné se vyjádřit. Jsem členem výboru SVJ v Pařížské 28. Rád bych vám dnes 

odůvodnil, proč tuto žádost dnes projednáváte a proč jsme ji podali. 

 Na úvod bych chtěl uvést, že dům ještě před dvěma roky byl ve vnitřních prostorách  

v dezolátním stavu. Výbor se proto rozhodl, že nesnese odkladu rekonstrukce společných 

prostor, vnitřního vybavení, rozvodů apod. Proto jsme se rozhodli, že rekonstrukci učiníme.  

V rámci rekonstrukce jsme udělali kompletní prohlídku domu a zjistili jsme, že v domě je 

ještě jedna místnost, která je společným prostorem všech vlastníků a ze které by se po roční 
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rekonstrukci dala vybudovat jednotka. Jejím zpeněžením bychom získali finanční prostředky 

na úhradu poměrně nákladné rekonstrukce.  

 Dnes je dům zcela opraven jak z vnějšku, tak zevnitř. Opraven je podle mého názoru 

dokonale. Jsou respektovány všechny architektonické prvky domu z roku, kdy byl postaven. 

Domnívám se, že se vytvořila kompletní replika domu, tak byl historicky postaven. 

Domnívám se, že je to i požadavek městské části, aby domy na Praze 1 zvenku i zevnitř 

vypadaly autenticky z té doby. To je důvod, proč tady dnes sedím a proč výbor žádost podal. 

Odsouhlasení záměru nám následně umožní udělat výběrové řízení, veřejnou soutěž na 

nového vlastníka jednotky a z utržených peněz budeme respektovat jako minimální částku, 

která vyjde ze znaleckého posudku znalce, který bude jmenován ze strany městské části. 

 Osobně se domnívám, že by to měla být i částka vyšší. Budeme se snažit, aby cena 

byla pokud možno co nejvyšší. Je potřeba si uvědomit, že drtivá většina peněz, které takto 

získáme, umožní nám pokrýt náklady na rekonstrukci.  

 V této souvislosti připomínám, že kdyby tento návrh neprošel nebo nám to nebylo 

umožněno, stanou se dvě věci. Budeme tam mít jednotku, která je víceméně v dezolátním 

stavu, není pro vlastníky jednotek využitelná a současně budeme nuceni zvyšovat poplatky za 

správu domu do fondu oprav, abychom byli schopni následně hradit závazky, které máme z 

rekonstrukce.  

 Současné se žádostí SVJ je tam žádost paní xxxxxxxxx. Za společné 4 m2 zaplatí 

částku, která půjde do fondu oprav a bude rovněž použita k úhradě nákladů rekonstrukce. 

 Pokud jde o krátkodobé pronájmy, rád bych uvedl jednu věc. V našem domě jsme měli 

dva případy krátkodobých pronájmů a na schůzích padlo jednomyslné rozhodnutí o tom, že 

tyto pronájmy v domě nechceme. Mně se společně s členy výboru podařilo do půl roku 

krátkodobé pronájmy v našem domě ukončit. Myslím, že i za stávající právní úpravy existují 

dostatečné nástroje na to, aby v domech krátkodobé pronájmy neexistovaly. Dokáži si 

představit právní kroky, které lze učinit, aby jednotliví provozovatelé toho zanechali.  

 Pokud by o to městská část měla zájem, jsem ochoten s tímto případně pomoci. 

Myslím, že mohu slíbit, že pokud se jednotka prodá, v žádném případě nedojde k tomu, že by 

tam byl krátkodobý pronájem nebo že by to někdo používal na nějaký krátkodobý business.  

 Pokud se týká otázek bydlení v domě, jak tady říkala paní Koblihová, chci uvést, že po 

rekonstrukcích v domě jednotlivé byty budou obydleny. Znamená to, že po kolaudacích lidé 

se tam nastěhují, a to včetně mé osoby. Znamená to, že dům bude obydlen z 95 %.  

 

P.  H e j m a : 

 Pro ujasnění. Jste vlastníkem některé jednotky? (xxxxxxxxxxx: Ano.) 

 Slovo má pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Dal jsem pozměňovací návrh, podle kterého se do varianty A i do varianty B do bodu 

2 za slova: a to za následujících podmínek: nově vzniklé bytové jednotky budou využívány 

výhradně k trvalému bydlení a nebudou využívány ke krátkodobému ubytování, což bude 

zajištěno věcným břemenem.  

 Prosím paní Valíčkovou, aby ukázala, že to Praha 1 praktikovat začala. Petr Hejma to 

určitě ví, smlouvu vyjednával. Když se podíváte na třetí stránku, je v bodu 3: společností lze 

zajistit, a to i v případě věcných práv – to je právě věcné břemeno, že byty vystavěné podle 

bodu A budou k trvalému bydlení a nikoli pro krátkodobé ubytování.  

 Schválila to rada a je to už něco, co v praxi Praha 1 realizuje.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předat Návrhovému výboru. 
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 Máme čtvrtou přihlášku pana zastupitele Bodečka. Prosím hlasovat, že může vystoupit 

počtvrté. Pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 9. Návrh byl schválen, máte slovo. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Mám dva dotazy. Pán říkal, že se jmenuje pan xxxxxxxxxxx, ale nemohu najít vaše 

jméno v katastru. 

 Druhý dotaz. Řeknu vám, co mě strašně zarazilo – cena dle znaleckého posudku  

v Pařížské 63 tis. Kč za m2. To je šílená částka, to ani není možné.  

 

P.  x x x x x x x x x x x : 

 Odpovím na otázku. Jsem jednatelem společnosti Investimo a jsem členem výboru. 

 Ptal jste se na částku. Máte tam Kč 63386, ale to je cena dle znaleckého posudku. 

Faktická cena je 327 tisíc. 

 

P.  H e j m a : 

 Ještě má dotaz pan kol. Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Ne, 63 tisíc je za m2 a 327 tis. Kč je částka za všechny 4 metry, která by byla dána do 

fondu oprav. 

 

P.  x x x x x x x x x x x : 

 Ano, bude to celková částka, ale je to za společné prostory. 63 tisíc bylo zjištěno ze 

znaleckého posudku, ale je to společná část jako chodbička. Není to jako druhý bytový 

prostor. 

(P. Bodeček: Nemohu souhlasit.) 

 

P.  H e j m a : 

 Neveďme polemiku. Prosím paní zastupitelku Nazarskou. 

 

P.  N a z a r s k á : 

 Mám dotaz možná na pana Votočka, jestli jste přemýšleli o tom, že bychom se my 

přihlásili to záměru vystavit tam byt? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 V této chvíli jsme ve fázi vyhlášení záměru. Tyto konkrétní debaty ještě neprobíhaly, 

musíme to zhodnotit z hlediska financí atd. 

 Chtěl jsem se zeptat pana xxxxxxxxxxxxx na zcela něco jiného. Vy jste od června  

r. 2016 členem výboru, nyní jste nám objasnil, že jste jednatelem společnosti, o které nám 

ovšem v důvodové zprávě paní xxxxxxxx tvrdí, že ji obratem koupí. Jak to bude dál? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana xxxxxxxxxxxxx o odpověď na dotaz pana radního Votočka. 

 

P.  x x x x x x x x x x x : 

 Dotaz jsem neslyšel. 
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P.  H e j m a : 

 Pan radní Votoček zopakuje dotaz. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Od června 2016 jste zapsán jako člen výboru SVJ. Vysvětlil jste nám, že jste 

jednatelem společnosti, která vlastní byt č. 15, ale v důvodové zprávě je uvedeno, že paní 

xxxxxxxx hodlá ten váš byt koupit. Chtěl bych k tomu další vysvětlení.  

 

P.  x x x x x x x x x x x : 

 Je k tomu takové vysvětlení, že předběžně jsme domluveni na prodeji v případě, že 

bude možné budoucí sloučení. Pokud budoucí sloučení nebude, domluveni na převodu 

nejsme.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan xxxxxxxxxxx nyní reagoval na pana Votočka.  

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Podpořil bych Jitku Nazarskou s tím, co před chvílí říkala. Jestliže máme v domě něco 

přes 20 % podíl, bylo by zajímavé se zamyslet nad myšlenkou, že by městská část o byt 

projevila zájem. Jak víme, městská část má volné peníze. V bance nedocházejí přílišného 

zhodnocení, zatímco v Pařížské je to zhodnocení velice významné. Zároveň bychom měli 

dohled nad tím, že se v bytě bude opravdu bydlet.  

 

P.  H e j m a : 

 Další přihlášený již počtvrté je pan zastupitel Nazarský. Prosím hlasovat o možnosti 

jeho vystoupení. Pro 15, proti 0, zdržel se 1, nehlasovalo 7. Návrh byl schválen, prosím, máte 

slovo. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Omlouvám se interpelujícímu, aby to nebral jako osobní útok na něj. Možná jsem 

paranoidní, ale na Starém a Novém Městě máme stále více a více nově zrekonstruovaných 

obytných domů, kde jsou hlášeni obyvatelé, že tam trvale bydlí, ale v podstatě je to nelegální 

hotel, kde se provozují krátkodobé ubytovací služby. 

 Neberte si to osobně, ale pouhé vaše ujištění, že tam hodláte trvale bydlet, právně nic 

neznamená. V tomto směru bych byl velmi obezřetný a tím spíše bych za městskou část 

usiloval, abychom se podílu na domě zejména na tak významné adrese nevzdávali, ale naopak 

usilovali o získání té bytové jednotky.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Scholze. 

 

P.  S c h o l z : 

 Máte v domě jeden byt, nebo více než jeden byt? 

 K panu Víchovi a ke kol. Nazarské bych chtěl říct, že si pamatuji, že to bylo na 

jednom z prvních zastupitelstev, ještě když jste byli v koalici, a já jsem přesně navrhoval, že 

bychom mohli něco koupit a zrekonstruovat to, ale byl jsem označen jako za blázna. Přijde mi 

to jako zajímavá změna názoru.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Chtěl bych, abychom pečlivě zvážili, jestli budeme účastni nějakého výběrového 

řízení na rozestavěnou půdu. Rozestavěných půd máme teď deset a nejsme schopni se jich 

zbavit. Abychom bez velkého očekávání, že velmi dobře zhodnotíme další půdní jednotku, 

nakonec nebyli zklamáni. 

 

P.  H e j m a : 

 Ještě pan xxxxxxxxxxx. 

 

P.  x x x x x x x x x x x : 

 Mluvili jste o tom, že jste uvažovali o tom, že by se městská část účastnila výběrového 

řízení, tak máme i jednu z variant, která vám to umožní, stejně tak jako ostatním vlastníkům  

v domě. Vycházeli jsme z předpokladu, že vždycky bude lepší, pokud by o jednotku měl 

zájem někdo z domu. Pro nás bude nejlepší, pokud by to byla i městská část a byla by nám 

nápomocna při vybudování. Ve veřejném řízení, pokud to budete chtít následně deklarovat, 

vám podmínky dáme, ale i do smlouvy dáme, že primární právo na nabytí jednotky bude mít 

jeden ze stávajících vlastníků. Jinými slovy – do řízení bychom dali výhradu, že uděláme 

klasické standardní výběrové řízení, byla by zjištěna nejvyšší cena, které bylo možná 

dosáhnout, a pokud ji dorovná jeden z vlastníků v domě, který má o to zájem, tak v takovém 

případě bude mít primárně právo jednotku nabýt. Domnívám se, že tím dosáhneme nejvyšší 

ceny a umožníme to primárně nabýt současnému vlastníkovi v domě. Připadá mi to jako 

nejrozumnější a nejsprávnější řešení a umožní to městské části případně se účastnit.  

 

P.  H e j m a : 

 Ještě prosím paní Koblihovovou, která se hlásila do rozpravy. Prosím, máte slovo.  

 

P.  K o b l i h o v á : 

 Chtěla jsem říct, že společnost Investimo vlastní i u nás byty, resp. zatím jeden byt. 

Ten zrekonstruovala takovým způsobem, že by si tam nikdy turisty nepustila, to neřešte. To 

jsou byty, kde jsou jen velké náklady a majitelem zůstává skrytě pan xxxxx. Nebude to 

pronajímat nějakým turistům, nemá to zapotřebí, je zbytečné to tam dávat, spíš aby byli 

ochotni to pronajmout a trvale tam bydlet. Paní xxxxxxxx bude vlastnit a pan xxxxx bude 

vlastnit – mají plno bytů a nebydlí tam. Jeden člověk nemůže bydlet v několika bytech 

najednou. Když paní xxxxxxxx bydlí v xxxxxx x, kde má 145 nebo 150 metrů byt, ve kterém 

bydlí od r. 2008 a teď si zakoupila od městské část byt na rohu Pařížské, ve kterém nikdy 

bydlet nebude, a teď si ještě dokupuje další prostory, o kterých pan xxxxxxxxxxx říká, že by 

bydlela, budou to ale prázdné byty. Dům je stejně z 80 % prázdný a jestliže tam budou tito 

majitelé, bude prázdný i do budoucna – Investimo a pan xxxxx. Jiní majitelé tam ani nejsou. 

Ještě tam bydlí pan xxxxxxxxxxxxx, ten je asi jediný. Na zvonku jsou napsáni lidé, kteří to 

hned po privatizaci prodali a jsou napsáni i na katastru. Je vidět, že je to skrytý majitel, tam 

nejde o pronajímání turistům. Jde jen o to zmocnit se domu.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan Nazarský se hlásí popáté. Prosím o procedurální hlasování, zda může ještě 

vystoupit. Pro 18, proti 1, zdržel se 0, nehlasovalo 5. Máte slovo. 
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P.  N a z a r s k ý : 

 Děkuji a slibuji, že je to naposled. Chtěl jsem poprosit pana předkladatele o přerušení 

bodu. Vyvstali tady nové skutečnosti a myslím si, že bychom se nad tím měli i ve výboru 

zamyslet. Jestliže to snese odkladu, přimlouvám se za odložení na příští zastupitelstvo. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Sitár Baborákovou.  

 

P.  Sitár  B a b o r á k o v á : 

 Respektuji, jak se pan Votoček rozhodne, ale dala bych slovo do pranice. Než se 

pronajal poslední byt u nás v domě, tak na schůzi SVJ nám pan majitel sliboval, že ho 

rekonstruuje pro své rodiče, a dnes to pronajímá. Odpusťte nám naše vystoupení, ale my 

potřebujeme tyto věci debatovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu k tomuto materiálu a prosím předkladatele o závěrečné slovo, jak 

naložíme se vznesenými návrhy včetně návrhu na přerušení projednávání tisku. Zároveň 

prosím o doporučení varianty k hlasování.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Myslím, že se přerušením k ničemu dalšímu nedostaneme. Je to teprve záměr, ke 

konečném rozhodování se to sem ještě jednou vrátí. 

 Navrhuji hlasovat ve variantě A. Během diskuse jsem se již ztotožnil s návrhem na 

milionovou pokutu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předsedu Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 Zaslechl jsem ztotožnění se s tím, co mělo být hlasováno pod sankcí. Mám v ruce ve 

výši 2 mil. ve prospěch MČ Praha 1 za porušení stanovené podmínky, a to po dobu 15 let s 

platností od data účinnosti kupní smlouvy.  

 Chápu to tak, že se s celým tímto překladatel ztotožňuje?  

 Doporučil bych, pane starosto, zeptat se pana dr. Dětského, aby nám k tomu dal 

stanovisko. Nerad bych někde vysvětloval, že jsme hlasovali pro něco nezákonného. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan dr. Dětský vyslyšel prosbu. Prosím, máte slovo. 

 

P.  D ě t s k ý : 

 K návrhu nemám žádné námitky, neboť jako prodávající si můžete podmínky v závěru 

stanovit. 

 

P.  H e j m a : 

 Slyšeli jsme, že se nedopouštíme žádného protiprávního jednání.  

 

P.   B u r e š : 

 Ztotožňuje se předkladatel? 

(P. Votoček: Ano.) 
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P.  H e j m a : 

 S technickou se hlásí paní kolegyně Sitár Baboráková a paní zastupitelka Nazarská. 

 

P.  Sitár  B a b o r á k o v á : 

 Nevím, jestli se jedná o technickou, ale zajímá mě, co se stane, když pokutu zaplatí? 

Pro takové lidi milion nic není. 

 

P.  H e j m a : 

 Paní kolegyně, rozprava již byla ukončena, ale tento dotaz může být zodpovězen. 

 Prosím paní kol. Nazarskou s technickou poznámkou. 

 

P.  N a z a r s k á : 

 Před hlasováním prosím o pět minut na klub. 

 

P.  H e j m a : 

 Vyhlásím. Pane předsedo, máte slovo. 

 

P.  B u r e š : 

 Tento pozměňovací návrh se stal součástí původního návrhu. 

 Jediný pozměňovací návrh je od pana zastupitele Čižinského, že ve variantách A i B se 

v bodech 2 za slova „ke krátkodobému ubytování“ doplňují slova: což bude zajištěno formou 

věcného břemene. Nevím, zda poté, co došlo k doplnění „pod sankcí ve výši 2 mil. Kč“, zda 

je to až za tato slova? Dával jste pozměňovací návrh, který se mezitím změnil. 

 

P.  Č i ž i n s k ý: 

 Chápu to, musel to upravit. 

 

P.  B u r e š : 

 Jde to proti sobě. Tady jsme stanovili pod smluvní sankcí, a tady bylo formou zajištění 

věcného břemene.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Může to být vedle sebe, může to být oboje, musel bych to ještě upravit.  

 

P.  B u r e š : 

 Jak je to v tomto okamžiku předloženo, jediný pozměňovací návrh je, že po doplnění 

„ve výši 2 mil. Kč atd. od data účinnosti kupní smlouvy, což bude zajištěno formou věcného 

břemene“. 

 Takto zní jediný pozměňovací návrh, o kterém můžeme dát hlasovat.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nemůžeme, protože ho musím upravit.  

