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P.  H e j m a : 

 Dovolte, abych zahájil 20. zasedání ZMČ Praha 1. Konstatuji, že nedošla žádná 

omluva. Omluven pozdní příchod je evidováno od zastupitele Martina Kotase, který přijde ve 

12 hodin. Omluven dřívější odchod nemáme žádný. Částečnou neúčast evidujeme u 

zastupitelů, kteří zde v současně době sedí prezenčně, ale pak opustí prezenční jednání a 

připojí se distančně. Mělo by to být u zastupitele Vladana Brože, Davida Skály a u zastupitele 

Martina Špačka.  

 Účast formou videokonference máme zaevidovanou u paní zastupitelky Počarovské, 

Talackové, u zastupitele Kučery, Vícha, Čižinského, Nazarského a zastupitelky Nazarské. 

 Rád bych vás upozornit na to, že tato formu bude účinná po schválení změny 

jednacího řádu v bodu 1. Do té doby postupujeme podle stávajícího jednacího řádu s tím, že 

hlasování formou videokonference bude možné poté. Do té doby není možné se distančně 

hlásit či hlasovat, ale na věci to nic nemění. V tomto směru vycházíme vstříc. Jak jste včera 

dostali ode mne zprávu a zároveň od Vlaďky Valíčkové, dostali jste instrukci, jak máte konat 

v rámci vzdáleného distančního přístupu.  

 K ověřování zápisu z minulého zasedání. Zápis z 18. mimořádného zasedání ze dne  

9. 9. máte k dispozici a i zápis z 19. zasedání ze dne 16. 9. Prosím o případné připomínky. 

Neeviduji. Tímto prohlašujeme zápis za ověření. 

 Ověřovateli dnešního zápisu navrhuji paní místostarostku Špačkovou (souhlasí), jejím 

náhradníkem pana radního Votočka (souhlasí), druhým ověřovatelem navrhuji pana 

zastupitele Bodečka (souhlasí). Náhradníka neustanovuji, protože musí sedět po celou dobu 

zasedání prezenčně, což bohužel nebude naplněno. Máme ujištění, že pan zastupitel Bodeček 

bude neustále přítomen a tím nebude potřebovat náhradníka. 

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

paní zastupitelka Nazarská, pan zastupitel Scholz, Návrhový výbor též ve standardním složení 

– pan radní Bureš, pan zastupitel Brož a pan zastupitel Kračman.  

 K doplnění návrhu programu. V pátek 6. 11. vám byla v kanceláři a do schránek v 

informačním centru rozdány materiály do bodu různé, a to bod pod poř. č. 19 – další postup 

jednání o koncepci spolupráce s ZMP a o začlenění Nemocnice Na Františku do metropolitní 

sítě spolupracujících zdravotnických zařízení. Tento tisk předkládám já. 

 Dále bod poř. č. 20 – podpora nájemců nebytových prostor v prostorách svěřených 

MČ Praha 1 – předkládá radní Votoček společně s panem Grabeinem Procházkou. 

 Pod poř. č. 21 – tisk záměr prodeje pozemku parc. č. 293/2, k. ú. Hradčany, ulice 

Strahovská – předkládá radní Votoček.  

 Dále vám byl rozdán materiál, který není uveden v návrhu programu a o jehož 

předkládání žádá pan radní Votoček, a to dotační program na dotaci radiovodoměrů na území 

Prahy 1. Je do doplnění usnesení zastupitelstva č. UZ20_0169 ze dne 16. 9. 2020.  

 Dále vám byla v pátek 6. 11. rozdána písemná informace o výsledku sporu mezi MČ 

Praha 1 a společností Salamander Česká republika.  

 Dále máme na stůl tisk pod poř. č. 23, číslo tisku 2020/2056, který nesnese odkladu. 

Týká se navýšení rozpočtu Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 o 400 tisíc Kč, a to s cílem 

dostát kolektivní smlouvě a v tomto směru naše zaměstnance podpořit. Též bude hlasováno o 

jeho zařazení. Předkládá pan tajemník František Dvořák. 

 Otevírám rozpravu k návrhu programu. Prosím radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Chtěl jsem požádat o zařazení tisku 2020, což učinil už pan starosta. 
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P.  H e j m a : 

 Dále žádám o zařazení tisku 2056 pod bodem 23, jehož předkladatelem je pan 

tajemník Dvořák. Dále navrhuji předřadit body 19, 20, 21 a 23 za bod 12. 

 Pan zastupitel Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 K programu. Stahuji svůj bod č. 16, je totožný s bodem č. 1. 

 Jsou tady některé body, které by snesly odkladu do klidnějších časů, jsou to prodeje 

dvorečků, body 7 – 12. Navrhuji jejich vyřazení. 

 

P.  H e j m a : 

 Budeme hlasovat o tomto návrhu na vyřazení.  

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Dámy a pánové, všem přítomným i těm, kteří nás sledují on line, přeji příjemné 

dopoledne. Chtěl bych poprosit o podporu bodu č. 15, který předkládá kolegyně Nazarská. 

 Měl bych návrh na změnu názvu č. 1, kde máme Změna jednacího řádu ZMČ Praha 1 

a výborů ZMČ Praha 1. Navrhuji změnit tento název na Změna jednacích řádů. Jedná se o dva 

jednací řády a může se stát, že ke změně dojde jen u jednoho. 

 Musím se vyjádřit k tomu, co tady řekl pan starosta. Nesouhlasím s tím, aby některé 

body byly předřazeny před body, u nichž byly materiály řádně a včas odevzdány. Když někdo 

nesplní včas odevzdání materiálu, tak nevidím důvod, proč by potom to mělo dopadnout na 

zasedání zastupitelstva tak, že tyto bodu budou projednány a ty, které byly odevzdány včas, 

nakonec projednány nebudou.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Musím reagovat na požadavek pana předsedy Kontrolního výboru. Musíme uvážit, že 

dnešní zastupitelstvo bude končit v 21 hodin, protože od této hodiny je zákaz vycházení, takže 

body musíme předřadit podle důležitosti.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu k programu. Dávám hlasovat o zařazení bodu pod poř. 22, číslo 

tisku 2042. Pro 14, proti 0, zdrželi se 2, nehlasoval 1. Návrh byl přijat, tisk je zařazen. 