 

P.  B u r e š : 

 Předkladatel říká, že je jeho návrh nehlasovatelný, tak nevím, jak se s ním 

vypořádáme. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Neztotožňoval jsem se s žádným věcným břemenem. 
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 To vám nikdo nepodsouvá, ale vkládal jsem do textu, který se posunul. 

 

P.  H e j m a : 

 Reakce na pana předsedu Návrhového výboru Bureše byla od pana radního Votočka a 

nyní reaguje pan zastupitel Čižinský. Prosím, hlaste se do rozpravy. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pozměňovací návrh se musí upravit. Jak se text posunul ztotožněním předkladatele s 

Bodečkovým návrhem, tak můj nebude dávat smysl. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan předseda Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 Konstatuji, že řádně předložený pozměňovací návrh je nyní nehlasovatelný, protože 

neodpovídá. Musíme se vypořádat s tím, že přestože byla ukončena rozprava a bude přestávka 

na klub, bude zpracován nějaký jiný pozměňovací návrh, který načtu po uplynutí přestávky na 

kluby.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan kol. Vích se hlásí s technickou. 

 

P.  V í c h : 

 Jak je to s přerušením a odložením? Rozumím tomu, že to pan Votoček nepřijal za 

své, ale nemělo by se o tom také hlasovat? 

 

P.  H e j m a : 

 Může to být podáno jako procedurální návrh, ale tento návrh nebyl sdělen. Nebylo to 

podáno jako návrh na přerušení podávání. Myslím, že to má být ze strany předsedů dvou 

klubů.  

 Paní kol. Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Připojuji se k procedurálnímu návrhu na přerušení tohoto bodu. 

 

P.  H e j m a : 

 Je návrh od dvou klubů na přerušení projednávání tisku. Tento procedurální návrh 

budeme hlasovat.  

 Vyhlašuji 5minutovou přestávku. 

(Přestávka) 

 Prosím, budeme pokračovat v jednání. Blížíme se k závěru projednávání bodu 9, tisku 

1601. Prosím o závěrečné slovo předkladatele radního Votočka. Máte slovo 

 

P.  V o t o č e k : 

 Bod přerušuji, dám to do výborů a vrátíme se k tomu příští měsíc. 
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P.  H e j m a : 

 Přerušuji bod č 9. Přistoupíme k projednávání bodu 10, tisku 1600 

prodej části společných prostor v domě č. p 220, na pozemku parc. č. 136, Anenská 13, 

vše v k. ú. Staré Město, Praha 1  

 Prosím pana místostarostu Burgra o převzetí řízení zastupitelstva. 

 

P.  B u r g r : 

 Děkuji za svěřenou důvěru. Předkladatelem bodu č. 10 je pan dr. Votoček. Má slovo. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Rámcově se opět jedná o prodej společných částí domů příslušných k jednotlivým 

pavlačovým bytům. Všechno máte v důvodové zprávě. 

 Prosím pana Mgr. Bullu, aby vás materiálem provedl. Musím si po předchozím bodu 

odpočinout. 

 

P.  B u r g r : 

 Slovo má pan Mgr. Bulla. 

 

P.  B u l l a : 

 V tomto případě jsme o krok dál než v předchozím projednávaném bodu, protože 

tentokrát se nejedná o záměr, ale o rozhodnutí o prodeji a současně se změnou prohlášení 

vlastníka. Je projednávána žádost vlastníků jednotek v domě Anenská 220/13 o přisloučení 

komor na jednotlivých patrech k jejich bytovým jednotkám. Jsou to místnůstky na patrech  a 

tito vlastníci by je chtěli mít ve svém vlastnictví, aby byly součástí jednotek. Jednotlivé 

komory mají 1,6 m2. Zjištěná cena znaleckým posudkem byla následně navýšena. Původní 

cena stanovená znaleckým posudkem byla ve výši 41,7 tis. Kč/m2 byla navýšena na 

65,6tis./m2 u každé komory. V tuto chvíli je otázka, zda to bude schváleno a následně učiněna 

změna v prohlášení vlastníka, či nikoli.  

 

P.  B u r g : 

 Otevírám diskusi. Do diskuse se nikdo nehlásí, diskusi končím a budeme hlasovat o 

nezměněném návrhu usnesení.  

 Protože nejsou všichni přítomni, prosím, aby se dostavili do sálu. 

 Využiji toho, že je dnes Ludmily. Pokud je tady nějaká Ludmila, blahopřeji jí k 

dnešnímu svátku.  

 Dávám hlasovat o usnesení k bodu poř. č. 10. Pro 12, proti 0, zdrželo se 6, 

nehlasovalo 6. Usnesení nebylo přijato. 

 

 Pořadové číslo 11 

žádost o prodej nebytové jednotky č. 1592/101 v domě č. p. 1592, na pozemku parc. č. 

2252, Mezibranská 17, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1  

 Slovo má předkladatel pan dr. Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Toto je jedno z SVJ „hrůzy“, kde stále probíhají boje mezi dvěma frakcemi. 

Současným předsedou je pan xxxx. xxxxxx. Pan xxxx. xxxxxx před lety vybudoval půdní byt 

a posléze vybudoval nebytovku jako ateliér. Nyní žádá o to, aby se mu ateliér prodal. 

 Kdyby to byl ateliér, který je vedle jeho bytu, dalo by se o tom uvažovat jako o 

přičlenění. Problém je v tom, že půdní byt je na půdě a ateliér v suterénu, takže toto nepřipadá 

v úvahu. V důsledku toho tady platí pravidlo, že se nebytové prostory neprodávají, a tím 
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pádem pan xxxx. xxxxxx musí přestat být předsedou SVJ, protože toto SVJ má ve stanovách, 

že ve výboru a předsedou může být jen jeden z vlastníků bytových jednotek. 

 Návrh je zamítnout tuto žádost. 

 

P.  B u r g r : 

 Technická – pan Kotas. 

 

P.  K o t a s : 

 K minulému hlasování. Pro bylo 12 zastupitelů a nebylo to přijato. 

(P. Burgr: Neříkal jsem, že to bylo přijato.) 

 Pardon, rozuměl jsem, že bylo přijato. 

 

P.  B u r g r : 

 Stali jsme se oběťmi roušek, přátelé. Pan předkladatel skončil, otevírám diskusi. Nikdo 

se nehlásí, diskusi končím. Budeme hlasovat o návrhu usnesení, kdy zastupitelstvo nesouhlasí 

s prodejem dané nebytové jednotky. Prosím hlasovat. Pro 17, proti 0, zdrželi se 2, 

nehlasovalo 5. Usnesení bylo přijato. 

 

 Pořadové číslo 12 

změna prohlášení pro dům č. p. 440 na pozemku parc. č. 323/1, k. ú. Malá Strana, 

Všehrdova 7, Praha 1 

 Předkládá zastupitel Votoček, má slovo. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Opět požádám pana Mgr. Bullu, aby vás tiskem podrobněji provedl. Věcně se jedná o 

to, že v tomto domě je vlastní budova, SVJ, pak je tam kostel sv. Jana Na Prádle a vedle něj je 

naprosto stavebně oddělený objekt, který je součástí SVJ a jeho vlastník žádá, aby dostal 

samostatné číslo a byl z SVJ vyčleněn.  

 Detaily mého zmateného přednesu doplní pan Bulla. 

 

P.  B u r g r : 

 Přednes byl naprosto přesný, pan Bulla to může doplnit. Máte slovo. 

 

P.  B u l l a : 

 Navázal bych na slova pana dr. Votočka. Jedná se o samostatný domeček přilepený na 

hlavní budovu č. p. 440. V tomto domečku se nachází pouze jednotka žadatele pana 

xxxxxxxx. Všichni členové společenství včetně pana xxxxxxxx souhlasí s oddělením. Jediný, 

kdo se nevyjádřil, je městská část jako člen SVJ. Protože je v kompetenci, aby se městská část 

vyjádřila, zastupitelstvu je to předloženo k projednání a k rozhodnutí, zda budeme s vynětím 

té části, kde se nachází jednotka 440/12 vlastněná panem xxxxxxxxx, souhlasit.  

 Doporučujeme, aby k tomu došlo, ale je to na vůli vás všech.  

 

P.  B u r g r : 

 Otevírám diskusi. Pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Mám dotaz. Proč tato záležitost nebyla jako ty předcházející tisky předložena Komisi 

obecního majetku? 

 Protože vycházíme pouze v důvodové zprávě na základě rozhodnutí a doporučení 

rady, předpokládám, když tento bod schválíme, že se rada touto záležitostí pečlivě zabývala.  
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P.  B u r g r : 

 V Komisi obecního majetku to podle mého názoru nebylo proto, protože tam nejde o 

žádný majetkový posun, že by se vydávaly nebo získávaly nějaké prostředky. Mění se jen 

čísla a na trávníku se udělá pomyslná čára.  

 Další je přihlášený pan Vích. 

 

P.  V í c h : 

 Přiznám se, že jsem v materiálu nenašel informaci, že se jedná o samostatný domeček, 

jak tady bylo ústně řečeno a nenašel jsem návrh na změnu katastru, kde se bude dělit hranice 

na zahradě, nebo jak to bude? Existuje nějaká fotodokumentace, abychom o tom nehlasovali 

bez podkladů?  

 

P.  B u r g r : 

 Další přihlášený je pan Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Mám dotaz. Jakou hodnotu bude mít nově vzniklý dům? Teď je to jen nějaký 

spoluvlastnický podíl, a najednou se z toho stane soběstačný dům. Domnívám se, že 

nabyvatel tím získá za nic velkou hodnotu. Neměli bychom v tomto směru jako zastupitelstvo 

tuto skutečnost zvážit?  

 

P.  V o t o č e k : 

 Jsem rád, že se sem tento bod dostal, protože se o něm jedná už pět let. Přiznám se, že 

jsem byl v domnění, že v majetkové komisi byl už asi v předminulém období.  

 Máte tam znalecký posudek, snímek z katastrální mapy a zákres, kde z toho všeho 

jasně vyplývá, že se jedná o samostatný kus, který s hlavním domem vůbec nesouvisí.  

 

P.  B u r g r : 

 Pan Kotas. 

 

P.  K o t a s : 

 Vzhledem k tomu, že se v této ulici pohybuji a pracuji, jedná se opravdu o samostatný 

domek. Myslím, že to má svou logiku a souhlasím s tím.  

 

P.  B u r g r : 

 Pan zastupitel Vích. 

 

P.  V í c h : 

 Můžete mi říci, kde najdu tu katastrálku s konkrétním vyznačením? 

 

P.  B u r g r : 

 Pan Bulla to ukáže. Čtvereček s křížkem je kostel sv. Jana Na Prádle a je to vedle.  

 Přátelé, obávám se, že kdybychom tyto individuální konzultace dělali všichni, tak 

projednání tohoto nekonfliktního bodu bude trvat strašně dlouho. 

 Do diskuse se nikdo nepřihlásil, rozpravu končím a dávám hlasovat o návrhu usnesení. 

Pro 15, proti 0, zdrželo se 6, nehlasovali 3. Usnesení bylo přijato. 
 S hrdostí předávám panu starostovi řízení schůze pod bodem 13 
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zrušení usnesení ZMČ Praha 1 č. UZ14_0691 ze dne 16. 9. 2014 a UZ15_0032 ze dne 

27.1.2015 ve věci změn prohlášení vlastníka  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji, pane místostarosto. Prosím pana radního Votočka, aby se ujal tisku. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Tento bod je výrazem toho, že mi došla trpělivost s některými SVJ, která s námi 

vyjednala prodej společných částí prostor ve prospěch někoho z vlastníků. Jak vidíte, od  

r. 2014 a 2015, nebyli schopni sehnat všechny podpisy, aby se dalo usnesení realizovat.  

 Když jsou tak liknavá, ať si to příště oběhají znovu, pokud na tom ještě trvají. My jen 

musíme zkontrolovat, jestli nedošlo k naplnění usnesení, aniž by bylo schváleno.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Překvapilo mě, že ani jedna z uvedených osob nepřevzala zásilku. Zásilky byly 

poslány 16. ledna 2020. Chci se zeptat mého mentora – pana dr. Votočka, proč jste těm lidem 

nezavolali? 

 

P.  H e j m a : 

 Reaguje pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Vážený pane předsedo, od ledna, kdy jsem vyjádřil svou nevůli nad tím, oddělení pana 

Bully se snaží každý měsíc vstoupit do komunikace s tímto SVJ. Dokonce dostali opakovaně 

výhružku, že pokud se nezmátoří a nedoplní všechny podpisy, že bude usnesení zrušeno. 

Rozhodně jsme dělali všechno možné pro to, abychom je probudili.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím ještě pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pane doktore, nerozumím tomu, když to bylo adresované dvěma osobám, sehnal jsem 

si na ně telefonní čísla. Co se týká pana xxxxxxxx, informoval mne, že nic nedostal a že mám 

vyřídit, že má datovou schránku. Co se týká pana dr. xxxxxxx, řekl mi, že původně měl 

všechny podpisy kromě jedné vlastnice, která v současné době bytovou jednotku prodává.  

 V souvislosti s tímto předkládaným tiskem jsem se ho ptal, proč nereagoval. Prosil, 

jestli by tato záležitost šla odsunout o jeden rok. Snažil jsem se mu vysvětlit, že když se zruší 

toto usnesení, které už je relativně staré – od r. 2014-2015, tak když kdykoli s podpisy přijde, 

na MČ Praha 1 mu to schválíme. Chci se zeptat, jestli tomu tak je? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předkladatele o reakci. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Pan Mgr. Bulla i pan Bc. Hovorka se snažili všemi možnými způsoby vstoupit  

v kontakt. 
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P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Pro 16, proti 0, 

zdrželo se 5, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.  

 

 Bod 14, tisk 1616 

žádost vlastníků jednotky č. 1403/13, Revoluční 28, k. ú. Nové Město, Praha 1 o 

odkoupení sousední jednotky č. 1403/37  

 Prosím pana radního Votočka, aby se ujal předkladu. 

 

P.  V o t o č e k: 

 Toto je evergreen story, asi po čtvrté se sem vrací žádost pana xxxx xxxxx, který je 

vlastníkem jedné jednotky v budově Revoluční 28. Žádným způsobem nechtěl spolupracovat, 

dokonce bránil při výběrovém řízení uchazečům se tam dostat, dával na dveře cedule, že 

nikomu nepřipustí, aby se připojil na jeho odvody odpadu a vody. Znovu to zkouší.  

 Navrhuji variantu A. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Končím rozpravu. Prosím hlasovat o předloženém usnesení ve 

variantě A. Pro 15, proti 0, zdrželo se 6, nehlasovali 3. Návrh byl přijat, usnesení 

schváleno. 

 

 Bod č 15, tisk 1616 

prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními ZMČ Praha 1  

 Prosím pana radního. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Tento bod je obdobný jako bod 13. Souhlasil jsem ještě s tím, že se jim dá šance. 

 Je to záležitost nedořešeného usnesení – jednoho z r. 2017, jednoho z r. 2018. 

Navrhuji prodloužení termínů. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Rozpravu končím. Technická poznámka – kol. Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Dávám pozměňovací návrh, aby tam nebylo „dle přílohy tohoto usnesení uložené v 

OVO“, aby tam z toho vypadlo „uložené v OVO“, aby to bylo rovnou přílohou tohoto 

usnesení.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předkladatele, zda se ztotožňuje s tímto návrhem. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Trochu jsem nerozuměl, o co jde. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím ještě jednou paní kolegyni. 
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P.  P o č a r o v s k á : 

 Aby součástí usnesení byla rovnou příloha, nikoli aby to bylo uloženo v OVO. 

Znamená to odejmutí konce „dle přílohy tohoto usnesení“, aby se to stalo veřejnou přílohou, 

nikoli uloženou v OVO. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Může být. 

 

P.  H e j m a : 

 Stává se to součástí původního návrhu. Prosím hlasovat o takto doplněném návrhu 

usnesení. Pro 20, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 3. Usnesení bylo schváleno. 

  

Můžeme přejít k projednání bodu č. 16, tisk 1554 

posunutí termínu úkolu z usnesení č. UZ18_0612 ze dne 12. 6. 2018 – informovat ZMČ 

P1 o výsledku vyhodnocení připomínek a zásadních připomínek MČ Praha 1 k 

předloženému návrhu územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitní plán)  

  Jeho náplní je rovněž posunutí dvou termínů úkolů z citovaných usnesení hl. m. Prahy. 

Konkrétně se jedná o ukládací část usnesení z 12. června 2018.  

 V rámci tohoto usnesení byl uložen úkol informovat ZMČ Praha 1 o vypořádání 

připomínek ke změnám územního plánu směrem k pořizovateli. Vzhledem k tomu, že se 

tehdy odhadoval čas zhruba na dva roky, že to bude dostatečná lhůta, kdy budou tyto 

připomínky projednány a bohužel se tak nestalo, žádá se zde o posunutí tohoto termínu o 

jeden rok. Předpokládá se, že ve 2. pololetí může dojít k vypořádání těchto připomínek a pak 

následně může být zastupitelstvo informováno.  

 Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Čižinského. Máte slovo. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Tisk je formální. Prodleva vznikla tím, že se v červnu na to nedostalo, protože to 

nebylo urgentní. Jedna ze zásadních připomínek se týkala zastavění nám. Jiřího Formana před 

hotelem Intercontinental. Domnívám se, že by bylo vhodné nyní tuto věc projednat. Opět 

zmiňuji lednový převrat 14. ledna 2020. Již 15. ledna nový starosta zrušil participační setkání 

občanů k zástavbě hotelu Intercontinental. Tenkrát přišel s podivnou výmluvou, že to neměl 

napsáno v kalendáři. Bylo to všude na Úřadu. Na stránkách bylo napsáno:  

 Prezentace a následná diskuse proběhne v náhradním termínu, o kterém vás budeme 

informovat. Děkujeme za pochopení.  