 Prosím o zařazení tisku pod číslem 2025 v pořadí programu s číslem 23 – navýšení 

rozpočtu fondu zaměstnanců. Pro 15, proti 0, zdrželi se 2, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.  

 Nyní dávám hlasovat o předřazení bodů 19 – 23 za bod 12. Pro 13, proti 1, zdrželi se 

3, nehlasoval 0. Tento návrh byl přijat. 

 Nyní dávám hlasovat o návrhu zastupitele Brože na vyřazení bodů 7 – 12. Pro 3, proti 

9, zdrželi se 3, nehlasovali 2. Tento návrh nebyl přijat. 

 Prosím hlasovat o programu jako celku. Pro 14, proti 0, zdrželi se 3, nehlasoval 0. 

Program máme schválen. 

 Dovolte mi dvě poznámky. Byl jsem požádán nově zvolenou senátorkou Miroslavou 

Němcovou, abych všem vyřídil pozdrav. Velmi se těší na svoji přítomnost na příštím zasedání 

zastupitelstva, aby byla k dispozici pro vaše případné dotazy. V současné době mají ceremonii 

v Senátu, nemohla se účastnit ani pomocí dálkového přístupu.  
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 Dovolte mi, abych dal na maximálně pět minut slovo panu tajemníkovi, který by nám 

přednesl zprávu o aktuálním stavu na radnici, protože jsme dostávali prostřednictvím médií 

různé zprávy. Bylo by správné, aby nás pan tajemník informoval o aktuální situaci. 

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Vážené zastupitelky a zastupitelé, budu se snažit o stručnost. Počet nakažených ke 

včerejšímu dni byl 23, počet zaměstnanců v karanténě 7. Toto číslo se poslední dva týdny 

nemění, pouze se přelévají nakažení do uzdravených a do karantény přicházejí další 

zaměstnanci. Je to číslo, které se zhruba drží na stejné úrovni. 

 Musím konstatovat, že si musíme všechny údaje o nakažených zaměstnancích a o v 

karanténě zjišťovat sami, protože trasování, které se v médiích dlouho prezentovalo, 

nefunguje. Mohu to potvrdit z vlastní rodinné zkušenosti i ze zkušenosti našich zaměstnanců. 

Hygiena za celou dobu nemoci nezavolá, nezjišťuje žádné údaje. Pokud někde čtete opak, tak 

je to jen zavádějící informace. Dnes konečně Lidové noviny uvedly, že trasování selhalo. 

 Číslo je nutné porovnávat k číslu 340, což je aktuální počet zaměstnanců. Uznávám, že 

je to číslo vysoké, ale odpovídá naší velikosti. Nemůžeme ho srovnávat třeba s Dolními 

Počernicemi nebo s Běchovicemi.  

 Někteří zaměstnanci byli původně léčeni s jinou nemocí, zvláště v září. Měli jsme 

případ zaměstnance, který dostal antibiotika, lékař mu stanovil jinou diagnózu a teprve po 

týdnu se zjistilo, že je COVID pozitivní. Lékaři bohužel ne vždycky fungují, někteří stanovují 

diagnózu po telefonu a podle toho to vypadá. 

 Počet nakažených není roven počtu nemocných. Nemůžeme srovnávat počet lidí v 

pracovní neschopnosti a počet lidí, kteří koronavirus mají, protože tam máme spousty jiných 

zdravotních problémů zaměstnanců, které s koronavirem vůbec nesouvisí. Někteří 

zaměstnanci si na začátku nemoci brali třeba zdravotní volno nebo dovolenou, protože si 

mysleli, že mají obyčejnou chřipku nebo jsou nachlazeni, pouze později se zjistilo, že jsou 

pozitivní, což dále zkresluje údaje, které musíme zjišťovat. Také je třeba vědět, že máme 

systém elektronických neschopenek, kde nezjistíte číslo neschopenek, jako tomu bylo u 

starých papírových neschopenek, takže ani tady se toho moc získat nedá.  

 Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům úřadu, že perfektně zvládli počátkem října 

senátní volby v době, kdy se koronavirus šířil. Dvoukolové volby naši situaci nijak 

neulehčily, spíše naopak. Chtěl bych také veřejně poděkovat zaměstnancům našeho úřadu, 

kteří již mají pořádný kus života za sebou, a přesto chodí stále do práce a plní své úkoly. 

Jmenovitě bych chtěl poděkovat své zástupkyní paní Mgr. Kunštátové, která tři týdny 

bezvadně fungovala, přestože už je to dáma, která má také něco odžito. 

 Zvláště bych chtěl poděkovat panu Ing. Vaňkovi staršímu, vedoucímu Stavebního 

úřadu, kterému je 79 roků a nevynechal jediný den v zaměstnání.  

 Chci také poděkovat paní Kopečkové, která mezi nás také přišla, přestože by už také 

nemusela. 

 Chtěl bych poděkovat členům rady a dalším uvolněným zastupitelům, kteří jsou  

s námi každý den, spolupracují a tráví s námi veškerý pracovní čas, neštítí se nás. 

 Včera jsem rozeslal všem zastupitelům mail, protože jsme byli v posledních dnech 

opakovaně jak na sociálních sítích, tak v mailové poště osočeni z téměř kriminálních činů a už 

nešlo na to nereagovat. Cítil jsem, že je to společná práce opozice, nemám čas ani prostředky 

na to, abych si to ověřil, proto jsem mail adresoval především opozici. Pokud někdo 

neodpovídáte tomu vymezení, které jsem tam napsal, omlouvám se, ale takto to vnímám a už 

to nešlo přejít.  

 Chtěl bych poprosit: aspoň v této době nouzového stavu nečiňte úřad politickým 

kolbištěm. Lidé se samozřejmě také bojí, mají své problémy doma a v práci. Dobře víte, že se 

zhoršuje psychický stav části veřejnosti, takže někdy musí pracovat s velice agresivními 
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klienty. Usnesení vlády nám neumožňuje poslat celý úřad domů. Pokud si to někdo myslí, ať 

si usnesení vlády prostuduje. Naopak říká, že musíme zachovat činnost správního orgánu. 

Kdybychom poslali všechny lidi domů, v říjnu by třeba nebyly senátní volby, nebyla by 

zastupitelstva, výbory a komise. 

 Nakonec chci konstatovat, že jsme jako pražští tajemníci ve spojení. Nákazová situace 

se na Praze 1 nehorší. Dnes ráno jsem si přečetl SMS od kolegů, zhoršuje se třeba na Praze 4, 

12, 14 apod.  