 Nestalo se nic. Před 14 dny vyšel článek na serveru seznam.zprávy, který se jmenuje 

Půl miliardářů kolem známého hotelu, noví majitelé nového džihádu. Týká se to i domu 

Pařížská 8, o kterém jsme před chvílí diskutovali. Je to pravděpodobně článek majitelů 

Intercontinentalu, kteří tlačí na zastavění a tvrdí, že jim škodí pan xxxxxx xxxxx. V článku 

bylo uvedeno: 

 Máme skvělou podporu od hl. města, městské části Prahy 1 i od památkářů. Jediný 

člověk, který proti tomu aktivně bojuje, je pan xxxxx. Byl tam citován i náš pan starosta Petr 

Hejma, který prý investiční záměr v zásadě podporuje a úsilí soukromých investorů oceňuje, 

investoři si váží tohoto místa a chtějí si s tímto projektem udělat dobrou vizitku. Vzájemně 

komunikujeme, dopředu nás o všem informují, těšíme se na finální podobu. Pro nás je dobrá 

zpráva, že chtějí investovat do veřejného prostoru, zvýšit prostupnost tohoto území a dotvořit 

Pařížskou ulici až k nábřeží, aby zde vzniklo místo, které bude pro veřejnost dobře fungovat – 

vyzdvihuje Hejma.  
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 Jediný diskutabilní bod je zastavění části náměstí, které má stát na rohu ulice Bílkovy 

a Pařížské. Objekt, který tam má vzniknout, vyvolal určité polemiky, celá věc není ještě 

uzavřena a věřím, že se nějakou uspokojivou finální verzi podaří nalézt – uvádí starosta 

Prahy1. 

 Zde jsou informace z tisku, který není považován za zcela bulvární a který hovoří o 

tom, že náš pan starosta s tím souhlasí, že čile s těmi, kteří chtějí zastavět náměstí, jedná. 

Občané, kteří byli proti a radnice, která se tenkrát jasně vyjadřovala proti tomu – nevíme nic.  

 Domnívám se, že je vhodná chvíle, abychom to otevřeli a abychom nedopadli jako s 

Masaryčkou, kde pan starosta také jednal, až všechna povolení Penta dostala. 

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, především prosím – držme se merita projednávané věci. V jednacím řádu 

máme, že se diskutuje o předloženém usnesení a předloženém tématu a diskuse se nesvádí 

jinam. Tady máme čistě technický tisk, který se týká posunutí termínů úkolů, které z 

objektivních důvodů nemohly být splněny.  

 Pokud jde o vaši připomínku, zareaguji na ni. Sám víte, že záměr je zcela v plenkách. 

Investor přišel s tímto návrhem, v listopadu minulého roku se odprezentoval, že je novým 

vlastníkem. Od té doby připravuje koncept zástavby, jsme zcela na začátku, to znamená bez 

projednání s orgány památkové péče atd. a ani nemáme o čem jednat. V tomto směru můžeme 

dát maximálně prohlášení, že vítáme investora s filantropickým zaměřením, že je připraven 

investovat cca 3/4 mld. do veřejného prostoru a změnit ho. To jsme všichni kvitovali.  

 Nyní čekáme na nějaký návrh, který samozřejmě projednáme v komisích, v radě a s 

vámi všemi, projednáme to i s občany. To všechno je připraveno. Navíc se připravuje návrh o 

spolupráci, stejně tak jako to bylo se společností VELVIN(?) v rámci Savarenu nebo s 

Masaryčkou. Nevím, proč se dotýkáte Masaryčky, tam jsme postupovali ve shodě s hl. m. 

Prahou a dojednávali jsme podobné, co hl. m. Praha. Nevím, v čem to bylo chybné. V tomto 

směru na rozdíl od vás to neprojednávám s rodinnými příslušníky, ale s kolegy z rady či s 

kompetentními předsedy např. Komise pro územní rozvoj či s kompetentními úředníky naší 

městské části, což je v tomto případě pan Jan Brabec. 

 Tady nemáme co skrývat, investor naopak si velmi zakládá na tom, aby se 

postupovalo transparentně, eticky a přímo. Můžeme se všichni těšit na koncept, který nám 

předloží, který si projednáme a který participujeme s občany.  

 K pokusu o participaci, který byl den po zastupitelstvu, se nechci vracet, protože 

organizace tohoto setkání nebyla dobrá. I přesto, že to nebylo dáno do diářů, jak se sluší a 

patří, že se to dopředu oznámí, osobně jsem tam přijel a byl jsem aspoň na části tohoto 

setkání. Samotné procházky jsem se již nezúčastnil. Určitě jsem nic nezrušil, naopak jsme to 

nechali proběhnout. V tomto směru budeme dále pokračovat v řádné participaci. Nevidím 

důvod, proč bychom se toho měli dotýkat. 

 Držme se jednacího řádu a hovořme k návrhu na posunutí těchto termínů. Prosím, 

neodvádějme diskusi jinam.  

 S faktickou poznámkou se hlásí pan Ing. Kovářík. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Omlouvám se, protože není přítomen příslušný vedoucí, pracovník úřadu. 

 Usnesení, které se dá posunout, zní: 

 Informovat ZMČ o vyhodnocení připomínek a zásadních připomínek MČ Praha 1 k 

předloženému návrhu územnímu plánu hl. m. Prahy (metropolitní plán). Není možné předložit 

informace o vyhodnocení, protože vyhodnocení ze strany hl. m. Prahy, příslušného odboru,  

v tuto chvíli probíhá s dotčenými orgány státní správy na městské části, se ještě nezačalo. Dne 

12. 6. nebylo možné něco předložit, s žádnou městskou částí to ještě projednáváno nebylo. 
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Příslušný odbor se ještě neprokousal dotčenými orgány státní správy, je zhruba v první třetině 

projednávání s nimi.  

 Je potřeba hlasovat o posunu usnesení, protože usnesení není možné splnit. Tento bod 

je nepředložitelný, protože není co předložit. Nebylo možné projednat, protože město to ještě 

neprojednalo s příslušnými orgány.  

 

P.  H e j m a : 

 Můžeme maximálně schválit posun úkolů z citovaného usnesení, jak je tam 

navrhováno. 

 Prosím pokračovat v rozpravě. Pan zastupitel Vích. 

 

P.  V í c h : 

 Účastnil jsem se nějakého projednávání loni na jaře, kde se připomínky městské části 

řešily se zpracovatelem. Nevím, co jste myslel tím, že se to neprojednávalo. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Projednávání musí být s pořizovatelem, kterým je pan Čemus. Proběhly pouze 

konzultace se zpracovateli. Byl tam i pan kol. Vích, ale řádné projednání s městskými částmi, 

které dělá pořizovatel, ještě nezačalo. Konzultace se zpracovatelem probíhají. Co je úkolem – 

předložit výsledek projednání s pořizovatelem není možné, žádná městská část projednávat 

připomínky k metropolitnímu plánu nezačala.  

 

P.  H e j m a : 

 V citovaném usnesení z 12. června 2018 jsme sdělili své připomínky, které jsme 

zaslali pořizovateli. Následně v souvislosti s tímto usnesením měl předložit starosta 

zastupitelstvu informaci, jak s nimi bylo naloženo. To objektivně nejde, protože se protáhl 

čas. Trvalo to déle než dva roky, proto tam bylo 12. 6. 2020, takže to nešlo splnit. Je třeba 

další čas pro pořizovatele. Až to bude mít zpracované, bude možné to s ním projednat. 

Technicky není možné to udělat, není to v naší vůli. Bude to možné, až to zpracuje 

pořizovatel.  

 

P.  V í c h : 

 Nelíbí se mi, že se tam zároveň píše, že to může být v polovině r. 2020, a termín tam 

máme na rok, to znamená první pololetí 2021. Nestálo by zato to přeformulovat a dát tam, že 

to bude v okamžiku, kdy informace přijde? Myslím, že po jejím příchodu bude důležité na ni 

adekvátně zareagovat. Nerad bych, aby to přišlo o Vánocích a my jsme to začali řešit v září 

2021.  

 

P.  H e j m a : 

 Nějaký termín dát musíme a je to vždycky ten nejzažší. Do zápisu dejme, že to bude 

neprodleně poté, co to bude možné. 

 

P.  V i c h : 

 Toto přesně jsem myslel. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 
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P.  B u r e š : 

 Tady se někdo chytil do vlastní pasti veřejné prezentace, jak zase za něco bojuje. Tisk 

je jasný. Každý ví, že se v červnu 2018 připomínky jak k územnímu, tak i k novému tzv. 

metropolitnímu plánu projednávaly. Bylo mnoho jednání na IPR, týkaly se celé Prahy, 

protože to byla celková změna, projednávaly se několik hodin na ZMČ Praha 1, bylo to v 

pořádku, všechno bylo odprezentováno. Připomínky byly odeslány na Magistrát. V té době 

jsme s odhadem, jak to i mnohými nenáviděná Krnáčová zvládne, mysleli, že to dopadne za 

dva roky. To jsme netušili, jak bude fungovat následující Magistrát. Oni to nestihli. To je 

všechno.  

 Jelikož my jsme si uložili úkol, že do dvou let má zpátky někdo předložit, jak to 

Magistrát projednal, jak se k tomu vyjadřovaly další orgány, to splnit nejde. To je všechno.

 K danému území. Samozřejmě, že i mne za dopravu a životní prostředí zajímá, jaké se 

kolem Intercontinentalu pohybují plány. Samozřejmě, že je chci vidět, ale vím, že to jsou 

jenom ideje zatím nikam nepředkládané, ale i tak mě to zajímá, abych dopředu věděl, jestli 

tam nedojde ke zhoršení dopravy. Stále to jsou ale varianty. 

 To, že někde někdo napíše, že se mu to líbí nebo nelíbí neznamená, že někdo 

posuzoval finální variantu. Také jsem viděl jeden plánek a díval jsem se hlavně na to, kudy se 

bude vjíždět do garáží, že se nebude vyjíždět zpátky v ulici Pařížské, aby tam nedošlo ke 

kumulaci dopravy. Je logické, že se ptáme dopředu, když investor posílá architekty a zjišťují 

věci. To ale nemá nic společného s územním plánem.  

 Připomínky zaslala MČ Praha 1 formou usnesení zastupitelstva v červnu 2018. 

Materiál vůbec není o připomínkách k územnímu nebo metropolitnímu plánu, ale jen 

abychom řekli, že Magistrát to za dva roky, které jsme odhadovali, nestihl, tak si termín 

musíme prodloužit. Nedělejme politiku z něčeho, co politikou není. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kračmana. 

 

P.  K r a č m a n : 

 Chtěl bych jen potvrdit informace. Magistrátní odbor nechce dát informace, kdy 

připomínky vypořádány budou. Je tam jedna zásadní připomínka z r.2018, která se týká 

ochrany funkce bydlení. Při jednání s Magistrátem a s IPR je toto akcentováno i vzhledem k 

problematice AIRBNB. Myslíme na to, tato témata projednáváme a čekáme, až budeme mít 

nějaké konkrétní výsledky. Zatím žádné nejsou. Nejsou už od r. 2016, kdy se nastavil koncept 

nového metropolitního plánu, který nepočítá s funkcí v územním plánu a se stávající ochranou 

bydlení v Pražské památkové rezervaci, jak je zakresleno ve výkresu č. 36. MČ Praha 1 měla 

a má zájem na ochraně bydlení a budeme chtít vědět po hl. městě a po IPR, jakým způsobem 

to v budoucí úpravě vyřeší. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za dovysvětlení. Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Jednak chci říct, že mě invektivy radního Bureše připadají úsměvné, je to jeho folklór. 

Už jsem si všiml, jak jedna babička někde něco povídala na Čižinského – jedním uchem tam a 

druhým ven. Chápu, že to s tiskem nesouvisí, ale když pan starosta naznačil, že participace 

byla nedobře připravená, tak to mě zaráží. Participaci připravovalo odborné oddělení IPR, 

dělali na tom čtyři lidé. Měl jsem s nimi schůzky, naše tiskové oddělení dělalo všechny možné 

kroky, aby se to zpropagovalo, všechny sekretářky před setkáním hledaly společný termín, 

kdy bude možno toto participační jednání uskutečnit, a vy jste potom do toho hodil vidle. 



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 109 
 

Žádné další slíbené participační setkání s občany se nekonalo, třeba že plán participace je 

připraven včetně dalších setkání s občany, diskusí na jednotlivá témata, ankety, dotazníky. Je 

to celé hotové, nevím, proč to nechcete spustit. 

 Co se týká návrhů, jak tady mluvil pan radní Bureš, že je to mnoho variant. Není to tak 

úplně pravda, protože majitel Intercontinentalu vysoutěžil nějakou variantu, je poměrně 

pěkná. To, že se mi líbí, není pro mne ještě argument. Je dobré to tam postavit, protože bez 

participace občanů je to jen můj názor. 

 Dělal jsem všechno pro to, aby to bylo diskutováno, což se stalo. V podstatě je ve hře 

jeden návrh, jak by to tam mělo vypadat. Jsou tam varianty kolem budoucího muzea Miloše 

Formana, což je ta budova na nároží v Pařížské ulici.  

 Mrzí mě, že se připravovaná akce nakonec neuskutečnila, ale myslím si, že je to škoda 

i z toho důvodu, že by se tam setkala odborná a laická veřejnost a diskutovala by nějaký 

pěkný problém, který se nás všech velmi úzce dotýká. Děkuji za pozornost. 

 

P.  H e j m a : 

 Též děkuji, pane kolego. Určitě nechci, aby to vyznělo, že si nevážím práce kohokoli, i 

vaší, ale v tomto směru to bylo jen o špatné organizaci času. Participace proběhne, musí ale 

probíhat nad konkrétním návrhem, a ten není ještě ze strany investora zcela znám. Rád vás i 

přes Komisi participace, v které jste členem, přizvu ke spolupráci. Snažíme se to tady 

projednávat na všech platformách.  

 Další přihlášený v pořadí pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 K tomu, co říkal Petr Hejma. Když někdo mluví pořád nepravdu, tak mu nevěří nikdo. 

Participace byla připravená, Petr Hejma o ní věděl. Následně ji zrušil, ale že bude náhradní 

termín. Teď tvrdí, že nic být nemuselo, že to proběhlo,  že byla procházka, které se neúčastnil 

atd. Opět nemluví pravdu. Pokud i na internetu sliboval náhradní termín prezentace a následné 

diskuse, tak je třeba říct, že uplynulo 8 měsíců a nestalo se nic. Nemám dojem, že by Petr 

Hejma plánoval cokoli dělat, nestalo se nic. Chápu, že má asi v plánu nejdříve to dojednat a 

potom to prezentovat. Participace měla probíhat opačně. Nejprve se zeptáme občanů, co oni 

chtějí, a pak s tím budeme pracovat. To asi není Petru Hejmovi po chuti.  

 Vyšel článek v poměrně významném internetovém periodiku, který říká, že Petr 

Hejma a Praha 1 podporuje zastavení části. Linka k tomuto tisku je ta, že naše připomínka k 

metropolitnímu plánu zněla – bylo tenkrát skandální, že starosta Lomecký zastavení připustil 

– za podmínky umístění stavby do jednoho nadzemního podlaží. Co teď ale nový vlastník 

plánuje, je vyšší než jedno nadzemní podlaží. Je možné, že naše připomínka k metropolitnímu 

plánu – až se jednou vypořádá, už vůbec nebude aktuální, potom už to bude zastavěno něčím 

mnohem vyšším.  

 Článek tvrdí, že Petr Hejma se aktivně podílí za našimi zády na tom, aby zmařil naše 

připomínky k metropolitnímu plánu. To je závažná věc.  

 Pokud jde o vyjednávání s Pentou, všichni dobře víme, že to bylo naopak, že nová 

koalice šla Pentě na ruku a pouze hledala způsob, jak to odprezentovat jako že něco 

vyjednala. Mohl bych tady uvádět, že si koalice zkoušela přisvojit výsledky vyjednávání 

Magistrátu, jak měla špatné informace, pustila do médií, že vyjednali byty na Praze 8, pak to 

nějak opravovali. Pro toho, kdo to sledoval, bylo to velmi trapné. Rozhodně si nemyslím, že 

občané dnes věří tomu, že Petr Hejma v nějaké míře hájí jejich zájmy.  

 Ještě bych zareagoval na pana Bureše. Per Hejma řekl správně, že nový projekt přišel 

někdy v listopadu. Také jsem se účastnil krátké prezentace u pana nám. primátora Hlaváčka. 

Už 28. 11. 2019 přišla ODS, konkrétně zastupitel Scholz na zastupitelstvo Prahy 1 s tiskem, 

který požadoval vzít na vědomí petici proti přijetí metropolitního plánu. Konstatoval, že je  
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v zájmu veřejnosti transparentní přístup při změnách a revitalizaci, ukládal ZMČ písemně 

veškeré dostupné informace o uvažovaném plánu zástavby atd., že musí proběhnout nějaká 

soutěž atd. Tenkrát jsme řekli, že je to brzy, dejme to napřed komisi, než se tím bude zabývat 

zastupitelstvo jako nejvyšší orgán. Teď to už běží 10 měsíců, ale ODS říká, že je to v 

počátcích, že je moc času, než se tím kdokoli bude zabývat. Jsou to trapné změny názorů ze 

strany ODS a celé koalice.  

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, to ani nestojí za komentář. Bohužel, fabulace a šířeni nepravd je vaším 

stylem. Doporučuji to změnit. Nechtěl bych být ve vaší kůži se v takových fabulacích a 

nepravdách neustále pohybovat a vyznat se v tom. 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 Ještě technická – pan Ulm. 

 

P.  U l m : 

 Požádal bych, aby se zastupitelé zdrželi takových elegií a vylévali si vztek doma ve 

vlastní rodině a ne tady na nás. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Votoček má technickou poznámku. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Chápu, že noc je ještě mladá, že se potřebujete vyřádit, ale kárám pana starostu z 

nedodržování jednacího řádu, protože vám měl odebrat slovo, pane Čižinský, nemluvíte k 

předloženému materiálu. 

 Kromě toho dávám návrh na ukončení diskuse.  

 

P.  H e j m a : 

 Dal jsem prostor, aby občané, kteří jsou na on-line viděli, jakým stylem se zde 

komunikuje. Omlouvám se za nedodržení jednacího řádu, měl jsem zasáhnout.  

 Pan zastupitel Nazarský má technickou poznámku.  

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Nelíbí se mi, že je technických poznámek využíváno k osobním útokům vůči druhým 

zastupitelům.  

 

P.  H e j m a : 

 Udělal jste totéž.  

 Prosím pana zastupitele Kotase s technickou poznámkou.  

 

P.  K o t a s : 

 Nevím, zda to není zneužití technické poznámky, ale rád bych vyzval prostřednictvím 

pana starosty zastupitele Ulma, aby se vyvaroval zatahování našich rodin do místního jednání. 

Je to velmi neslušné.  

 

P. U l m : 

 Pane starosto, reagoval bych na to krátce. Vyslechli jsme si to tady proto, protože se 

pan Čižinský už v polovině svého projevu odchýlil od tématu. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím posledního přihlášeného pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Územní plánování je vtipné v tom, že se tady můžeme bavit o termínech. 

 

P.  H e j m a : 

 Technicky – pan zastupitel Votoček navrhl ukončeni diskuse a nedal jsem 

procedurálně hlasovat. Bylo to ještě před přihlášením pana kol. Čižinského. Dávám hlasovat o 

ukončení rozpravy. Rozprava ukončena. Pro 13, proti 6, zdrželi se 4, nehlasoval 1.  

 Poslední přihlášený byl pan zastupitel Vích. Vyslechneme jeho poznámku, po 

zastupiteli Víchovi rozprava bude ukončena. 

 

P.  V i c h :  

 Územní plánování není jen o datech – rok, dva, tři na zpracování, ale většinou se to 

protahuje, protože tam jsou konkrétní problémy, které to zdržují.  

 Neodpustím si shrnutí, jak to s tím metroplánem je. Je to zajímavý příběh o jeho 

pořizování.  

 

P.  H e j m a : 

 Pane zastupiteli, upozorňuji na jednací řád, držte se tématu. Projednávání bodu se týká 

posunutí termínů.  

 

P.  V í c h : 

 Budu mluvit o termínech pořizování metropolitního plánu. Začal se pořizovat  

v r. 2012 z toho důvodu, že u územního plánu hl. m. Prahy bylo složité projednávání. 

Shromáždilo se 16 tisíc připomínek. Tehdy se řeklo, že je to moc a že je třeba udělat územní 

plán jednodušší. 

 My teď máme 45 připomínek k plánu, je vidět, že se to trojnásobně zkomplikovalo 

nástupem Romana Kouckého, který to chtěl udělat flexibilní a jednoduché. Paradoxně jeho 

přístup udělat územní plán chaotický, on tomu říká flexibilní, vedlo k tomu, že spousta lidí 

pochopila, že je tam nějaký problém a začali psát připomínky, že to nechtějí chaotické, že 

plán má být plánem. Pak to vede k tomu, co tady zaznělo, že vzniká v území na každém rohu 

problém. Anička Vinklárková měla v interpelaci, že tím, jak nemáme územní plán, probíhají 

změny územního plánu méně transparentně, protože spousta lidí nemá čas a energii na to 

stovky územních plánů sledovat.  

 Jen mimochodem. Stalo se nám to, že na území u Florence nebude ani strom, a přitom 

jsme se minulý rok snažili území kolem magistrály udělat tak, aby tam foukal vítr, byla tam 

zeleň, aby tam nebyl tepelný ostrov.  

 Tím, že se územní plán neustále zdržuje a dosud nevíme termín, kdy se k tomu 

opravdu dostaneme, vzniká reálná faktická situace, že z hlediska územního plánování máme 

zhasnuto. Nemáme prostor o tom se koncepčně bavit, abychom třeba magistrálu uměli 

zklidnit.  

 V úterý bude po roce na Magistrátu radním Hlaváčkem svolaný workshop. Bude v 

omezeném formátu, nebude veřejný, jak to vůbec bude s možností o tom se bavit. To, že tady 

od r. 2012 čekáme na to, že se posune projednávání územního plánu kousek kupředu, to je ten 

princip. 
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P.  H e j m a : 

 Pane kolego, omlouvám se, musíme se držet tématu. Máte výhrady k posunutí 

termínu, nebo nikoli? Nemůžeme tady hovořit o reakcích na námitky a připomínky k 

pořizován změn.  

 

P.  V í c h : 

 Mám k tomu námitky, protože oddalováním termínu se nám oddaluje to, abychom 

měli nějaký územní plán. Pokud se to bude nadále s naším mlčením oddalovat, není dobře. 

Měli bychom o tom začít hluboce uvažovat, jestli územní plán není úplně špatně a že bychom 

třeba požádali o podněty na regulační plán, které nám chybí. 

 

P.  H e j m a : 

 Vyjádřete se na půdě příslušné komise. Končím rozpravu a prosím hlasovat o 

předloženém návrhu usnesení. Pro 16, proti 3, zdrželo se 5, nehlasoval 0. Usnesení bylo 

přijato.  

 Přejdeme k 17. bodu, k tisku 1425 

zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z rady a ZMČ  

Praha 1 od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020  

 Prosím pana předsedu Kontrolního výboru Davida Bodečka, aby se ujal tisku. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Vážení kolegové, jedná se o předklad, který vám byl rozdán již v červnu letošního 

roku. Kontrolní výbor vám průběžně může předkládat až čtyři různé typy zpráv. Od března je 

vám pravidelně předkládána zpráva o činnosti Kontrolního výboru, a to pouze jako písemný 

informativní materiál. Zpráva pokaždé obsahuje program uplynulých jednání Kontrolního 

výboru, dále přijatá usnesení a zápis. 

 V 1. čtvrtletí následujícího roku vám bude předložena souhrnná zpráva, která bude 

obsahovat především statistické údaje související s Kontrolním výborem za předcházející 

kalendářní rok.  

 Dostávám se k třetímu možnému typu zprávy. V budoucnu vám může být předložena i 

mimořádná zpráva Kontrolního výboru, a to pouze v případě, že zastupitelstvo zaúkoluje 

Kontrolní výbor, aby prověřil zastupitelstvem zadaný úkol.  

 Posledním čtvrtým a nejčastějším typem zpráv, kdy je možné veřejně se pobavit o 

práci Kontrolního výboru během zasedání zastupitelstva, budou zprávy Kontrolního výboru o 

kontrole plnění úkolů, které byly uloženy zpracovatelům a držitelům přes usnesení rady a také 

přes usnesení ZMČ Praha 1 vždy pro konkrétní čtvrtletí. To je tisk, který se týká nyní 

projednávaného bodu. 

 Kolegové, byla vám předložena zpráva o kontrole plnění úkolů za 1. čtvrtletí r. 2020. 

Součástí materiálu je přehled nevyřízených úkolů. Když byl Kontrolnímu výboru postoupen 

první seznam pro dané období s nevyřízenými úkoly, tak jsme se zhrozili, bylo přes 200 

nevyřízených úkolů pro období 1. leden až 30. březen letošního roku. Máte před sebou již 

aktualizovaný seznam díky urgencím paní Valíčkové a také tajemnice Kontrolního výboru, 

kterým děkuji a chválím je, je v seznamu jen šest nesplněných úkolů ze zastupitelstva, přitom 

u pěti došlo k posunutí termínu, čímž nám zbývá jeden hříšník, a tím je pan starosta s úkolem 

týkajícím se administrativní budovy Na Florenci.  

 Úkolem je, aby připomínky a náměty ze strany zastupitelů, které byly projednávány na 

zasedání zastupitelstva 10. března letošního roku, byly diskutovány na Komisi pro územní 

rozvoj a dále aby v koordinaci s hl. m. Prahou byly uplatněny připomínky k projektu Penty  

s cílem chránit oprávněné zájmy občanů Prahy 1 tak, aby rozvoj okolí Masarykova nádraží 

vylepšil životní podmínky dotčených obyvatel Prahy 1.  
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 Pokud držitel má pocit, že úkol splnil, je potřeba jej promptně v systému odepsat. 

Dovolím si tímto pana starostu požádat, aby se s termínem úkolu co nejdříve vypořádal.  

 Celkem zastupitelstvo uložilo pro sledované období 18 úkolů. Rada byla činnější a 

uložila pro nyní sledované období, tedy 1. čtvrtletí r. 2020 celkem 398 úkolů, vám je 

předloženo 14 z nich, které nejsou v termínu vyřízené, dodatečně byly splněny, a to poté, co 

vám byl rozdán materiál, dva úkoly s čísly usnesení UR20_0023 a UR19_0659. Zbývá nám 

12 nesplněných úkolů, se kterými je nutno se co nejrychleji vypořádat nebo odepsat, nebo 

mohou být fakticky splněny, jen nejsou v systému uzavřeny. V případě, že tomu je jinak, je 

potřeba úkol radou buď zrušit, nebo tímto orgánem posunout termín pro jejich splnění.  

 Jeden úkol jde za naším kolegou Petrem Bidlem, vedoucím oddělením vnějších 

vztahů, který se týká vypsání veřejné zakázky na dodavatele služby živého přenášení zasedání 

zastupitelstva. Tady jsme se bavili s panem vedoucím, že tato záležitost se realizuje. 

 Další nesplněný úkol míří k panu Mgr. Bullovi, který měl v systému v březnu 

informovat SVJ Mezibranská 17 se zřízením věcného břemene služebnosti inženýrské sítě ve 

prospěch daného SVJ.  

 Dále tu máme 10 nesplněných úkolů s určením držitele odpovědné osoby pana 

starostu. 

 Myslím, že některé úkoly splněny byly, ale i přes urgenci jejich splnění nebylo dosud 

v e-spisu zaznamenáno. Jednak podepsat výpověď mandátní smlouvy s paní Irenou Mílovou v 

Janově nad Nisou. Tento úkol díky následujícím usnesením měl být podle mne zrušen, 

poprosím o jeho zrušení.  

 Totéž se týká i druhé záležitosti v Janově, tentokrát se společností Saarland, dále 

odpovědět na interpelaci pana dr. Lubomíra Lipperta, občana z xxxxxxxx, ale vlastníka 

nemovitosti na Praze 1.  

 Všechny tyto tři zmíněné úkoly byly původně přiděleny bývalému starostovi Pavlu 

Čižinskému a jsou pro současného starostu svým způsobem dědictvím. Další nesplněné úkoly 

však již byly přiděleny současnému starostovi. Je to jednak projednání s předsedy politických 

klubů a s tajemníkem Úřadu návrh personálních změn výborů. Podle mne je toto také splněno, 

ale není odepsáno. 

 Důležité je jednání o budoucí spolupráci s Národním muzeem v oblasti majetkové a 

bezpečnosti, a to v souvislosti s výpůjčkou pozemku pro pořádání kulturně vzdělávacích 

projektů Národního muzea ve spolupráci s MČ Praha 1. 

 Dále tam je zajištění splnění celoročních úkolů souvisejících s privatizací. Původně 

jsem tímto úkolem byl zaúkolován já, následně kolega Pavel Čižinský a skončil u starosty 

Petra Hejmy. Myslím, že bude potřeba se s tím vypořádat, a to nehledě na přijaté usnesení k 

privatizaci, které jsme přijali na zastupitelstvu v červnu. 

 Čtyři poslední úkoly. Jednak odpovědět Sdružení Nového Města pražského k zajištění 

bezpečnosti v rámci silvestrovských oslav na Václavském nám. s návrhem na opatření, dále 

zaslat odpověď panu Čestmíru Hrbáčkovi ve věci zvážení návrhu na uzavření dohody o 

narovnání a ukončení všech soudních sporů, předposlední – pokračovat v realizaci 

bezpečnostních opatření v okolí Lennonovy zdi vedoucí k ochraně před vandalismem a 

poslední – připravit návrhy na použití finančních prostředků původně určených k zajištění 

plesu Prahy 1 na zmírnění dopadů mimořádné situace. 

 Závěrem konstatuji, že nesplněné úkoly nejsou závažnými důsledky pro naši městskou 

část, ale přesto doufám, že se dojde ke zlepšení a na jednom z následujících jednání 

Kontrolního výboru tato záležitost bude prověřena. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Prosím paní kol. Počarovskou. 
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P.  P o č a r o v s k á : 

 Děkuji Davidovi za předložený materiál i za jeho práci v Kontrolním výboru. 

 Dovolím si předložit pozměňovací návrh, a to upravit na konci 1. bodu bere na vědomí 

„která je přílohou tohoto usnesení“ – bez uloženou v OVO. Je totéž jako u předchozího bodu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předložit návrh Návrhovému výboru. Ztotožní se předkladatel? 

 

P.  B o d e č e k : 

 Po právní stránce by s tím neměl být problém, dosud se tak nikdy nestalo. Problém s 

tím nemám. Jedná se o přílohu na str. 3, která je jako vlastní zpráva. Ztotožňuji se.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Vážený pane předsedo, působivé vyjádření, které jste nám povídal, je trochu mimo 

vaši povinnost. Zákon vám ukládá kontrolovat plnění usnesení rady a zastupitelstva. Zákon 

vám neukládá odepsání úkolů z e-spisu. Vy jste si velmi zjednodušil svou povinnost a vůbec 

jste se nesnažil o to, abyste zjistil, jestli dotyčné úkoly byly splněny. Proto považuji tuto 

zprávu za velmi zavádějící. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Vrátím se k bolavým tématům tzv. územního rozvoje, k tomu, co na Praze 1 dělají 

někteří developeři.  

 Jako první úkol je zde evidována administrativní budova Na Florenci, Masaryk 

Center, společnost Penta. Připomenu, že úkol je z 10. března 2020. Probíhala zde dlouhá 

diskuse o tom, jestli městská část podá námitky, jestli bude aktivně Pentě čelit. Koalice tento 

tisk Tomáše Víchy znemožnila, přijala takové usnesení, aby to k ničemu nezavazovalo a mohl 

si dělat s Pentou to, co zamýšlel, a jen aby to vypadalo, řeklo se, že bude nějaké veřejné 

projednání, že se na komisi nějaké připomínky a náměty ze strany zastupitelů a veřejnosti 

nějak projednají a že budou nějak uplatněny. V usnesení to byl naprostý fíkový list. Ovšem 

ani tyto zcela bezzubé úkoly se starosta Hejma neobtěžoval nějak naplnit. Je to skandální. 

 Opět se vrátím k náměstí Jiřího Formana. Bojím se, že za nějakou dobu uslyšíme, že to 

zastavěno bude, že to není tak špatné, že se to někomu bude líbit atd. To, že občané byli proti, 

že předchozí vedení radnice jasně řeklo ne, že starosta Lomecký tam běhal na stavbě, 

zastupitel Ulm tam s ním byl – to se zapomene. 

 Mám dotaz na Davida Bodečka. Trochu tady postrádám nesplněná usnesení, která se 

týkala Nemocnice Na Františku. Byla tam řada usnesení, která přepokládala, že v nějakých 

termínech budou úkoly učiněny, a to zde nemám.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 
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P.  K u č e r a : 

 Chtěl bych upozornit ctěné členy zastupitelstva, že v písemných informacích naleznou 

i zprávu o činnosti Kontrolního výboru. Doporučuji k pročtení, je tam několik velmi 

důležitých záležitostí, které ještě nejsou dořešeny. Namátkou Janov či palác Žofín. 

 

P.  H e j m a : 

 Nejprve si dovolím reagovat na samotnou zprávu. Navazuji na to, co tady sdělil pan 

radní Votoček. Velmi si vážíme píle pana předsedy a snahy, aby věci byly řádně a včas 

plněny. Jeho funkci lze stáhnout na jakousi asistentskou funkci, která hlídá, zda byly či nebyly 

splněny ty či ony úkoly, ale na druhé straně to může pomáhat v práci zvláště sekretariátům, 

aby si dávaly pozor, aby odepisovaly úkoly z e-spisu. Zpráva může být zavádějící, může to 

vypadat, jako že se věci neplní.  

 Na kol. Čižinského musím reagovat. Úkol, který tady visí z 10. 3., byl bohužel v době, 

kdy jsme po několika dnech upadli do korona-doby. Úkolem bylo sehnat veškeré připomínky 

a náměty ze strany zastupitelů, veřejnosti a provést veřejné zasedání Komise pro územní 

rozvoj. Samozřejmě, že jsme si tohoto úkolu vědomi, s panem předsedou Komise pro územní 

rozvoj jsme připraveni toto udělat. Nejen že mi nepřišly žádné připomínky od vás – abyste 

přišli s tím, že máte nějakou připomínku a že chcete na ni reagovat - ale ani od veřejnosti. V 

rámci tohoto projektu jsme řešili vše, co bylo třeba. Tento úkol měl termín do 30. března, ale 

technicky a objektivně ho nebylo možné splnit. V tomto směru jsem si dovolil reakci přímo 

na tento konkrétní úkol. 

 Na závěr si dovolím připomenout, že po vás, pane kolego, jsem převzal více než 160 

nesplněných úkolů. Byl jsem gentleman a nikde jsem to nepublikoval veřejně, bral jsem to 

tak, že jste se snažil jak jste mohl, ale řízení radnice se nezvládlo. Zrovna u vás bylo takové 

množství nesplněných úkolů. My jsme trpělivě úkoly začali likvidovat, snažili jsme se je 

sprovodit ze světa a splnit je. Nenutil jsem ani svolávat k tomu nějaké mimořádné zasedání 

Kontrolního výboru, abychom to mohli křičet do světa.  

 Prosím, přistupujme k věcem s pokorou a s nějakou sebereflexí. V tomto směru by 

bylo lépe se ještě učit a hlavně věci objektivně směrovat ven, což u vás bohužel nějak 

nevychází.  