 

P. H e j m a : 

 Děkuji panu tajemníkovi za informaci.  

 Dále mám poslední informaci. Sál byl včera čerstvě díky našim dobrovolným hasičům 

vydezinfikován. Na stolech máte respirátor, rukavice a v malé lahvičce dezinfekci. Snažili 

jsme se eliminovat všechny možné zdroje případné nákazy, je to tady všechno absolutně čisté. 

 Děkuji také všem, kteří připravili možnost on-line přenosu. Pan radní Bureš, tým 

informatiky a další udělali vše pro to, aby to dne bez problémů fungovalo. Děkuji jednotce 

dobrovolných hasičů a všem, kteří toto připravili.  

 Přistoupíme k projednání prvního bodu pod č. 1938 

Změna Jednacího řádu ZMČ Praha 1 a výborů ZMČ Praha 1 

 Předkládám vám jednoduché změny, které spočívají v možnosti zúčastnit se za 

uvedených podmínek jednání zastupitelstva i jednotlivých výborů distanční formou, formou 

videokonference.  

 Zároveň proti předloženému tisku u změny Jednacího řádu zastupitelstva po 

konzultaci s panem zastupitelem Brožem a s dalšími je v bodu 1 doplnění: Členové 

zastupitelstva se mohou v případě, že jim byla nařízení karanténa dle jiného právního 

předpisu – míní se karanténa z důvodu nákazy či kontaktu s nakaženým COVID 19, je 

možnost účasti i po dobu nouzového stavu. Znamená to, pokud vláda vyhlásí nouzový stav, 

tak po celou dobu nouzového stavu je možné po předchozím oznámení účastnit se distanční 

formou. V tomto směru nebudeme hodnotit, z jakého důvodu. Jakmile skončí nouzový stav, 

toto ustanovení padá a je povinnost se zúčastňovat tak, jak jsme zvyklí.  

 Toto je změna, která by měla vyjít vstříc požadavkům, které byly v mezidobí 

vzneseny. 

 Ostatní orgány, komise, pracovní skupiny, distanční výuka ve školách a všechny 

kontaktu jsou již nastaveny on-line distanční formou. Myslím, že Praha 1 v tomto směru to 

má zabezpečeno. Samozřejmě budeme jednotlivé platformy i nadále zdokonalovat. Jednou se 

třeba propracujeme i k tomu, že bychom mohli mít zastupitelstvo on-line. Podle mne je ale 

prezenční forma standardní, zastupitelé by se měli sejít na místě a měli by mít možnost 

spolupracovat. Toto distanční formou dobře nejde. 

 Otevírám rozpravu k tomuto tisku. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 V úvodu chci říct, že jste neakceptoval můj návrh na změnu názvu tohoto bodu.  

 Chtěl bych se vyjádřit k Jednacímu řádu výborů. Pokud se bod nazývá změna 

jednacího řádu, chci se zeptat, co bude uvedeno v čl. 8, tam podle mne také asi dojde ke 

změně. Nebude jen navrhovaná změna v čl. 1, bod 7, dále v nově vloženém bodu č. 3 a v 

přečíslování navazujících článků, ale mělo by dojít i ke změně v čl. 8. Dovolím si předložit 

návrh. Je vám rozdáván další návrh na změnu tohoto Jednacího řádu – jsou to spíše 

kosmetické návrhy. Součástí předkladu máte celý Jednací řád výboru.  
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 Chci se vás jako předkladatele zeptat - kde máte uvedeno, že dojde k úpravě bodu 7  

v čl. 1, kdy v příloze č. 2 je uveden obsah tohoto článku – jestli se nevynechala ta část, která 

je v současném návrhu dále uvedena. Znamená to, že funkce člena výboru zaniká automaticky 

úmrtím, dnem voleb do zastupitelstva dnem doručení písemné rezignace ZMČ Praha 1.  

 Když už zasahujeme do Jednacích řádů výborů, dovoluji si navrhnout do čl. 2, odst. 5, 

který zní: Tajemník výboru zajistí, aby program jednání byl zveřejněn na stránkách MČ  

Praha 1 nejpozději – to tam chybí – tři pracovní dny před konáním jednání. Toto je první 

návrh. 

 U čl. 3, který se bude nově vkládat, dovolil bych si navrhnout do odst. 2 uvést – přečtu 

to. Navrhujete, že při videokonferenci musí být jednoznačně prokazatelná identita každého 

člena výboru, případně dalšího účastníka, pomocí přenosu obrazu i zvuku, a musí být 

zajištěna možnost interakce mezi všemi členů výboru účastnícími se jednání výboru.  

 Doporučuji na toto navázat - cituji: K rozpravě se účastník jednání hlásí 

prostřednictvím technického řešení umožněného využitým technickým prostředkem, 

zdvižením ruky nebo jiným způsobem stanoveným předsedajícím. 

 Do stejného článku 3, do odst. 3, který navrhujete s tímto textem: Videokonference 

bude umožněna pouze v případě, kdy je technicky realizovatelná – navrhuji navázat na tuto 

větu: osoba účastnící se jednání výboru prostřednictvím videokonference učiní nezbytné 

kroky pro to, aby nebylo jednání rušeno dalšími osobami v jejím okolí, které se jednání 

výboru neúčastní.  

 Dále mám návrh k čl. 6, který nově v případě přečíslování bude čl. 7. Zde se záležitost 

týká konkrétně Kontrolního výboru. V odst. 2 máme uvedeno, že Kontrolní výbor kontroluje 

dodržování právních předpisů ostatními výbory ZMČ Prahy 1“, a navrhuji, aby to bylo 

doplněno „a komisemi RMČ Prahy 1“. 

 K čl. 7 se možná vyjádří právníci, nebo vy možná budete konstatovat, že jak je v 

současné chvíli tento článek uveden – v případě přečíslování čl. 8 – je v pořádku pro 

jednodušší přehled pro ty, kteří se s tímto Jednacím řádem seznámí. 

 V současném čl. 1 jednacího řádu je uvedeno, že ZMČ volí a odvolává předsedu „z řad 

zaměstnanců ÚMČ“, navrhuji  doplnit „P1“. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan předsedo, chtěl jste to dokrášlit do dokonalosti, ale má to jednu vadu – že to 

nebylo předjednáno.  

 Dohodli jsme se, že název je Změny Jednacího řádu ZMČ a změny Jednacího řádu 

výborů zastupitelstva. Aby to bylo jasně identifikované, je to tam doplněno. 

 Rychle jsme teď zkonzultovali, že u jednacího řádu výborů vypadla věta, o které jste 

mluvil. Měla by tam být doplněna věta: Funkce člena výboru zaniká úmrtím atd. až po dni 

doručení rezignace. Skutečně to vypadlo, tato věc bude napravena.  

 Ostatních návrhy, které se týkají doprecizování různých ustanovení, nechme na příští 

zasedání, abychom to projednali. Tato změna Jednacího řádu pro výbory byla připravena 

stejně, jako funguje u komisí. Bylo to uděláno co nejjednodušší metodou, hlavně aby to 

fungovalo a abychom vyšli vstříc distanční účasti. Nebráníme se jakémukoli doprecizování, 

ale posaďme se k tomu, připravme to a na příští zastupitelstvo to můžeme předložit.. 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Dámy a pánové, jsem rád, že se dostáváme k projednávání tohoto bodu. Předkládal 

jsem návrh na změnu Jednacího řádu zastupitelstva, které bylo téměř identické s 

navrhovaným bodem 1. V bodu jsem neměl Jednací řád výborů a je dobře, že se k tomu také 

dostáváme. To, že projednáváme tento bod, je znakem nenormálnosti situace, nouzového 
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stavu, není to znakem toho, že by se někdo nechtěl účastnit jednání zastupitelstva, že by se bál 

nebo že by chtěl zůstat v teple svého domova. Je to v důsledku nouzového stavu, a že je nám 

stále ze všech stran doporučováno, abychom zůstávali doma, pokud možno využívali home 

office a videokonferencí. Myslím, že je odpovědné tímto způsobem k tomu přistoupit, proto 

jsem rád, že změna Jednacího řádu přichází.  

 Vzhledem k tomu, že můj tisk obsahoval trochu jinou formulaci, ale drobnou, protože 

oba předkladatelé jsme vycházeli ze stejné předlohy, to znamená z jednacího řádu Magistrátu 

hl. m. Prahy, já jsem ještě vycházel z Jednacího řádu Rady MČ Praha 1, dovolím si malou 

úpravu. Spočívá v tom, že se domnívám, že by distanční účast neměla být umožněna pouze 

zastupitelům, ale rovněž zaměstnancům. Dnes tady není příliš mnoho vedoucích oddělení a 

odborů, což je dobře, ale domnívám se, že v okamžiku, kdy bude umožněna účast 

prostřednictvím videokonference, mohla by i těmto zaměstnancům být umožněna účast na 

dálku. 

 Proto si dovolím upravit odst. 1 podobným způsobem, jakým je upraven Jednací řád 

výborů. Už pan starosta říkal, že by se změna neměla týkat jen nařízené karantény, ale i 

vyhlášení nouzového stavu. Navrhuji, aby bod 1 zněl: Za účast na jednání zastupitelstva – 

znamená to účast nejen zastupitelů, ale kohokoli, u koho to technické možnosti dovolí – je v 

odůvodněných případech (nouzový stav či nařízená karanténa) považována i účast 

prostřednictvím dálkového audiovizuálního přenosu, videokonference. 

 Jedná se o totožné znění, jako je v případě navrhované úpravy Jednacího řádu výborů. 

Doufám, že to Návrhovému výboru nemusím předkládat písemně, jedná se o totožné znění, 

jen místo jednání výborů je jednání zastupitelstva.  

 Ve svém návrhu jsem ještě doplňoval § 8, odst. 4, který měl znít: Po zahájení a 

konstatování usnášeníschopnosti a oznámení jmen členů zastupitelstva, kteří se účastní 

zasedání formou videokonference. 

 Znamená to, pane starosto, který předsedáte jednání zastupitelstva, abyste měl 

povinnost říci v případě videokonference, že tady máme např. 22 zastupitelů, 3 zastupitelé se 

účastní pomocí dálkového přenosu. 

 

P.  H e j m a : 

 Když to vezmu odzadu, to jsem přesně říkal na začátku. Kolik je přítomno prezenčně, 

kolik distančně. Řešili jsme i případy, kdy někdo je teď prezenčně, odejde a bude distančně. 

 

P.  B r o ž : 

 To jste říkal, jen to v Jednacím řádu není zaneseno a tato povinnost to stanoví.  

V případě, že by to tam nebylo uvedeno a pan starosta by to neoznámil, nevěděli bychom pro 

případné nejasnosti, zda byli zastupitelé osobně přítomni nebo ne.  

 

P.  H e j m a : 

 Pokud jde o vaši přeformulaci, je to totéž, co tady máme, vy to máte jen stylisticky 

jinak. Za účast se považuje – tady je, že členové zastupitelstva se mohou účastnit. Myslíme to 

stejně. Znamená to, že se mohou účastnit členové zastupitelstva, kteří jsou buď v karanténě, 

nebo je nařízen nouzový stav, což znamená po dobu nouzového stavu.  

 Pokud jde o možnost účasti zaměstnanců, je to možná věc, ale je to na rozhodnutí pana 

tajemníka a jednotlivých dotčených. Pokud bude možná distanční účast pro nás, oni jsou 

spoluhráči a měli by mít tuto možnost. Musíme to dojednat, za jakých podmínek, někdy je 

nutná fyzická přítomnost. Znamená to v odůvodněných případech, na žádost atd. To je věc, 

která se ještě musí dokomunikovat. Týká se to účasti členů a dalších osob, jak mi napovídá 

kol. Valíčková. Pokud tam máme účast členů zastupitelstva a dalších osob, tak se to na to 

vztahuje. 
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 Prosím o technickou pana zastupitele Bodečka.  

 

P.  B o d e č e k : 

 Pane starosto, dostávám informace, že není na facebooku on-line přenos. Šlo by to 

napravit? Běží pouze na stránkách Prahy 1, ale na facebookových stránkách nikoli.  

 

P.  H e j m a : 

 Pánové potvrzují, že přenos na facebooku probíhá. Individuálně je možné přímo 

konzultovat s technikou, abychom to neřešili v rámci jednání celého zastupitelstva. Je to 

zajištěno, přenos musí fungovat.  