 Prosím pana předsedu Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Označil jsem si dvě poznámky směrem ke mně, jednak od pana dr. Votočka. V úvodní 

řeči jsem řekl, že když jsme dostali první seznam, bylo tam opravdu přes 200 nevyřízených 

úkolů. Měl bych s tím správně přijít sem a individuálně vás kárat, že nejsou splněny. Proti 

předcházejícímu období s pomocí Mgr. Valíčkové a tajemnice se několikrát oslovovali 

jednotliví držitelé. V tomto případě se k tomu snažíme přistupovat tak, že se snažíme být 

pomocí jak pro zpracovatele, tak pro držitele. 

 Další je poznámka od Pavla Čižinského k Nemocnici Na Františku. Pravděpodobně 

tam nebylo z 1. čtvrtletí žádné usnesení 2020. Na posledním Kontrolním výboru jsme řešili  

2. čtvrtletí v tomto roce a 4. čtvrtletí loňského roku. Tam usnesení zapadla, mělo by to být 

předloženo na říjnovém zasedání zastupitelstva. Předložím tam totožnou zprávu za 4. čtvrtletí 

2019, na listopadovém zastupitelstvu za 2. čtvrtletí 2020. Tam jsme teď trochu v 

katastrofálním stavu, ale zlepšuje se to. Je to v souvislosti s koronou a následně s letním 

obdobím, kdy je tam plno nesplněných úkolů.  

 Kontrolní výbor bude ještě dohánět rest. Teď se jedná o první předklad v tomto 

volebním období, pak se ještě zaměříme na začátek volebního období a na 3. čtvrtletí 2019. 

Nechci, aby Kontrolní výbor nebyl ten, kdo sekýruje a prudí, cílem je, aby vám byla 
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předložena zpráva, kde je nula nesplněných úkolů. Po této stránce zatím i když 

spolupracujeme s držiteli a zpracovateli tak, až na výjimky, zpětná reakce je velmi dobrá.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Prosím pana zastupitele Ulma. 

 

P.  U l m : 

 Chtěl bych jen dementovat lži pana Čižinského, že na akci byl pan zastupitel Ulm, jak 

říkal. Nebyl tam zastupitel, ale jen Ulm. To asi pan Čižinský zapomněl, nebo záměrně neřekl. 

 Ke 164 nesplněným úkolům se určitě vyjádří Kontrolní výbor a budou tu předneseny. 

Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Poslední přihlášený je pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý :  

 Pokud to byla lež, že jsem zmínil, že jste byl zastupitel, tak je to poznámka vhodného 

zastupitele.  

 K těm 160 úkolům – nevím, o co jde. Je ale potřeba říct, že úkol není jako úkol. Pokud 

o něčem jednu nebo dvě hodiny jedná zastupitelstvo a dojde k tomu, co bych nazval 

naprostou porážkou občanů Prahy 1 – vy to nazýváte kompromisem, a ani to se nesplní, tak to 

mi připadá závažné.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím předsedu Návrhového výboru o protinávrhy.  

 

P.  B u r e š : 

 Jediný návrh, s kterým se pan předkladatel ztotožnil, že zpráva Kontrolního výboru 

bude přílohou usnesení zastupitelstva. Přílohy jsou veřejné. Je to zavedení nové tradice. 

 Pozměňovací návrhy nejsou. 

 

P.  H e j m a : 

 Budeme hlasovat o upraveném návrhu usnesení. Pro 24, proti 0, zdržel se 0, 

nehlasoval 0. Usnesení bylo schváleno.  

 Prosím o bod číslo 21, tisk 1591 

projednání výsledků hospodaření MČ Praha 1 za 1. pololetí 2020  

 Požádám o prezentaci tisku pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Zákon nám ukládá každého půl roku projednat výsledek hospodaření. Prosím pana 

Ing. Kováříka, aby vás tímto bodem provedl. 

 

P.  H e j m a : 

 Pane inženýre, máte slovo. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Rozpočet za 1. pololetí je v přebytku 1,9 mil. Kč s tím, že příjmy jsou ve výši  

310 mil., plnění cca na 35 %, výdaje 308 mil., plnění na 27,5 %. U příjmů se zastavím  

v dalším materiálu k čínské chřipce, ke COVIDU.  
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V příjmové straně neplníme z důvodu pandemie vlastní příjmy v třídě 1 o 56 mil. za 1. 

pololetí, což jsou poplatky z pobytu, ze záboru veřejného prostranství 40 mil. a menší 

poplatky ze vstupného a správní poplatky. 

 Nutno říct, že tím, že výdaje nebyly dočerpány, je to v souvislosti s čínskou chřipkou, 

protože zejména investiční výdaje byly poměrně obtížně plněny v situaci první poloviny roku.  

 Pokud se týká výdajů s výjimkou dvou kapitol, což opět souvisí s pandemií, kromě 

školství a kapitoly sociálně zdravotní kapitoly se vešly do peněz z 1. pololetí. V těchto dvou 

kapitolách máme mimořádné výdaje spojené s čínskou chřipkou. V případě škol ke konci 

pololetí posíláme školám peníze, aby měly možnost fungovat.  

 Pokud se týká běžných výdajů, byly splněny na 36 %. Máme tam údaje za pět měsíců, 

protože mzdy se vždycky účtují až v následujícím měsíci. 

 Kapitálové výdaje byly splněny na 6 %, což je primárně dáno tím, že se na 4 měsíce 

zastavila veškerá činnost investičního charakteru a rozjela se až na konci června a v červenci. 

 Pokud se týká ekonomické činnosti, výnosy byly 302 mil., což je plnění 45 %. Spíše 

než problémy ve výnosech řešíme otázku cash, čili vlastního splacení toho, co na výnosech 

bylo předepsáno. Víte, že v ekonomické činnosti to jsou činnosti mínus náklady, čili předpisy, 

nikoliv vlastní uhrazení na účet, dále časový posun o tři měsíce, čili cca 110 mil. Není to  

o celé tři měsíce, protože řada našich nájemců, přestože měla možnost si dát tříměsíční posun, 

zejména v nebytových prostorech platili v termínech normálně, pro ně posun postrádal smysl.  

 Náklady byly v ekonomické činnosti plněny pouze na 20 %, protože zejména opravy 

se od března zastavily, protože je nebylo možné v těch podmínkách reálně realizovat a rozjely 

se až v červenci.  

 To jsou stručná čísla. Pokud se týká užití našich finančních prostředků, za 1. pololetí 

jsme nemuseli zapojovat žádné peníze z minulých let. Bylo to dáno zejména tím, že nebylo 

možné čerpat některé výdaje.  

 Ve zprávě máte ještě dotace. V 1. pololetí jsme obdrželi celkem 87 mil., což opět není 

přesné, protože z této částky téměř 40 mil. je pouze formální, protože nikdy neopustily náš 

účet. Jsou to dotace od hl. m. Prahy z minulých let, které nám zastupitelstvo překlopilo do 

letošního roku, čili nebyly nově přiděleny. Účetně byly přiděleny nově. 

 Ze státního rozpočtu jsme získali 9 mil., z Evropské unie přes státní rozpočet také  

9 mil.. Kromě toho jsme získali od města provozní dotace ve výši 11,5 mil. a investiční dotace 

necelých 18 mil. – nové finanční prostředky.  

 Je to velmi stručné, nechci vás unavovat, mohlo by to být dlouhé, ale vzhledem  

k pokročilé hodině bude lepší, když budu odpovídat na dotazy.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji, pane inženýre, za vaši prezentaci. Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele 

Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Poprosil bych pana Ing. Kováříka, aby nevkládal do tak suchého materiálu lidovou 

tvořivost jako pandemii čínské chřipky apod. Myslím si, že se to v textu nehodí.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Víme, že to psal pan Kovářík, když je tam ta čínská chřipka.  
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 Ze zdravotních důvodů jsem minulý týden nemohla být na Finančním výboru a kol. 

Ing. Heres tady není. Chtěla jsem se zeptat, jaké stanovisko k tomu má Finanční výbor a jak 

probíhalo jeho projednávání.  

 

P.  H e j m a : 

 Hlásí se pan Ing. Kovářík. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Výbor to projednal, všemi hlasy schválil a doporučil zastupitelstvu schválit usnesení 

předložené k hospodaření za I. pololetí.  

 

P.  H e j m a : 

 Je zde předseda Finančního výboru Heres. Byl zde dotaz na stanovisko Finančního 

výboru k hospodaření za 1. pololetí.  

 

P.  H e r e s : 

 Dámy a pánové, na Finančním výboru byl projednáván výsledek hospodaření za 1. 

pololetí 2020 a Finanční výbor vzal tento výsledek hospodaření na vědomí.  

 

P.  H e j m a : 

 Doporučil projednat v zastupitelstvu. 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Několik komentářů a dotazů. V sociální oblasti jsem viděl položku nabídka práce pro 

osoby bez přístřeší. Doneslo se mi, že na hl. městě leží peníze na tuto položku, leč čerpání 

nedopadlo ze strany městské části. Zároveň vím, že všichni v koalici podporují zaměstnávání 

osob bez přístřeší jako nějaký způsob resocializace. Apeluji na to, aby se tato věc pohnula. 

 Všiml jsem si položky zastínění mobilních pisoárů ve Vrchlického sadech, což zmiňuji 

k uvážení panu radnímu Burešovi jako rozdělanou práci, která po mně zbyla, se kterou je 

nutné se nějak vypořádat.  

 V položce granty na kulturu a spolky je uvedeno čerpání na sto procent. Trochu jsem 

se podivil. Nevím, jestli čerpání s ohledem na epidemii COVID probíhá v této oblasti, ale to 

je asi detail, který bude vysvětlen později.  

 Další poznámka se týká položky bezpečnost, kde je uvedena položka požární ochrana, 

integrovaný záchranný systém – čerpání probíhá v souladu s provozními náklady jednotky 

Sboru dobrovolných hasičů a na nákup technického vybavení pohonných hmot a spotřebního 

materiálu. Myslím, že plán není veřejně známý, nikdy jsem s ním seznámen nebyl. Protože se 

nejedná o málo peněz, uvítal bych detailnější rozpracování. 

 Předposlední připomínka se týká mzdových prostředků. Tam nevím, jestli v čerpání 

nebyly nějaké výkyvy opět v souvislosti s pandemií, kdy někteří lidé byli na „ošetřovačkách“ 

nebo ve zvláštním pracovně právním vztahu. 

 Poslední bude dotaz spíše na pana starostu. Položka hasičská stanice pro jednotku 

Sboru dobrovolných hasičů MČ Praha 1. Jedná se o studii ve variantách možných řešení 

umístění hasičské stanice. Kdy budeme moci znát výsledek této studie? Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Ing. Kováříka o reakci. 
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P.  K o v á ř í k : 

 Osoby bez přístřeší pan kol. Varga už v 2. pololetí řešil. 

 Příslušné finanční prostředky – pisoár není čerpán – asi by řekl pan místostarosta. 

 Granty kultura a spolky – neznamená to, že granty už jsou hotovy. Čerpání v rozpočtu 

je výdaj. Tyto peníze jsme poslali na základě schváleného usnesení zastupitelstva. Neznamená 

to, že dotyčný, který je obdržel, akci udělal, ale znamená to, že my jsme tento výdaj provedli 

z rozpočtu. Z rozpočtu jsme vydali sto procent, ale neznamená to, že druhá strana sto procent 

realizovala.  

 Pokud se týká jednotky Sboru dobrovolných hasičů a čerpání v oblasti bezpečnosti, 

jsou tam dvě věci. U jednotky Sboru dobrovolných hasičů jsou statisíce, větší část je 

investiční, ale přes pana kolegu Soukupa je to závazek mnoho let zpátky, kdy městská část s 

městem měla bezpečnostní systém související s bezpečností tzv. měkkých cílů. Nechci urazit 

kol. Nazarského názvem - čerpáme to v souladu s uzavřenou dohodou s městem. Rozhodující 

plnění je naplňování této smlouvy.  

 Pokud se týká mezd, čerpání je plynulé. Říkal jsem, že je to za pět měsíců. Do 

výsledku zavedeme vždy mzdy zpětně za minulý měsíc, pouze na konci roku z prosince 

uvedeme dva měsíce. Mzdy jsou o měsíc zpožděny. Proto vždycky v běžných výdajích  

v ekonomické činnosti mzdová položka vypadá jako málo čerpaná, ale není to pravda, protože 

je to o měsíc méně. Čerpáme tam plynule. 

 Studie není věc finanční. 

 

P.  H e j m a : 

 Dovolím si doplnění k dotazu na hasičskou zbrojnici. Studie bude zpracována, celý 

úkol se teprve startuje. Bylo to projednáno se Záchrannou hasičskou službou hl. m.Prahy,  

s jejím novým ředitelem. Ještě žádná studie nevzniká. Průběžně o tom budete informováni na 

bezpečnostní komisi. Pokud budete mít dotaz, ptejte se osobně. 

 Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 K Pavlu Nazarskému. Zastal bych se pana Kováříka, neberu to jako lidovou tvořivost, 

ale čínská chřipka je něco jako španělská chřipka, víme odkud to je. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkujeme za dovysvětlení.  

 Vzhledem k tomu, že máme za necelých 9 minut 21 hodin, dávám hlasovat, zda 

zastupitelstvo souhlasí s pokračováním po 21. hodině s tím, že máme před sebou dva tisky. 

Prosím hlasovat o tomto procedurálním návrhu. Pro 22, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. 

Návrh byl přijat, pokračujeme i po 21. hodině. 

 Další přihlášení do rozpravy je pan radní Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Pak Kovářík vysvětloval některé věci. Zaměstnávání lidí bez domova se stále ještě 

řeší, hledají se s Magistrátem další zdroje, aby se třeba úklid ve Vrchlického sadech mohl 

ještě rozšířit.  

 Co se týká zastínění mobilních pisoárů, místo zastínění je hotova studie na takové, 

které budou napojeny na kanalizaci a nebudeme tam muset řešit problém, který tam občas 

velký je. Ostatní věci byly zodpovězeny.  

 

P.  H e j m a : 

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

 Rozumím tomu, že je tam v ekonomické činnosti nějaké posunutí cash flow, ale na 

konci píšete, že se daří plnit plánovaný výsledek hospodaření na 66 %. Chtěl jsem se zeptat, 

zda je tam zahrnut duben? Není to jen otázka cash flow, ale tam je to výpadek ať už za byty 

nebo nebyty. Tehdy jsme to počítali cca 43 mil. V dalším tisku, který se týká COVIDU, jsou 

nějaké výpadky v rámci jednotlivých poplatků. Je tam zahrnut i tento reálný výpadek, který 

není jen jako cash flow, ale musí být výpadkem proti plánu na r. 2020? Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Ing. Kováříka. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 O výpadcích v příjmech rozpočtu, což jsou poplatky, jsem hovořil. Je to ta zmiňovaná 

částka 56 mil. Jsou v tom zapracovány, protože tam je to cash. 

 Pokud se týká ekonomické činnosti, kde je to předpisově, i výpadky v předpisech za 

duben, květen a červen jsou v tom zahrnuty. Není to dáno tím, že bychom byli tak geniální v 

plnění výnosů, výsledek je dán z části tím, že jsme méně geniální v plnění nákladů, protože se 

nám zpozdily opravy. Příprava oprav a provádění oprav se výrazně posunulo. V situaci 

spojenou s pandemií došlo k tomu, že se opravy v čase posunuly. Posunou se i nákladově, 

protože není fakturace.  

 Výsledek je z hlediska 1. pololetí v pořádku. Dopady budeme mít, protože se postupně 

dostáváme i na straně výnosů k situaci, kdy některé výnosy za 2. pololetí nebudou v plné výši 

plněny, ale v ekonomické činnosti Praha 1 na rozdíl od některých jiných městských částí bude 

moci výnosy versus náklady zapojit do příštího rozpočtu. Protože máme našetřené peníze na 

účtech, nedostaneme se do cash problémů, kdy se některá velká města jako např. Olomouc 

potýkají s cashovými problémy. My problém s hotovostí nemáme.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Žádala jsem o sloučení rozpravy s následujícím bodem, ale nejde to. Diskutujeme ale 

o obou bodech zároveň. Teď mluvím k druhému bodu, který je vysvětlen tímto bodem. Je 

možné, že se pak zobrazuje, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je 53 mil. Kč, tato částka je  

v příjmové části, a na druhé straně vidíme, že 56 mil. jsou dopady čínské chřipky mínus 3 mil. 

za výdaje na akce městské části. Všechny další výdaje, o kterých jste mluvil, ať je to nákup 

notebooků, ošetřovačky, což jsou jen části platů – říkal jste, že je to jen za část měsíců.   

 V návaznosti na tento materiál, který teď vezmeme na vědomí, mi v dalším materiálu 

vadí, že tam není čerpání výdajů.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Ing. Kováříka. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Omlouvám se, řeknu to šířeji, možná jsem nebyl pochopen.  

 Třída 1 příjmů, což jsou poplatky, kdy v druhém materiálu je napsáno 56 mil., byla 

plněna za 1. pololetí na 16,5 %, což je propad, o kterém tam hovoříme, těch 56 mil. 
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 Třída 2 byla plněna výborně. Vzhledem ke své velikosti to nemá zásadní dopad, ale za 

1. pololetí jsme splnili téměř celý rok. Je to hlavně kolega Jedlička se svými pokutami. 

Kolega Jedlička, i když byla pandemie, jel naplno. Zejména posílání do datových schránek 

fungovalo naplno, lidé nám to doplatili, výpadek tam žádný nebyl, dokonce tam bylo rychlejší 

plnění.  

 Třídu 3 nemáme žádnou. 

 Třída 4. Dostali jsme od města všechno, co jsme měli plánované a navíc jsme dostali 

dotace, o kterých jsem hovořil. 

 Z vlastních prostředků jsme nemuseli zapojit nic kromě prostředků, které patřily do 

tohoto roku. V zapojování do ekonomické činnosti máme pouze 29 % plnění. Je to vykoupeno 

tím, že na straně výdajů máme některé, které nebudou splněny vůbec. Díky tomu, že se akce 

nekonaly, do konce roku je nesplníme. To jsou ty 3 mil., o kterých píši v dalším materiálu. 

 Ve mzdách jsme žádný nesplněný výdaj neměli, měli jsme jen jinou strukturu čerpání 

finančních prostředků. Když platíme místo klasické mzdy třeba nemoc, je to stále výdaj, který 

je ve mzdách. Jen ve mzdách je to o měsíc později, nemáme tam mzdy za červen. 

  V žádném materiálu nehovořím, že nám klesly výdaje na mzdy. Mzdy plníme tak, jak 

bylo schváleno v rozpočtu, není tam žádný výpadek. To, že se změnila struktura, že jsme 

třeba platili víc za nemoci nebo ošetřovačky místo mezd, je to stále stejný výdaj, který tam 

máte uvedený, tam žádný rozdíl není.  

 

P.  H e j m a : 

 Do diskuse se přihlásila paní zastupitelka Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Říkáte, že za mzdy do května včetně tří měsíců – březen, duben, květen – jsme 

„utratili“ stejně, jako kdyby čínská chřipka nebyla? 

 

P.  H e j m a : 

 Ano, rozdíl je tam 0,5 %. Co nevyplatíme za klasickou mzdu když je někdo na 

nemocenské nebo na ošetřovačce, utratíme to stejně za nemoc nebo ošetřovačku, protože tam 

je jen refundace. Neušetříme, je to jen v jiné položce, ale v kapitole je to stejné.  

 

P.  H e j m a : 

 Reagoval pan Ing. Kovářík. Hlásí se pan tajemník. Prosím, máte slovo. 

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Nemluvme o třech měsících. Nouzový stav byl vyhlášen 12. března a vláda nařídila, že 

úřady mají přejít do normálního režimu 20. dubna.  

 

P.  H e j m a : 

 Paní kol. Počarovská bude reagovat. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Školy byly zavřené do konce června. To s námi souvisí, protože v momentu, kdy je 

člověk na ošetřovačce, není vyplácena celá superhrubá mzda.  

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má pan tajemník Dvořák 
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Tajemník  D v o ř á k : 

 Lidí na ošetřovačce jsme měli minimálně, číslo neřeknu, ale je to určitě do 10.  

 Nesmíte zapomenout na jinou věc. V době největší krize byli lidé, kteří chodili do 

práce a trávili tam i 12 hodin. Tyto lidi musíte odměnit. Příliš neušetříte.  

 

P.  H e j m a : 

 S reakcí se ještě hlásí pan Ing. Kovářík. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Dochází tady k nepochopení, toto bychom museli probrat s paní kolegyní osobně, 

protože budeme ostatní zdržovat. Toto je nepochopení toho, jak se mzdy platí. Na mzdách 

není žádný výpadek.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, abychom opustili mikroanalytiku. Kdo nezná účetnictví, tak mu to asi příliš 

neříká.  

 S technickou poznámkou – pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Je to čtvrté vystoupení paní Počarovské, mělo by se o něm hlasovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Rozpravu nelze vést interaktivní formou, musíte vznést jasný příspěvek, pak na něj 

dostanete reakci. 

 Paní zastupitelka Počarovská chce vystoupit počtvrté. Dávám hlasovat. Pro 19, proti 

0, zdržel se 0, nehlasovalo 5. Procedurální návrh byl přijat, máte slovo. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Znamená to, že to co nebylo vyplaceno na mzdách, rozpustilo se v odměnách. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan tajemník doplní odpověď. 

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Odměna je součást platu zaměstnance.  

 

P.  H e j m a : 

 Můžeme rozpravu ukončit. Dotaz na předsedu Návrhového výboru, zda došly nějaké 

pozměňovací návrhy? Nedošly, hlasujeme o původním návrhu usnesení. Pro 18, proti 0, 

zdrželo se 6, nehlasoval 0. Usnesení bylo schváleno. 

 

 Přistoupíme k předposlednímu bodu č. 24, č. 1650 

projednání informace k dopadům COVID-19 do rozpočtu MČ Praha 1 a do plánu 

výnosů a nákladů ekonomické činnosti na r. 2020  

 Prosím předkladatele pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Měli jsme uloženo předložit na dnešním zastupitelstvu dopad COVIDu na městské 

části. Prosím pana Ing. Kováříka, aby vás provedl částí předkladu. 
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P. H e j m a : 

 Řada věcí byla řečena v předchozím tisku, věřím, že diskuse bude úspornější. Pane 

inženýre, máte slovo. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Zpráva bude stručnější, protože jsem to již uvedl v pololetní zprávě. Pouze bych 

upozornil, že v materiálu máte zároveň předloženo čerpání dotace od hl. m. Prahy, kterou 

jsme dostali na dopady pandemie – nebudu říkat žádný název, abych nikoho neurazil. Dostali 

jsme 8845 tis. Tabulka o čerpání nebyla aktualizována, včera jsme dopláceli nemocnici, 

dotaci jsme vyčerpali téměř celou, zbývá cca 200 tisíc. 

 To jedna z věcí, které jsem ještě neřekl. 

 Další věc je, že finanční výbor probíral i předběžné plnění za srpen. Je to více 

vypovídající než předešlý materiál, jsou tam čerstvější dopady pandemie. V rozpočtu jsme 

stále i po 8 měsících v přebytku a platí stále stejné zdůvodnění jako za prvních šest měsíců. 

Na straně příjmů neplníme třídu 1, přeplňujeme třídu 2 – příjmy z pokut. Rozdíl neplnění na 

straně příjmů je dorovnán tím, že na straně výdajů rozpočtu nejsou plněny investice. Díky 

tomu jsme za 8 měsíců nemuseli sáhnout do vlastních prostředků. 

 Pokud se týká výdajů, za 8 měsíců platí v tuto chvíli pouze to, že pouze výdaje ve 

zdravotnictví a v sociální oblasti v souvislosti s pandemií jsou vyšší než plánované. Školství 

se v letních měsících srovnalo, tam už jsme za 8 měsíců v pořádku. 

 Pokud se týká ekonomické činnosti po 8 měsících na předepsaných výnosech jsme 

mínus 2,8 % a na straně nákladů, čili co bychom měli zaplatit, jsme na mínus 22 %, protože 

se opravy ani v letních měsících příliš nezmátořily, časový posun je tam výrazně větší.  

 Tolik aktuální informace, kterou jsme probírali na finančním výboru a kterou jsme 

nestačili promítnout. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za prezentaci. Otevírám rozpravu. Slovo má pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Doplním informaci o jednu část. To, co tady uvedl pan Ing. Kovářík, je přehled částek, 

které prošly účetnictvím, čilí jsou konkrétní částkou dopadu. V okamžiku, kdy hl. m. Praha 

vyhlásilo své opatření, udělali jsme předpokládaný odhad ztráty, kterou městská část z toho 

bude mít. Předpoklad je 182207 tisíc. Spadá sem prominutí valorizace, což je 7692799 Kč, 

máme 31 výpovědí, přišli jsme o peníze, které byly plánovány do konce roku. Je tam 

kalkulováno od okamžiku, kdy výpověď dozněla. Pokud o to někdo požádal, souhlasili jsme s 

dohodou, že to bude platit okamžitě, takže tady příjmová ztráta je 13733446 Kč. 

 Slevy z dubnového nájemného, které poskytla městská část podnikatelům, byly 

28800939 Kč. Zde jsme proti předpokladům ušetřili 10 mil., protože jsme se striktně drželi 

vládního nařízení, které říkalo, kdo má nárok a kdo ne. Neposkytli jsme dotaci na ateliéry, 

kanceláře a sklady, protože nebyly nějakým způsobem zasažené. 

 Máme tady ještě předpoklad na další slevu nájemného, která není vyčíslena, ale je nám 

jasné, že současná situace, kdy všechna pomocná opatření skončila koncem srpna, tak teprve 

teď se začíná rozvíjet velmi tvrdé postižení podnikatelů a žádají o slevy. Připravujeme další 

materiál, kdy nějakou slevu poskytneme. 

 Dále tady máme dosud neřešené slevy na celé domy, kde odhadem předpokládáme cca 

5680 tisíc. Poplatky za restaurační zahrádky – ztráta 66100 tisíc, ztráta ze zóny placeného 

parkování 45833333 Kč, náklady krizového štábu 2315833 Kč. 
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 Zatím máme dopad na hospodaření městské části ve výši mínus 164476 a 348 Kč. 

Podotýkám, že je to údaj, který se neustále mění, protože přicházejí další žádosti a musíme 

počítat s tím, že tato čísla nejsou konečná.  

 

P.  H e j m a : 

 Další přihlášenou do rozpravy je kolegyně Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Děkuji panu Votočkovi za popis. Podobně jako v předchozích bodech bych podala 

pozměňovací návrh, a to doplněn do bodu 1: 

 projednalo informaci k dopadům COVID-19 do rozpočtu MČ Praha 1 a do plánu 

výnosů a nákladů ekonomické činnosti na r. 2020, „která je přílohou tohoto usnesení“. 

 

P.  H e j m a : 

 Ztotožňuje se předkladatel s tímto návrhem? 

 

P.  V o t o č e k : 

 Promiňte, mně tady mluví z každé strany někdo jiný. Už jsem starý člověk a nejsem 

ženská, abych se dokázal soustředit na čtyři věci najednou.  

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, zda se ztotožníte s tím, že bude v příloze ta tabulka jako veřejná příloha 

usnesení?  

 Pan Ing. Kovářík 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Tady bychom museli informaci rozdělit. V první části jsou tabulky, které se týkají 

čerpání dotace města, které jsou částkami, které mají jeden vypovídací charakter, pak by to 

musela být jedna příloha usnesení, zbylé by musela být druhá příloha usnesení, protože 

informace obsahuje dvě zcela rozdílné části. Jedno se týká vypořádávání vůči městu, což je 

pouze informativní materiál, který nemůže být součástí usnesení, protože ten je 

vypořádáváním dotace vůči hl. m. Praze. To druhé může být součástí usnesení. Nebylo to také 

dáváno jako součást usnesení jako příloha neuložená nebo něco podobného, je to pouze 

důvodová zpráva. První část se nemůže stát součástí usnesení.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kol. Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Celý dokument se jmenuje Informace k dopadu COVID, bylo to takto projednáno 

podle všeho i na finančním výboru. Nerozumím, když údaje můžeme mít my, proč by je 

nemohla mít i veřejnost? Nic tajného tam nevidím. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan Ing. Kovářík. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Ještě jednou vysvětlím. Není o tom, že by to bylo tajné, plněni jsme městu dokonce 

poslali, ale nemůžeme o něm hlasovat, je to nehlasovatelné. O první tabulce, která hovoří o 

čerpání dotace, se nedá nijak hlasovat. Je to odpověď městu. Vám to bylo dáno jen pro 
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informaci, co jsme městu poslali. Nedá se o tom hlasovat, nemůže to být součástí usnesení. Je 

to čistě úřední akt a dávali jsme vám to jako informaci, jak jsme tento uspořádali, ale o něm 

nemáte co odhlasovat. Muselo by to z toho vypadnout. 

 

P.  H e j m a : 

 Jestli tomu správně rozumíme, tabulka je informativní, která je pro naši orientaci, 

abychom měli přehled o čerpání dotace. Meritum toho tisku je, že jsme projednali i informaci 

k dopadům COVID 19. Tabulka s tím nemá takovou souvislost, pro veřejnost by to nemělo 

žádný význam.  

 Prosím, nediskutujme o tom, vznesla jste tento návrh, předkladatel se neztotožnil, 

budeme o něm hlasovat jako o protinávrhu. Nebo předkladatel říká, že tabulka je součástí? 

 

P.  V o t o č e k : 

 Bylo tady vysvětlení pana inženýra, s protinávrhem se neztotožňuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím podat Návrhovému výboru, budeme o tom hlasovat. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Pan zastupitel Heres má technickou poznámku. 

 

P.  H e r e s : 

 Omlouvám se, nemám před sebou všechny materiály, ale nevím o tom, že by tento 

materiál měl přílohu. Tabulka, která je uvedena, je částí důvodové zprávy. 

 

P.  H e j m a : 

 O návrhu paní kolegyně budeme hlasovat. Přihlášena je kol. Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Dávám pozměňovací návrh, že příloha č. 1 je kvazidokument, který je k důvodové 

zprávě informace k dopadům COVID. Říkám kvazidokument, protože je to zjevně ucelený 

dokument, byť to celé je jako důvodová zpráva.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím předsedu Návrhového výboru, aby nám sdělil, jaké 

doplňující návrhy nebo protinávrhy přišla. 

 

P.  B u r e š : 

 Máme tady předkladatelský oříšek. 

 Projednalo informaci k dopadům COVID 19 do rozpočtu MČ Praha 1 atd. ekonomické 

činnosti na r. 2020, která je přílohou tohoto usnesení.  

 Žádná příloha nebyla, má to pouze důvodovou zprávu. Jediný předklad by byl, že se z 

důvodové zprávy má stát příloha usnesení. Pak je to nesmysl.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím kolegyni o vysvětlení protinávrhu. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Přílohou je myšleno to, co je napsáno v důvodové zprávě. Uvést: příloha, která je 

identická s důvodovou zprávou. 
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P.  H e j m a : 

 Máme hlasovat o tom, že z důvodové zprávy se stane příloha. 

 

P.  B u r e š : 

 Návrh zní, aby se z důvodové zprávy stala příloha usnesení. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 8, proti 1, zdrželo se 7, nehlasovalo 7. Tento návrh nebyl přijat. 

 Prosím hlasovat o původním návrhu usnesení, jak je předloženo. Pro 20, proti 0, 

zdrželi se 3, nehlasoval 0. Usnesení bylo schváleno. 

 

 Prosím projednat poslední bod s poř. číslem  26, tisk 1703 

žádost občanů o projednání zákazu herních automatů ZMČ Praha 1  

 Je to tisk, který byl dotvořen z písemné informace, jak jsme si odhlasovali při 

schvalování programu.  

 Důvodová zpráva je totožná s písemnou informací. Je tady popsán proces, jak byla 

tato zpráva přijata prostřednictvím datové schránky a redispozice e-spisem. Vzhledem k tomu, 

že je to věc, která se druhý den projednávala na ZHMP, došlo k předání této žádosti 

primátorovi hl. města a všem členům rady hl. m. Prahy. Zároveň na podnět opozice je 

předložena žádost opozice o projednání tohoto tisku. 

 Dovolím si navrhnout úpravu předloženého usnesení s tím, že v bodu 1 bude: 

zastupitelstvo projednalo žádost občanů a v bodu 2 bere na vědomí usnesení rady a usnesení 

zastupitelstva, jak je tam uvedeno. 

 Otevírám rozpravu k tomuto tisku. Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nejsem si jist, zda jste tímto způsobem naplnil zákon. Pokud občané chtěli projednat 

požadavek na zavedení nulové tolerance vůči výherním přístrojům a videoloterijním 

terminálů, tedy zákaz všech těchto přístrojů na území Prahy 1 a vyjádřit podporu paní radní 

Hany Marvanové na vydání obecně závazné vyhlášky zakazující technické hry, tak se 

nedomnívám, že tento požadavek, na které mají občané právo, je veden tím, že starosta dá na 

stůl po poslední chvíli tisk, kterým bereme na vědomí žádost občanů Prahy 1 o projednání 

zákazu. Chtěli projednat zákaz, ne to, jestli o to občané žádali. 

 Dojde k tomu, že žádost občanů bude projednána pouze formou pozměňovacího 

návrhu, který doufám předloží pan Brož. Projednáme to, zákon se snad naplní, ale podle mne 

předkladatel stejně zákon porušil, jak to na začátku také koalice hodlala porušit tím, že to 

vůbec nechtěla projednávat.  

 Můžeme zrekapitulovat, že tato koalice, která nám od ledna 2020 vládne, tvrdě 

bojovala za zachování hracích automatů, největší boj byl na Praze 1. Nakonec tím, že se na 

Magistrátu našla většina, došlo paradoxně k situaci, že i strany, které strašně brojily proti 

zákazu automatů jako je ODS atd., většinově pro to ruku zvedly. Považuji to za ohromný 

úspěch. Řekl bych, že jakémusi imaginárnímu černokněžníkovi, který se jmenuje Praha 1, 

staré struktury, praskla obruč, ale obávám se, že není dobojováno. Ihned po schválení na 

facebooku pokračovaly nejen invektivy, ale zpochybňování rozhodnutí, že to bylo zbytečné. 

Vynořil se senátorský kandidát Iniciativy občanů pan Petr Fejk, který také podpořil zachování 

hracích automatů, byť už byly zakázané. 

 Nemyslím si, že pro Prahu 1 je toto téma vyřešeno. Považuji za nutné, aby 

zastupitelstvo jasně řeklo, že se zákazem se ztotožňuje. Znamená to, že do budoucna toto 

téma otevírat nebude možné. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Vzhledem k tomu, že je pokročilá noční hodina, pokusím se být stručný.  

 Tuto věc z jedné strany považuji za ukončenou. Jsem rád, že se na bod dostalo, byť 

nebyl připraven tak, jak měl být zpracován bod. Dostáváme se ale k němu. 

 Jsem rád, že máme poslední možnost přijmout usnesení, které bude v souladu s tím, co 

vedení naší radnice proklamovalo do sdělovacích prostředků, tedy to, že i naše radnice je proti 

technickým hrám, proti hracím automatům, ačkoli rada přijímala usnesení, která byla s tímto 

tvrzením v rozporu. 

 Dovolím si předložit pozměňovací návrh. Jsem rád, že je tady pan Mařík, který může 

podpořit bod, který proklamoval na sociálních sítích, že rovněž nesouhlasí s tím, aby na  

Praze 1 zůstaly hrací automaty. Dovolím si přednést pozměňovací návrh, který by zněl: 

 ZMČ bod 2: souhlasí s textem obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, kterou se 

vymezují podmínky provozování hazardních her na území hl. m. Prahy schválené ZHMP dne 

10. 9. 2020 a kterou se zakazuje provoz technických her dle ustanovení § 42, zákona  

č. 186/2016 Sb. na celém území hlavního města Prahy, 

 bod 3: souhlasí s tím, aby na území MČ Praha 1 byl zakázán provoz technických her 

dle ustanovení § 42, zákona č. 186/2016 Sb., tedy hracích automatů.  