 Prosím pana zastupitele Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 Původně jsem nechtěl vůbec vystupovat, ale můj včerejší e-mail nebyl ani po dvojím 

vysvětlení pochopen, když jsme se o tom bavili s Michalem. Bohužel, nečetl jsem odpověď 

Petra, protože přišla až dnes ráno. Snažím se vyhýbat politickým bojům, které jsou často 

vyhroceny z naší i z vaší strany některými jedinci, snažím se nebýt toho součástí, ale tady mě 

zvedlo ze židle, když byl zaměňován v e-mailu pana starosty strach a odpovědnost. To, že 

tady jsme fyzicky účastni, není ukázka odvahy, ale ukázka toho, že jsme v jiné životní situaci 

než lidé, kteří tady nejsou. Prosím, nenazývejme to strachem, nazývejme to odpovědností.  

 Pro mne je to naprosto rozdílná formulace. Nemám rád, když mi někdo říká, že mám  

z něčeho strach. Nemám pocit, že strach mám, a přesto si myslím, že je rozumnější, pokud 

nemusím, tak tady nebýt. Nevíme situaci, kdo se o koho stará, kdo se jak nachází a nerad bych 

to tady soudil. Michalovi jsem se to snažil vysvětlit, k pochopení nedošlo. Doufám, že se to 

teď povedlo. 

 

P.  H e j m a : 

 Krátká reakce. Jsme sice u Jednacího řádu, ale je pravda, že tady řešíme dálkový 

přístup. Je to přirozeně ze strachu. V odpovědi jsem uváděl, že strach není sprosté slovo, 

máme všichni strach o své rodiče. Já se starám o svou 85letou maminku, každý se bojíme 

každou hodinu, co se může stát. V tomto směru strach není sprosté slovo a ani není ostuda 

přiznat, že mám z něčeho strach. Mohl jsem použít slovo obava. Slovo strach tady zaznělo na 

počátku i z různých facebookových reakcí vašich kolegů. Není to ostuda říct, že mám  

z něčeho strach. Psal jsem, že i přestože máme všichni strach a přiznáváme to, máme své 

mise, ve kterých musíme jít dál a musíme sem přijít. Musí sem přijít i paní Kopečková.  

 V tomto směru jsem psal – neberme si tyto věci osobně. Napsal jsem, že je to ze 

strachu a není chyba to přiznat. Znovu to opakuji. Musíme si uvědomit, že jsme ve výjimečné 

pozici, kdy jsme byli zvoleni do určité mise a teď jsme v bojových podmínkách, jako tomu 

bylo při záplavách a při jiných takových příležitostech. Není to nic špatného. Mít strach je 

přirozená věc, jen je potřeba se strachem nějak naložit. Já ani mí kolegové se nezlobíme na 

kohokoli, kdo z tohoto důvodu tady nechce sedět. Myslím si, že jsme si to takto vysvětlili. Je 

to otázka výkladu slova strach. Není na tom nic špatného. 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Do bodu 1 navrhuji doplnit text, že když zabiji Bodečka, přestává být předsedou 

Kontrolního výboru. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím písemně předložit do rukou Návrhového výboru.   
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 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Prosím, pane starosto, abyste přečetl návrh odstavce 1. Pokud tam budou zmíněny 

další osoby, stahuji svůj pozměňovací návrh.  

 To, co říkáte, může se rozumět samo sebou, ale v tom Jednacím řádu jsou. Pokud je 

tam nechcete zavést, je to na vás, ale nezvedal bych obočí, že tam chceme něco, co by tam být 

mělo.  

 

P.  H e j m a : 

 Ten § 7a), který se navrhuje takto upravovat, se týká výlučně členů zastupitelstva, 

takže do něho nemůžeme vtělovat to, jak se mají chovat další přizvaní účastníci. V tomto 

směru předložíme po dohodě s tajemníkem a s dalšími dotčenými úpravu jednacího řádu, 

abychom ošetřili účast zaměstnanců a případně dalších osob. Nemáme s tím problém, teď 

upravujeme jen § 7 a), který se týká účasti členů zastupitelstva formou videokonference. 

 Bereme to jako dobrý podnět, nezříkáme se ho, ale stejně jako s nápady na 

doprecizování Jednacího řádu výborů u pana kol. Bodečka to připravíme a předložíme na 

další zasedání.  

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Bylo mi tvrzeno, že změna Jednacího řádu vychází ze změny Jednacího řádu, která 

proběhla na Magistrátu. Tam znění, které umožňuje účast nezastupitelů, tedy úředníků, 

prostřednictvím videokonference, zaneseno je. V tomto případě by stačilo pouze to, aby § 7 a) 

se nejmenoval účast členů zastupitelstva formou videokonference, ale účast prostřednictvím 

videokonference.  

 Další odstavce 2 – 10 se vztahují na zastupitele. V odst. 2 je také uvedeno: na členy 

zastupitelstva účastnící se zasedání zastupitelstva osobně se vztahuje jednací řád 

zastupitelstva v plném rozsahu. V tom případě by tam vůbec nemusel být, pokud by se celý 

paragraf vztahoval pouze na zastupitele.   

 Myslím si, že než řešit další změnou to, abychom do změny vystavovali naše kolegy-

úředníky tomu, aby byli nuceni se účastnit zasedání zastupitelstva, tak účelem bylo, abychom 

nejen my jako zastupitelé byli ochráněni, ale všichni. To, který úředník musí být jednání 

účasten a jakou formou, je na rozhodnutí tajemníka. Domnívám se, že tato jednoduchá změna 

může pomoci nejen nám jako zastupitelům, ale především úředníkům, kteří jsou nejvíce 

vystaveni nebezpečí, protože musí každý dne chodit do úřadu, pokud nemají home office.  

 Kdyby se § 7 nazval účast formou videokonference, tak změna, že se to bude 

vztahovat i na úředníky, nastane.  

 

P.  H e j m a : 

 Ještě by byla jedna cesta. Požádal bych o tříminutovou technickou přestávku, 

poradíme se s panem tajemníkem a zkusíme něco v tomto směru vymyslet.  

 Končím rozpravu k tomuto bodu. Vyhlašuji tříminutovou přestávku pro projednání 

tohoto návrhu. Pokud jsou nějaké návrhy, prosím je směřovat Návrhovému výboru.  

(Přestávka) 

 Budeme pokračovat v jednání. Prosím našeho radního Bureše pro informatiku, aby 

nám vysvětlil, co se děje na facebooku.  
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P.  B u r e š : 

 Ověřili jsme si všechno. Jelikož jsme zde přihlášeni jako administrátoři, všechno 

vidíme. Testem přenos jde ven, ale facebook pravděpodobně blokuje kdeco – myslím, že tady 

nikdo neřekl žádné sprosté slovo, jsme pod příspěvek, který je černý a neviditelný, nasdíleli 

přímo odkaz z UT, kde přenos funguje. Kdo je přítomen na facebooku, vidí přímý odkaz na 

UT, aby mohl sledovat toto jednání zastupitelstva. Ven jde všechno, přihlášeni jako 

administrátoři na facebooku vidíme živý přenos, ale návštěvník vidí černou obrazovku. 

Problém není u nás, ale někde na trase facebooku. Proto je tam UT, aby lidé mohli sledovat.  

 Pokud se někdo na vás obrací, stačí odpovědět – je tam přímý odkaz na UT.  

 Teď mám zprávu, že to funguje, ale ono to chvíli funguje a chvíli ne. Možná ve 

facebooku provádí nějaká čistění, jak je v poslední době obvyklé.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za vysvětlení. Prosím Návrhový výbor, aby nás seznámil s precizovaným 

původním návrhem usnesení, kde jsme se domluvili, že upravíme § 7, kde pan tajemník má za 

povinnost zajistit účast příslušných úředníků, vedoucích odborů a případně dalších. Doplnili 

jsme tam, že je to možné distanční formou prostřednictvím videokonference. 

 Prosím o promítnutí původního návrhu usnesení. Zároveň prosím předsedu 

Návrhového výboru, aby nás seznámil s případnými protinávrhy či doplňujícími návrhy. 

 

P.  B u r e š : 

 Evidujeme celý protinávrh pana předsedy Kontrolního výboru Bodečka. Probíhala 

diskuse o tom, zda bude stažen a následně projednán s předsedy. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Předpokládám, že si pan starosta přisvojil větu, která tam bude. Akceptuji slib, že na 

příštím zasedání zastupitelstva se nám tento tisk vrátí. Zbylé části návrhu stahuji.  

 

P.  B u r e š : 

 Tím je pozměňovací návrh pana předsedy Bodečka vypořádán.  

 Obdobně vnímám, že je tomu tak s protinávrhem pana zastupitele Brože. Z diskuse 

jsem vnímal, že se součástí původního návrhu stal protinávrh pana zastupitele Brože, takže i 

tento se stává nadbytečným. Rozuměl jsem tomu dobře? 

 

P.  H e j m a : 

 Jak jsme se domluvili, máme připraven původní návrh usnesení, ve kterém je vtěleno 

to, co chtěl pan zastupitel Brož. Prosím pana zastupitele Brože, aby zkontroloval, zda je tam 

všechno. 

 

P.  B u r e š : 

 Přečtu to a potom bych chtěl vaši odpověď, zda je to v pořádku. 

 § 7, bod 8 se mění takto: Tajemník Úřadu MČ Praha 1 je povinen zajistit přítomnost 

vedoucích odborů či oddělení, případně dalších pracovníků, jejichž odbor zpracoval podklad 

pro zasedání zastupitelstva. Tito pracovníci se mohou po dobu nouzového stavu účastnit 

zasedání také distančně, a to prostřednictvím dálkového audiovizuálního přenosu 

videokonference.  

 Tím jsme reflektovali diskusi. (P. Brož: Ptal jsem se ještě na možnost karantény, ale 

bylo mi sděleno, že u zaměstnanců to není možné). 

 Stává se to součástí původního návrhu. 
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 Změnu z diskuse máme ještě v § 7a). Bylo to panem starostou doplněno proti tomu, co 

bylo původně rozdáno, kde je v čl. 1: Členové zastupitelstva se mohou v případě, že jim byla 

nařízena karanténa dle jiného právního předpisu, a to po dobu . .. 

 (P. Hejma: „i“ po dobu nouzového stavu.) 

 Myslím si, že by tam mělo být „nebo“ – buď karanténa, nebo nouzový stav, nebo obě 

skutečnosti mohou nastat současně. Dovedu si představit situaci, kdy bude nouzový stav, a 

nebude to způsobeno epidemiologickou situací. 

 Srozumitelné je „a po dobu nouzového zasedání účastnit se zasedání distančně, a to 

prostřednictvím dálkového atd.“. Pak už je to v pořádku. 

 Toto jsou změny, které předkladatel zahrnuje do svého původního návrhu. 

 Za Návrhový výbor tomu rozumím, že ostatní došlé pozměňovací návrhy jsou staženy 

a hlasujeme pouze o upraveném původním návrhu. 

 Přílohy, které se upravily, musíme načíst. V příloze č. 2, kde se doplnila část  

z protinávrhu pana předsedy Bodečka – funkce člena výboru zaniká automaticky úmrtím, 

dnem voleb do zastupitelstva MČ Praha 1, dnem doručení písemné rezignace zastupitele.  

Ve stávajícím to je, ale při přepisu to vypadlo. Nevypouštíme to, zůstává to v klasickém 

Jednacím řádu.  

 Název se mění na „Změny Jednacích řádů“. 

 Znamená to, že veškeré změny – jedna nebyla změna, ale oprava vypadnutého textu – 

byly přečteny. Oba zastupitelé, kteří předložili pozměňovací návrhy, souhlasí s tím, že takto 

byly vypořádány, hlasujeme pouze o původním upraveném návrhu usnesení a jeho příloh. 

 Pane starosto, nyní můžeme přikročit k hlasování.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji, pane předsedo Návrhového výboru. Prosím hlasovat. Pro 17, proti 0, zdržel 

se 0. Změna jednacích řádů byla přijata. 

 Prosím nyní kolegyně a kolegy, kteří se od teď mohou zúčastňovat formou 

videokonference, aby mluvili zřetelně. Týká se to i těch, kteří jsou v sále a mají roušku. Je 

třeba, aby bylo jasně slyšet a mohl být udělán stenozáznam. 

 Prosím, abyste po diskusi vypínali mikrofon – vy, kteří jste na on-line, i tady v sále. 

Výjimečně je možné akceptovat účast manželského páru u jednoho monitoru. Jde o manžele 

Nazarské – aby se zřetelně přihlásila paní Nazarská nebo pan Nazarský. Jste už u dvou 

přístrojů, ale mohli jste být spolu. 