 Myslím, že je zbytečné o věcech dále mluvit, protože toto je zcela jasné. Pokud 

podporujeme to, co bylo na Magistrátu přijato není důvodem pro to, abychom tuto aklamaci 

nepřijali zde.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Chtěl jsem apelovat na zastupitelstvo v tom smyslu, co tady právě předložil pan 

zastupitel Vladan Brož. Byl bych rád, abychom se jako zastupitelstvo s vyhláškou ztotožnili, 

aby tady v budoucnu nevznikly nějaké „chytré horákyně“, že z jedné strany jsme a nejsme pro 

hazard – však mi rozumíte. Podporuji návrh Vladana Brože. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Doplním kol. Brože v tom, že doufám, že to nebude jen pan Mařík, ale pro zákaz 

hlasovala nejen TOP 09, ale jednomyslně i ODS a většinově ANO. Považoval bych za 

absurdní, aby tady někdo byl proti.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Děkuji Vladanovi Brožovi za pozměňovací návrh. Zakopal bych válečnou sekeru a 

prosil bych, aby všichni pro tento návrh hlasovali. O hracích automatech se už desetiletí říká, 

že je to jednoruký bandita, je s tím spojeno spousta neštěstí nejen v sociálně slabých vrstvách, 

ale napříč společností. Myslím, že návrh Vladana Brože je velmi kultivovaný a mohli bychom 

se na něm shodnout. Prosím o jeho podporu. Děkuji. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Slyším, k čemu volá Martin Kotas. Tři minuty přemýšlím, co dělat. Na jedné straně 

nic nebrání tomu, abych to podpořil, protože už je rozhodnuto na hl. m. Praze, ale znáte můj 

názor. Nevyjadřoval jsem se pro hazard ani proti hazardu, ale chtěl jsem znát odpovědi na 

otázky. V momentu, kdy budu hlasovat a podpořím to, přemýšlím, jestli to nebude alibismus z 

mé strany, když se mi někdo zeptá, co se za ten týden změnilo? Co mě tak přesvědčilo? Mne 

nepřesvědčilo nic. Odpovědi na otázky jsem nedostal. Pro mne je to hrozné rozhodování. 

 Odkáži se ještě na magistrátní rozhodnutí. Jsem z toho „jelen“, protože jsem žil  

v přesvědčení, že na Magistrátu byl přijat pozměňovací návrh radního Chabra, nikoli paní 

Marvanové. Já ho tady nemám. Nevím, na co se bude odkazovat naše rozhodování.  

 

P.  H e j m a : 

 Přijaté usnesení je v příloze tisku, je to včetně přijaté vyhlášky. Můžeme se bavit o 

usnesení č. 1943 z 10. 9., kde je přílohou č. 3.  

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V i c h : 

 Návrh Vladana Brože také podpořím. Hrací automaty nepomáhají dobrému soužití na 

Praze 1. 

 Na dotaz Davida Bodečka. Vždycky řekne, že je to pro něho nová situace a že to nemá 

nastudované, přesto dělá všechno pro to, aby to nastudoval. Pokud chceš udělat krok v 

sebepoznání dál, tak ještě chvíli studuj a třeba ti dojte, že „chramstáky“ škodí lidskému 

zdraví. 

 Je tam ještě jeden zajímavý argument, který nevím jak doložit a dokázat v nějaké 

statistice. Koluje informace, že v podstatě to jsou prádelny, že každá mašina tam funguje na 

čištění peněz. Fyzicky je tam naházíte jako do pračky, dostanete je tím do systému, tam se 

vypucují a jsou krásně čisté. Je to další důvod k tomu, že to není to správné zařízení, které 

bychom měli na Praze 1 podporovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Chci odpovědět na poznámku k přijatému tisku na Magistrátu. Je přílohou materiálu, 

který nám byl rozdán, je to ta samotná vyhláška. Pokud jde o usnesení, byl tam pozměňovací 

návrh od radního Chabra, který účinnost vyhlášky posunul na 1. 1. 2021 s tím, že do doby 

účinnosti vyhlášky bude zaslána na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže k vyjádření. 

 Účinnost vyhlášky nebyla vázána na to, jakým způsobem se Úřad vyjádří.  

 

P.  H e j m a : 

 Doplnil bych, abychom rozuměli tomu, co bylo načteno na hl. m. Praze a co bylo 

schváleno. 

 Radě hl. m. Prahy je přímo uloženo před účinností obecně závazné vyhlášky projednat 

s ÚOHS obecně závaznou vyhlášku s tím, že ÚOHS zkonstatuje, zda obecně závazná 

vyhláška řeší stávající deliktní stav. 

 Podstatná je druhá část ukládací části: seznámit ZHMP s výsledkem projednání dle 

bodu III.1.1. tohoto 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 129 
 

 Znamená to, že se to vrací ještě na zastupitelstvo, kde je potřeba seznámit se s tím, zda 

není porušeno soutěžní právo. Ani ve snu bych nepodpořil hazard v tom směru, že bych 

podporoval nějaké hrací automaty. Bohužel nám to bylo podsouváno. Pouze jsme říkali, že se 

mají zrušit herny, k čemuž došlo, že se mají zrušit kvazikasina, což jsou herny, které 

zneužívají stávající platný zákon, a že chceme zachovat jen několik exkluzivních kasin, kam 

se hra přesune. To je jediné místo pod dohledem zákona a může splnit bezpečnostní opatření.  

 To bylo jediné, co jsme říkali, stejně jak Hana Marvanová, která říká: přesuňme živou 

hru do kasin. My říkáme: nemíchejme se do toho, jaká hra v kasinech bude, to ať si rozhodne 

příslušný zákon. 

 Protože byl tento náš pozměňovací návrh, proto to získalo hlasy ODS a všech 

ostatních, takže to byla absolutní většina všech zastupitelů. Bavme se o podpoře přijatého 

usnesení, abychom kopírovali hl. m. Prahu v tomto směru. 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nepotřebuji se v této záležitosti sebepoznávat. Následky, které jsou, si dokáži 

uvědomit. Nechtěl bych tady vést diskusi na toto téma.  

 Myslím, že tady jsou dva odlišné názory na to, jak to bude probíhat v souvislosti s 

ÚOHS. Budu věřit Vladanovi, že vyjádření ÚOHS nemá na to vliv, že to bude platit – dnes to 

podpořím. Ale v momentu, kdy ÚOHS bude mít nějaký problém a půjde to do zastupitelstva 

na Magistrátu, budu první, který si tam vezme slovo a budu připomínat to, co se dělo v tomto 

období.  

 Já to podpořím, ale vycházím z informace od Vladana, že kdyby ÚOHS měl nějaký 

problém, tak vyhláška platí od 1. ledna 2021. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Pane starosto, mrzí mě, že i po prohrané bitvě znovu otvíráte svou „chytrou horákyni“. 

Je smutné, že obavy pana zastupitele Čižinského, že bitva není dobojovaná, že se v tom budou 

znovu hledat nějaké obezličky, výmluvy a důvody, je bohužel pravda. Prosím ostatní 

zastupitele, aby to schválili. Ať hlasují podle toho, jestli jsou nebo nejsou pro ty bedny, ať je 

to jasné. Jestliže zvednete ruku, že jste proti bednám, prosím, abyste to drželi i v následujících 

měsících a letech. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nebudu reagovat na to, jak nám tady Petr Hejma říkal, jak bojoval proti automatům.  

 K Davidovi Bodečkovi. Vyhláška začne platit bez ohledu na to, co řekne ÚOHS. Co 

může ÚOHS říci? Z hlediska soutěžního práva – zvýhodňování nebo nezvýhodňování někoho 

– nebude mu rozhodně vadit, že se paušálně zakázaly technické hry. Mohlo by mu vadit, že v 

některých částech nejsou živé hry povoleny a v některých ano. Z hlediska potírání hazardu 

nejhorší variantou je, že ty městské části, které řekly, že nechtějí ani živé hry – to jsme 

neříkali, nejsme protihazardní fanatici, kasina uznáváme, ale bez automatů, navíc když víme, 

že to nejsou normální kasina, ale herny, živé hry jsou tam jen „na oko“ – na konci materiálu je 

seznam městských částí, kde nemají být ani živé hry. ÚOHS může říct, že toto mu vadí a aby 
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v těchto částech byly živé hry nadále povoleny. ÚOHSu nemůže ale vadit to, že se v Praze 

naprosto rovně zrušily automaty. To vadí jen těm, kteří z těchto automatů mají zisky.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Po krátké výměně názorů s Michalem Cabanem bych rád doplnil své předchozí 

vyjádření. Co tady projednáváme, týká se naší městské části a obytných částí města. Jako 

liberál bych doplnit, že třeba USA, které jsou demokratickým vzorem, mají Las Vegas, mají 

tam místa, která jsou na to vyhrazená. Bavme se o tom, že třeba na Zličíně bude něco, za čím 

si lidé pojednou zahrát, ale v obytných čtvrtích to vede k neštěstí v rodinách, je to droga a 

nebezpečná věc. Regulujeme alkohol, cigarety i povolené drogy. Nejsem pro to, aby se 

zakázaly bedny, ale aby se regulovaly. Toto řešení mi připadá důležité, protože je to 

nebezpečná věc. 

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu a vyhlašuji pětiminutovou přestávku pro jednání klubů. Zároveň 

prosím předsedu Návrhového výboru, aby nás seznámil s došlými návrhy. 

 

P.  B u r e š : 

 Mám zde jediný návrh.  

 Bod 1 z původního návrhu zůstává 

 Bod 2: souhlasí s textem obecně závazné vyhlášky Magistrátu hl. m. Prahy, kterou se 

vymezují podmínky provozování hazardních her na území hl. m. Prahy schválené 

zastupitelstvem hl. m. Prahy dne 10. 9. 2020 a kterou se zakazuje provoz technických her dle 

ustanovení § 42, zákona č. 186/2016 Sb., na celém území hlavního města,   

 bod 3: souhlasí s tím, aby na území MČ Praha 1 byl zakázán provoz technických her 

dle ustanovení § 42, zákona č. 186/2016 Sb., tedy hracích automatů. 

 

P. H e j m a : 

 Prosím přestávku pět minut. 

(Přestávka) 

 

 O slovo se hlásí paní zastupitelka Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Může se předkládat další pozměňovací návrh?  

 

P.  H e j m a : 

 Zůstává ten, který jsme navrhovali. Před tímto hlasováním hlasujeme o návrhu 

Vladana Brože. Hlasováním nás provede předseda Návrhového výboru.  

 Technická – pan kolega Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Hlasujeme ex post pro něco, co není v účinnosti.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan předseda Návrhového výboru nás seznámí s tím, o čem bychom měli hlasovat. 
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P.  B u r e š : 

 V původním návrhu byla předkladatelem navržena změna: 

 1. projednalo 

 2. bere na vědomí usnesení ZHMP, které bylo již projednáno a schváleno 

 Toto je původní návrh. 

 My budeme hlasovat o protinávrhu, který bod 1) nechává – to znamená projednalo 

žádost občanů, a bod 2) nahrazuje: souhlasí s textem obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy 

 

P.  H e j m a : 

 Technická pana Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 V bodu 1) vidím bere na vědomí, ne projednalo 

 

P.  H e j m a : 

 Opravili jsme to na 

 1. projednalo žádost občanů MČ 

 2. bere na vědomí usnesení rady MČ 

 3. bere na vědomí usnesení zastupitelstva hl. m. Prahy 

 

P.  B u r e š : 

 Říkal jsem před přestávkou na kluby, že jsem přečetl veškeré změny. 

 Bod 1. projednalo 

 Bod 2: souhlasí s textem obecně závazné vyhlášky MHMP, kterou se vymezují 

podmínky provozování hazardních her na území hl. m. Prahy schválené zastupitelstvem hl. m. 

Prahy dne 10. 9. 2020 a kterou se zakazuje provoz technických her dle ustanovení § 42 

zákona č. 186/2016 Sb. na celém území hl. města, 

 bod 3: souhlasí s tím, aby na území MČ Prahy 1 byl zakázán provoz technických her 

dle ustanovení § 42 zákona č. 186/2016 Sb., tedy hracích automatů. 

 Toto je pozměňovací návrh, o kterém se hlasuje jako o prvním.  

 

P.  H e j m a : 

 Technickou má paní kolegyně Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Prosím o dvě minuty na klub. 

 

P.  H e j m a : 

 Vyhlašuji přestávku 2 minuty pro jednání klubů. 

(Přestávka) 

 

 Pan místostarosta Burgr se ještě přihlásil se svým návrhem. 

 

P.  B u r g r : 

 Zrekapituloval bych to.  

 Bod č. 1 – zastupitelstvo projednalo. 

 Pan starosta to změnil tak, že v bodu č. 2 bere na vědomí. 

 Myslím, že by se mohly olámat hrany, proto dávám protinávrh, že bod 3 nebude bere 

na vědomí, ale souhlasí s usnesením ZHMP atd. Jinak beze změny.  
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P.  B u r e š : 

 Shrnu. Nejprve komplexní protinávrh pana zastupitele Brože. 

 Potom následuje:  

 1. projednalo 

 2. bere na vědomí 

 3. ve variantě souhlasí, případně bere na vědomí. 

 Ještě jsem zaregistroval žádost, abychom hlasovali per partes. Pochopil jsem, že o tom 

původním návrhu. Znamená to i o protinávrhu pana zastupitele Brože a per partes o původním 

návrhu po bodech. 

 Co říkal pan místostarosta, týkalo se původního návrhu, kde v bodu 1) je projednalo,  

v bodu 2) bere na vědomí a v bodu 3) máme „bere na vědomí“ a jako protinávrh „souhlasí“.  

V tomto bodu budeme o tomto hlasovat jako o prvním.  

 

P.  P o č a r o v s k á: 

 Žádám ještě jednou o 2 minuty na klub. 

 

P.  H e j m a : 

 Paní zastupitelka Nazarská má slovo. 

 

P.  N a z a r s k á: 

 Chtěla jsem se zeptat, jestli jste se jako předkladatel s protinávrhem pana Burgra 

ztotožnil? 

 

P.  H e j m a : 

 Nikoli, mám svůj původní předklad. 

(Jednání klubů) 

 

 Prosím pana předsedu Návrhového výboru. Chce někdo sdělit stanovisko svého 

klubu? 

 Prosím pana předsedu Návrhového výboru, aby nás provedl pozměňovacími návrhy. 

 

P.  B u r e š : 

 Nejprve budeme hlasovat o protinávrhu pana Burgra: v bodu 3) bere na vědomí změnit 

na souhlasí s usnesením ZHMP. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 12, proti 0, zdrželi se 3, nehlasovalo 8. Návrh nebyl přijat. 

 Prosím hlasovat o dalším. 

 

P.  B u r e š : 

 Jako o druhém – o protinávrhu pana zastupitele Brože. 

 Bod 2: souhlasí s textem obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 11, proti 0, zdržel se 1, nehlasovalo 11. Tento návrh nebyl přijat. 

  

P.  B u r e š : 

 Bod 3: souhlasí s tím, aby na území MČ Prahy 1 byl zakázán provoz atd. – jak jsem již 

četl. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 10, proti 0, zdržel se 1, nehlasovalo 12. Návrh nebyl přijat.  

 Prosím o další návrh. 

 

P.  B u r e š : 

 Nyní budeme hlasovat per partes o bodu č. 1 původního návrhu: 

 Zastupitelstvo projednalo žádost občanů MČ Praha 1 o projednání zákazu herních 

automatů atd. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat, hlasujeme o původním návrhu usnesení o bodu 1. Pro 14, proti 7, 

zdržel se 1, nehlasoval 1. Tento návrh byl přijat. 

 

P.  B u r e š : 

 Další je bod 2: bere na vědomí usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR20_1084 – atd., jak 

bylo načteno. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 11, proti 7, zdrželi se 3, nehlasovali 2. Tento návrh nebyl přijat. 

 

P.  B u r e š : 

 Poslední hlasování – bod 3: zastupitelstvo bere na vědomí usnesení ZHMP číslo 19/43 

ze dne 10. 9. 2020. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 13, proti 5, zdrželi se 3, nehlasovali 2. Tento návrh byl přijat. 

 

P.  B u r e š : 

 Prošli jsme hlasováním per partes. Pane starosto, dejte hlasovat o usnesení, které zní: 

 1. projednalo žádost občanů, 

 2. bere na vědomí usnesení ZHMP. 

 

P.  H e j m a : 

 Hlásí se paní zastupitelka Počarovská.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Než se bude hlasovat o usnesení jako celku, chtěla bych říct, že toto není projednání 

bodu žádosti občanů, kteří žádali, aby se materiál projednal, než přišel na stůl. Doufám, že 

jste si toho vědomi, že zákonnou povinnost jste nesplnili a hlasováním o tomto bodu říkáte, že 

jsme projednali tuto žádost, aniž by oni o tom věděli. Neprojednali jsme ji.  

 

P.  H e j m a : 

 Vyjádřete svůj názor hlasováním. Prosím hlasovat o usnesení jako celku. Pro 11, 

proti 8, zdrželi se 2, nehlasovali 2. Usnesení nebylo schváleno. V tomto směru jsme bez 

usnesení. 

 Tím jsme vyčerpali program jednání pokud jde o body a budeme pokračovat v 

interpelacích. Prosím, aby pokračovali interpelující zastupitelé dle nahlášeného pořadí do 

rozpravy. Prosím pana zastupitele Brože. 
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P.  B r o ž : 

 Mám interpelaci na pana tajemníka. Vážený pana tajemníku, rada městské části Praha1 

svým usnesením ze dne 2. 6. 2020 zrušila oddělení veřejných zakázek, přičemž veškerá 

agenda se zakázkami spojená přešla pod oddělení právní, kontroly a stížností útvaru 

tajemníka. V prosinci minulého roku bylo přitom Radou MČ Praha 1 přijato usnesení  

s novými pravidly pro zadávání veřejných zakázek, v nichž hrálo oddělení veřejných zakázek 

nezastupitelnou roli.  