 Dále prosím, aby byly na monitorech vidět obličeje všech, abychom mohli 

identifikovat osobu. U paní zastupitelky Počarovské máme pouze AP a potřebovali bychom ji 

vidět v plné kráse. Výborně, už vás všechny vidíme. V případě, že se hodláte vzdálit od svého 

monitoru, tak nám to napište do poznámky, že se vzdalujete. Musíme precizně sledovat jak 

dění v sále, tak i na on-line.  

 Můžeme přejít k projednání bodu 2, tisku 1747 – volba přísedících k Obvodnímu 

soudu pro Prahu 1. 

 Předkládám k vaší volbě 6 nominací na nominaci přísedícího k Obvodnímu soudu. 

Prosím pana tajemníka, aby se ujal tisku. 

 Technická poznámka od pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 O tomto bodu asi nebude možno hlasovat těm, kteří jsou přítomno na dálku. 

 

P.  H e j m a : 

 Předseda Mandátního a volebního výboru by nám sdělil, že distanční forma 

neumožňuje formu tajného hlasování. Věřím, že to zvládneme v sále. 
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 Prosím pana tajemníka, aby se ujal slov. 

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, pan starosta s mým přispěním si dovoluje 

předložit návrh na volbu 6 přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1. Stručně vás provedu 

navrženými jmény.  

 První je pan Kraucher. Narodil se před r. 1971, musel doložit prohlášení a lustrační 

osvědčení podle lustračního zákona. Bydlí na xxxxx x, ale na Praze 1 má trvalé bydliště. 

Přísedícím Obvodního soudu nebyl, ale je to pán, který pracuje na pozici ministerského rady, 

takže předpokládám, že o právu něco ví.  

 Další uchazečkou je paní Anna Grabowská, narozená před r. 1971. Znamená to, že 

musela doložit lustrační osvědčení a podepsat prohlášení. Je občankou Prahy 1. Přísedící 

obvodního soudu byla v Mostě pouze do r. 2010. Myslím si, že o té práce bude také něco 

vědět.  

 Další je paní Monika Ryšavá, narozená po r. 1071. Lustrační osvědčení nemusí 

předkládat. Je to občanka xxxxx x, ale na Praze 1 má pracoviště. Přísedící Obvodního soudu 

dosud nebyla.  

 Další je paní Nika Oralová. Je to občanka Prahy 1, přísedící Obvodního soudu nebyla 

 Další je paní Irena Krausová, narozená po r. 1971, lustrační osvědčení nemusí 

předkládat. Bydliště má až v xxxxxxxxxx ale pracuje v České národní bance, takže splňuje 

předpoklady. Přísedící Obvodního soudu nebyla 

 Dále tady máme pana Jana Gregora, narozen po r. 1971, takže nemusí předkládat 

lustrační osvědčení. Trvalé bydliště má na Praze 1. Přísedícím zatím nebyl.  

 Se zvolením navržených vyslovil souhlas předseda Obvodního soudu, z hlediska 

zákonnosti splňují všechny předpoklady.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předsedu Mandátového a volebního výboru pana radního Cabana, aby se ujal 

volby. 

 

P.  C a b a n : 

 Dámy a pánové, na tabuli ale vidím přihlášené ještě dva kolegy. 

 

P.  H e j m a : 

 Máme technickou poznámku od paní zastupitelky Počarovské. Máte slovo. 

 

P. Počarovská : (velmi špatně slyšetelné) 

Jedná se o paní Talackovou, která má problém s kamerou.  

 

P. H e j m a :  

 Omlouvám se, ale velmi špatně Vás slyšíme.  

 (Paní Talacková přijímá instrukce k ovládání přenosového zařízení – celou dobu slyší, 

ale nevidí obraz do sálu). Potřebovali bychom Vás vidět. Máte kameru na Vašem přístroji (p. 

Talacková: Mám. Zkusím to zprovoznit. Celou dobu se snažím. Zatím děkuji moc).   

 Tak se budeme těšit, že Vás uvidíme. Tak to zkoušejte, nyní je projednávání stejně bez 

Vaší pomoci. Prosím do rozpravy ještě pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Dovolil bych si položit panu tajemníkovi dva dotazy. Jeden se týká úředníků naší 

radnice, kteří jsou či budou také soudci z lidu. Platí u nás na radnici stále pravidlo maximálně 
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20 dnů v roce, kdy úředníci mohou vykonávat tuto uvedenou funkci? Ptám se záměrně, 

protože minimálně v jednom případě mi připadá, že jeden ze soudců z lidu dosazený naší 

radnicí díky průtahům v plnění svých úkolů úředníka může být ve funkci značně omezován. 

 Druhý dotaz se konkrétně týká těchto adeptů. Ve dvou případech máme uvedeno  

v materiálu, že jsou OSVČ. Je to jednak Anna Grabowská a Mgr. Jan Gregor. Víte, co obě 

osoby dělají? Googloval jsem a zjistil, že paní Grabowská je prezidentkou Česko-ománské 

obchodní komory a pan Gregor je jednatelem a společníkem společnosti Competens  

Lap s.r.o. Myslím, že pro příště by bylo dobré, kdyby tyto informace byly součástí tisku, 

abychom viděli, v jaké oblasti se tyto osoby pohybují. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Pane tajemníku, máte slovo. 

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Těch 20 dnů, kdy může přísedící během kalendářního roku působit ve své funkci, je 

dáno zákonem. Je to maximální počet dnů. Nepočítá se do toho příprava, to znamená studium 

spisů apod. 

 Pokud jde osoby samostatně výdělečně činné, přiznám se, že to nevím a možná to 

nebude vědět ani moje asistentka, která připravuje podklady. Zatím to po nás nikdo nechtěl. 

Jestliže zastupitelé budou požadovat tuto informaci, není problém ji do budoucna získávat. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Prostřednictvím vás, pane předsedající, požádám pana Bodečka, aby nepoužíval 

termín soudce z lidu. Je to termín, u kterého jsme rádi, že ho nemusíme přes 30 let používat.  

 Prosím, aby příště mohly být v materiálech přiloženy životopisy uchazečů. Mám 

dojem, že to bývalo dobrým zvykem, ale pomůže nám to lépe se zorientovat v životních 

příbězích těchto žadatelů.  