 Je to tedy tak, že se změní pravidla i v tom smyslu, že se budou opět veřejné zakázky 

připravovat decentralizovaně na jednotlivých odděleních a na odborech bez efektivní kontroly 

dodržování zákona a za pouhé evidence oddělení právní? 

 Jak jsou zakázky zadávány nyní? V rozporu s přijatými pravidly, pokud bylo zrušeno 

oddělení? Jak předejdete tomu, aby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže opět nepokutoval 

městskou část, jak se stalo opakovaně již v minulém roce, a to v souvislosti s tím, jakým 

způsobem vykonávalo dohled nad veřejnými zakázkami oddělení právní? Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 Na všechny interpelace bude reagováno písemně. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Vážený pane starosto, ráda bych se dotázala na tzv. mimořádná zastupitelstva. 

Mimořádná zasedání jsou definována v jednacím řádu ZMČ Praha 1 a z pohledu zákona o hl. 

m. Praze jsou zasedáními jako každá jiná a platí pro ně stejná pravidla jako u běžných 

zastupitelstev.  

 Dle znění jednacího řádu by měl být vyhrazen čas mezi 17.30 až 18 pro dotazy a 

interpelace veřejnosti. Ptám se, proč nebyly interpelace na program zařazeny – dle mého 

názoru měly být? Proč by tato jednání nemohla být např. od 16 hodin, aby interpelace mezi 

17.30 – 18 mohly proběhnout? Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Mimořádná zastupitelstva jsou svolávána na základě žádosti konkrétních svolavatelů 

ke konkrétnímu bodu, kteří žádají o svolání. Předmětem jednání má být ten konkrétní bod. 

Interpelace a dotazy jsou dle jednacího řádu zařazovány na řádná jednání zastupitelstva.  

 Bude odpovězeno písemně. 

 Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Moje interpelace je určena panu radnímu Burešovi a asi panu starostovi, protože se 

týká dopravy a životního prostředí.  

 Není to výtka, jako spíše prosba. Obracím se na vás jako obyvatel Ostrovní ulice, 

takže spíše jako místní občan než zastupitel.  

 V současné době probíhá a ještě dlouho bude probíhat rekonstrukce garáží pod levou 

stranou Národního divadla. Tato stavba působí neuvěřitelný hluk, prach, špínu, blokuje 

dopravu a má bezdůvodně obrovský zábor. V tuto chvíli se tam nedá moc bydlet. Stavba jako 

taková připadá spíše 18. než 21. století. Kontejnery s toxickým betonem nejsou zakryté, prach 

uniká to vzduchu a každým dnem ho dýcháme a zřejmě ještě několik dlouhých měsíců dýchat 

budeme.  

 Proto bych vás rád požádal, jestli by šlo překontrolovat jednak samotný zábor, jednak 

způsob provádění stavby. Děkuji vám za většinu obyvatel Ostrovní ulice.  
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P.  H e j m a : 

 Bude odpovězeno písemně. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

  Interpelaci nazvanou problematika bezdomovectví v okolí u Bulhara směřuji na  

1. místostarostu Petra Burgra. Dosud se mi nepodařilo nikoho přesvědčit, aby se angažoval ve 

vyřešení záležitosti, na kterou upozorňuji již více než rok. Jedná se o sociální oblast, kdy je 

dlouhodobě ze strany hlavního města Prahy neřešen příslib, který od něj Praha 1 dostala skrz 

Memorandum před více než 10 lety. Více politických uskupení šlo do posledních 

komunálních voleb se snahou řešit a hlavně už konečně vyřešit dlouholeté stížnosti občanů v 

okolí u Bulhara. Na co si stěžují? Na válející lidi bez domova v okolí jejich bytů, domovů, 

domů, na chování těch, kteří si přicházejí do této oblasti pro odbornou, materiální i duchovní 

pomoc. Někdy přicházejí jen žebrat. Z okolí Bulhara se stalo místo naprosto odporné. Prostor, 

který by měl být chloubou celé Prahy, neboť ho považuji za začátek úzkého centra našeho 

hlavního města Prahy, tomu nenasvědčuje. Pro mnoho lidí je to vůbec první setkání s hlavním 

městem. A raději zde rovnou říkám, abych nebyl opět kamenován za něco, co neříkám. 

Podporuji pomoc potřebným, ale říkám, že by toto centrum mělo být přemístěno tam, kde 

nebude nikoho obtěžovat a naopak bude lépe vyhovovat těm, kteří si pro pomoc chodí. Jak 

trefné, urážející, že nyní je pomoc umístěna pod mostem.  

 Apeluji tímto na pana místostarostu k pověření sociální komise, aby si členové 

záležitost co nejrychleji nastudovali, ideálně vytvořili pracovní skupinu, která se záležitostí 

bude zabývat, ideálně s účastní zástupců uskupení pod vedením manželů xxxxxxxxxxxx, kteří 

dlouhodobě místní stav monitorují a žádají o pomoc Prahu 1 i hlavní město Prahu. Mají k 

dispozici vše potřebné, co komise či pracovní skupina bude potřebovat. Budou jim předloženy 

materiály a informace, které byly získány při jednání s dotčenými úřady. 

 Pane místostarosto, pokud vyhovíte tomuto návrhu, rád sociální komisi předám další 

informace včetně mnou zpracovaného materiálu k této záležitosti.  

 Problematika bezdomovectví, navyšování počtu lidí bez domova, kteří setrvávají na 

našem území, se začíná na Praze 1 stupňovat. Troufám si tvrdit, že nebyly až na výjimky tito 

jedinci nikterak doposud spojováni s naší městskou částí, tedy že nepocházejí z Prahy 1. 

Těmto lidem je potřeba pomoci. Je jasné, že by bylo vhodné změnit nastavený mechanismus. 

To bych však rád nechal na těch, kteří hlouběji problematiku nastudují a jsou ochotni tomuto 

tématu věnovat čas ve spojení s těmi, kteří v dané lokalitě trvale žijí. Není možné, abychom 

jen přihlíželi, jak se komfort místních lidí zhoršuje. Tak to zkrátka je. 

 Není příjemné obcházet ve veřejném prostoru místa, která jsou trvale okupována lidmi 

bez domova. Není divu, že se pak místní občané obávají sedat na lavičky, veřejný prostor 

vůbec používat. Příkladem může být prostor před kostelem na Haštalském náměstí, dále před 

parkem Lannova, na náměstí Republiky v prostoru před Celnicí či nově na Senovážném nám. 

Osud těchto lidí je smutný a věřte mi, že mi jich je líto. Na druhou stranu i pro ně mají platit 

základní pravidla slušného chování.  

 Mrzí mě, že Městská policie je v této problematice spíše pasivní, stejně jako u 

žebrajících jedinců v prestižních, turisticky vyhledávaných ulicích. Ti mají vymezena svá 

teritoria, aby získali od kohokoli finanční prostředky. Je to ostuda naší metropole. Tím spíše, 

že při procházce zmíněného Haštalského náměstíčka či nedalekých Stínadel cítíme 

permanentně čerstvou moč a občas i zvratky. A vím, že se ta místa pravidelně čistí „jarovou“ 

vodou, za což děkuji. Tím bych se dostal k dalšímu tématu, a tím je úklid centra naší 

metropole. To je však již téma k jinému členu rady. To zase až příště. Předesílám však k 

tomuto, že bude potřeba také ze strany příslušné komise podpořit člena rady při jednání s 

hlavním městem Prahou, aby to plnilo své závazky.  
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 Zpět však k sociální oblasti. Pane místostarosto, bylo by fajn, kdyby komise po 

nastudování problematiky přišla s jasným řešením. Pokud by byla potřeba při jednání s 

hlavním městem Prahou podpora ze strany ZMČ Praha 1, předložte materiál k jeho 

projednávání. Jsem toho názoru, že se zde najde nadpoloviční podpora těch, kterým tato 

záležitost není lhostejná a ráda by ji již vyřešila.  

 Vraťme veřejnému prostoru „normálnost“, abych nemusel slyšet od místních stížnosti 

a nářky, že se v daných lokalitách nedá důstojně žít. Pomáhejme, vracejme lidem důstojnost, 

ale ve snaze pomoci nedevastujme životy druhých. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Bude odpovězeno písemně. Prosím kolegu Nazarského. Máte slovo. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Mám interpelaci na paní místostarostku Špačkovou. 

 Vzhledem k tomu, že můj pozměňovací návrh neprošel a o projednávání Mateřská 

škola Revoluční nemám jinou možnost, jak se domoci vzniklé škody. Zprvu mě to překvapilo, 

protože je to škoda mnohasettisícová, ale když se na to dívám optikou některých radních a 

jiných zastupitelů z koalice, tak ve srovnání s miliony, které se někde prošustrovaly, jim to 

nepřipadá důležité, ale mně to přijde jako významná částka.  

 Nebudu zde číst celý svůj příspěvek, přečtu jen závěr meritu věci, abyste si to vy i paní 

Špačková osvěžili. 

 Dne 3. 3. 2020 jste na radě schválili uzavření dohody o narovnání s firmou Auböck, 

která po roce a půl nárokovala proplacení víceprací v souvislosti s přípravou dlážděného 

parkovacího stání pro hasičské auto. V podkladech pro toto usnesení rady doslova stojí: 

odkopání, stavba betonové zídky, příprava pro dlažbu – 437492,44 Kč. Tyto vícepráce jsou 

téměř dvojnásobně vyšší než bylo původně plánováno. Pikantní je provedení těchto prací na 

základě jakési ústní objednávky. To se ale jednalo o pouhou přípravu parkovacího stání. Kde 

jsou další náklady spojené s černou stavbou a s jejím následným odstraněním? 

 Požaduji doplňující informaci, kdo a za jakou částku provedl dláždění a jeho oplocení, 

kdo a za jakou cenu tuto černou stavbu parkovacího stání odstranil a kdo a za jakou částku 

postavil novou hraniční zeď mezi pozemkem hasičů a pozemkem MČ? 

 Škoda vzniklá realizací a následním odstraněním černé stavby městské části dosahuje 

částky mnoha set tisíc korun. 

 Vyzývám vás, abyste se zasadila o přesné vyčíslení škody a opětovně vás vyzývám, 

aby byla zkoumána konkrétní zavinění této škody konkrétními osobami a vyvozena jejich 

odpovědnost.  

 

P.  H e j m a : 

 Na interpelaci bude opět písemná odpověď. 

 Prosím paní zastupitelku Nazarkou. 

 

P.  N a z a r s k á : 

 Mám dotaz nebo spíše žádost na pana zastupitele Bureše, možná by mi mohl 

odpovědět pan starosta, o možnosti zasedání poradních orgánů formou videokonferencí nebo 

on-line v nouzových případech, kdy by to bylo potřeba. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Je to v řešení. Pokud chcete odpověď, interpelaci musíte dát písemně. Stačí, když si 

zavoláte a dostanete odpověď. Řeší se to, musíme se na to připravit.  

 Prosím o poslední interpelaci pana zastupitele Bodečka. 
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P. B o d e č e k : 

 Vážený pane starosto, z pozice opozičního zastupitele a pozorovatele jednání rady 

jsem se rozhodl vám, šéfovi naší exekutivy, ale i ostatním nyní prozradit, v čem vidím jednu z 

největších slabin současné rady. Je to zoufalá trvalá nekonzistentnost rozhodnutí, velmi často 

odlišné závěry pro prakticky identické případy, a to v různých oblastech. Nechci a nebudu 

zabředávat do detailů a zvedat ze židle některé z členů rady, neboť kvituji, že na jednáních 

rady mi umožňujete se vyjadřovat. Na fakt nekonzistentnosti jsem vás ale již několikrát 

upozornil a činím opakovaně i dnes touto interpelací.  

 Lehce pochopitelný, modelový příklad, záměrně jednoduchý a neadresný, abych 

někoho nemusel jmenovat a nezabředával do nějaké citlivé kauzy. Pro mnohé z vás je to 

záležitost triviální, ale pro jiné je to záležitost podstatná a důležitá.  

 Jedná se o letošní ignoraci symbolické podpory LGBT komunity, a to při letošním 10. 

ročníku Prague Pride, která spočívala v odmítnutí požadavku na vyvěšení duhové vlajky a 

podpory pro umístěni duhového přechodu na Mariánském náměstí po vzoru jiných vyspělých 

evropských metropolí. V obou případech se mělo jednat o pouze sedmidenní záležitost.  

 Neříká se mi tato interpelace lehce, protože se mě svým způsobem dotýká a je to zcela 

poprvé, co jsem členem zastupitelstva, kdy hájím a zároveň vznáším požadavek v zájmu 

někoho, ke komu mám blízko. Jsem rád, že v loňském roce záštitu akci Prague Pride udělili 

dokonce dva členové rady. Nikterak jsem se tehdy neangažoval a ani nikoho nepřemlouval, 

aby na naší radnici duhová vlajka vlála. Tento akt nikomu neublížil a ani neublíží, naopak, v 

mnohých postupně vyvolává odvahu, odvahu nehrbit se a nebát se. 

 Duhová vlajka v loňském roce zavlála na jednom z balkónů naší radnice, přestože ne 

všichni z tehdejšího vedení věděli, že to tomu tak stane. Nevěděl jsem to ani já. Nezastírám, 

že jsem byl mile překvapen a upřímně dojat. Zpětně děkuji Pavlu Čižinskému za odvahu a 

pochopení. 

 Zároveň jsem se ale nedivil, že někteří ze členů rady byli svým způsobem pobouřeni, 

protože neměli informace. Měl jsem za to, že nikoli z aktu samotného, ale protože se nemohla 

rada k této prezentaci MČ Praha 1 oficiálně vyjádřit. Padla tehdy dohoda, že příště se budou 

vyvěšovat vlajky jen pokud o tom rozhodne rada, a to ideálně vždy na začátku kalendářního 

roku, kdy součástí usnesení bude seznam schválených vlajek s termíny jejich vyvěšení.  

 Pane starosto, čekal jsem, že tato dohoda, která vzešla na základě podnětu z vašeho 

politického uskupení a kterou jste podpořil, bude dodržena i po letošním lednovém politickém 

převratu. Nestalo se tak. Rada dosud žádný seznam neschválila. Tím, že během letošního roku 

bylo vyvěšeno několik vlajek, a to aniž by pro jejich vyvěšení přišla na radnici oficiální 

žádost, mě překvapilo, že ani po opakovaných urgencích organizátora Prague Pride, ale i 

mých, jste odmítl vydat pokyn k vyvěšení vlajky. Na základě jaké žádosti byla letos vyvěšena 

např. vlajka romská? Čím se měří a řídí pravidla? 

 Patřil jsem mezi ty, kteří vás požádali, abyste nechal vyvěsit vlajku Běloruské 

republiky. Učinil jste tak, za což vám děkuji. Přesto opět zopakuji zklamání, že jste obdobně 

nepostupoval u vlajky duhové. Akceptuji odmítavý názor některých členů rady k tomuto 

tématu, snažím se to chápat a pochopit. Pane starosto, některým z těch, které se toto téma 

velmi dotýká a kteří na rozdíl ode mne celý život v sobě s tímto tématem vnitřně bojuji, by 

tento symbolický projev opravdu velmi pomohl. Někteří jsou dlouhodobě nepřijímáni 

rodinami, okolím, když se jejich rodiče k těmto obrátili zády. Pro tyto jedince se po vyvěšení 

vlajky neumenší jejich případný problém a bolest, ale věřte, že silně zavnímají, že žijí v místě, 

jehož vedeni dává jasný signál ostatním, že si každý z nás zaslouží respekt.  

 Když dáme záštitu, nesmíme se chovat k žadateli macešsky – to řekl jeden z vašich 

členů rady v nedávné době, když prosazoval, aby záštita starosty byla doplněna finanční 

podporou. V tomto případě jste se macešsky zachovali. Nejenže jste vlajku odmítli vyvěsit, 



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 138 
 

ale vy jste tak rozhodli za zavřenými dveřmi. Neměli jste ani odvahu toto odmítnout na půdě 

rady, neboť požadavek směřoval na Radu MČ Praha 1. 

 Pane starosto, myslím si, že by bylo správné, abyste se rozhodl pro příští rok pro jednu 

ze dvou variant: buď vlajky, vyjma těch trvale umístěných na budově radnice nevyvěšovat, 

nebo vyvěšovat, ale za předem stanovených podmínek, ideálně prodiskutovanými na příslušné 

komisi.  

 Pane starosto, ptám se vás, pokud přijde žádost o vyvěšení duhové vlajky pro 

nadcházející 11. ročník Prague Pride, vyhovíte této žádosti? Pokud ne, tak v takovém případě 

bych následně zastupitelům předložil tisk, aby se svým hlasováním každý vyjádřil. Je to 

bohužel v tuto chvíli to jediné, co mohu teď v pozici zastupitele směrem k pořadatelům akce 

pro cca 30 – 40 tisíc lidí, kteří se jí účastní na území Prahy 1 během jednoho týdne, udělat.  

 Na závěr směřuji slova uznání nejen k těm, kteří tuto akci organizují a tráví přípravou 

tisíce hodin, ale i k těm, kteří podobné akce respektují a podporují. Podobné akce nás 

posouvají směrem na Západ, zpět do Evropy. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Bude též reagováno písemně. Bod dotazy a interpelace je vyčerpán, vyčerpali 

jsme program dnešního zasedání.  

 Ještě než ukončím zasedání konstatuji, že při odchodu pan zastupitel Kučera odevzdal 

interpelaci písemně, a zároveň pan zastupitel Čižinský též jednu interpelaci odevzdal písemně. 

Na tyto interpelace bude reagováno. 

 

 

 

 

 Končím zasedání zastupitelstva a přeji krásný zbytek večera.  