 

P.  H e j m a : 

 Tento návrh bereme na vědomí. Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Objasnil bych to, co jste říkal, pane tajemníku – že jeden z obyvatel má trvalé bydliště 

na Praze 8, ale že bydlí tady. Odpovídá to požadavkům na přísedícího, kterého můžeme volit? 

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Přiznám se, že to zjistím jedině ze záznamu, kecal jsem, byl to „přebrebt“. Musí buď 

bydlet na Praze 1, nebo mít pracoviště na Praze 1. Nejspíše máte na mysli prvního uchazeče 

pana Krauchera, který bydli na xxxxx x, ale pracuje na Ministerstvu zemědělství na Těšnově. 

Pokud jsem to řekl, omlouvám se.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Děkuji, špatně jsem tomu porozuměl. 

 

P.  H e j m a : 

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

 Zareaguji na kol. Brože. Myslel jsem to sice v uvozovkách, ale když se podíváte do 

médií, tak tento termín se používá i v dnešní době.  

 

P.  H e j m a : 

 Rozpravu končím a prosím pana radního Cabana, aby nás provedl volbou. 

 

P.  C a b a n : 

 Dámy a pánové, provedu vás tajnou volbou přísedících k Obvodnímu soudu pro  

Prahu 1. Tato volba se týká pouze přítomných členů zastupitelstva, ti, co jsou vzdáleni a jsou 

na obrazovce, mají ještě pauzu. 

 Budeme volit postupně tajnou volbou. Zmačknutím tlačítka pro, proti, zdržel se, 

případně nehlasováním dáte najevo vaši volbu.  

 Začneme panem Mgr. Otakarem Kraucherem. Prosím o hlasování. Pro 17, proti 0, 

zdržel se 0, nehlasoval 0. Pan Mgr. Otakar Kraucher byl zvolen. 

 Nyní volíme paní Annu Grabowskou. Prosím o hlasování. Pro 16, proti 0, zdržel se 1, 

nehlasoval 0. Paní Anna Grabowská byla zvolena. 

 Nyní hlasujeme pro paní Ing. Moniku Ryšavou. Prosím o volbu. Pro 17, proti 0, zdržel 

se 0, nehlasoval 0. Paní Ing. Monika Ryšavá byla zvolena. 

 Dále hlasujeme pro paní Mgr. Niku Oralovou. Prosím o volbu. Pro 17, proti 0, zdržel 

se 0, nehlasoval 0. Paní Mgr. Nika Oralová byla zvolena.  

 Nyní hlasujeme pro paní Ing. Irenu Krausovou. Prosím o volbu. Pro 17, proti 0, zdržel 

se 0, nehlasoval 0. Paní Ing. Irena Krausová byla zvolena. 

 Máme před sebou volbu pana Mgr. Jana Gregora. Prosím o volbu. Pro 17, proti 0, 

zdržel se 0, nehlasoval 0. Pan Mgr. Jan Gregor byl zvolen. 

 Všichni členové byli v tuto chvíli tajnou volbou zvoleni. Předávám slovo panu 

starostovi. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o usnesení jako celku. Nyní můžete hlasovat i ti, kteří jsou distančně. 

Výsledek hlasování v sále: pro 17, proti 0, zdržel se 0, všichni hlasovali. Paní zastupitelka 

Nazarská hlasovala pro, pan zastupitel Vích pro, pan zastupitel Kučera pro, pan zastupitel 

Čižinský pro, paní zastupitelka Počarovská pro, pan zastupitel Nazarský nehlasoval. (pozn. 

celkem tedy pro 22, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1).  

 Usnesení bylo schváleno.  

  

Přejdeme k 3. bodu, k tisku 1949. Prosím, aby se dostavil k mikrofonu pan vedoucí 

oddělení územního rozvoje Mgr. Jan Brabec. 

 Předkládám tisk k návrhu aktualizace č. 5 zásad územního rozvoje hl. m. Prahy a 

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Prosím, aby nás tiskem provedl pan  

Mgr. Brabec. Máte slovo. 

 

P.  B r a b e c : 

 Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, stručně vás provedu tímto materiálem.  

V důvodové zprávě máte krátce zmíněno, co jsou zásady územního rozvoje. Hl. m. Praha  

v pravidelných rytmech tyto zásady aktualizuje, někdy jen velmi stručnými změnami, které se 

týkají konkrétních funkčních ploch a někdy – jako je tomu v tomto případě – poměrně 

velkými novelami. 

 V bodech 1 a 2 máte popsán proces, kterým toto jednání probíhalo jednak v rámci 

poradních orgánů našeho úřadu, jednak jak probíhá v rámci orgánů hl. m. Prahy. Tady vás 
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chci upozornit na jednu důležitou věc, že lhůta pro připomínky k tomuto materiálu už 

uplynula 8. 10., ale vzhledem k tomu, že hl. m. Praha si je vědomo, že v této lhůtě je pro řadu 

městských částí problém, aby to bylo projednáno zastupitelstvem, kterému je to svěřeno 

zákonem o hl. městě, stanovilo zhruba dvouměsíční lhůtu k tomu, aby toto bylo schváleno ex 

post – dodatečně. Má to jednu podmínku, že zastupitelstvo už nemůže znění připomínek 

měnit. Bylo by s nimi nakládáno, jako kdyby nebyly podány.  

 V bodu 1.3. je vlastní odůvodnění toho, co městská část navrhuje připomínkovat. 

Identifikovali jsme jako velmi nedostačující, jak se v novele postavilo hl. město k podmínkám 

rozvoje Pražské památkové rezervace. V původních zásadách územního rozvoje tomu byla 

věnována celá jedna dlouhá kapitola a v této aktualizaci č. 5 se řada bodů nějakým způsobem 

zestručnila a dostala se do polovičního nebo třetinového rozsahu.  

 Postupně jsou vyjmenovány hlavní podmínky, na kterých chce městská část Praha 1 

trvat, a z toho důvodu je navrženo s aktualizací č. 5 nesouhlasit.  

 Nevím, jak máte materiál vytištěný, změny jsou uvedeny červeně a v případě, že ho 

máte vytištěn černobíle, poznáte to podle toho, že text je podtržen.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Čižinského. Máte slovo. 

 

P.  Č i ž i n s k ý: (místy nesrozumitelné) 

 Tisk je zvláštní tím, že máme schválit něco, co o své vůli udělal pan starosta zhruba 

před měsícem. Chci poznamenat, je skandální, že já jako člen zastupitelstva i vy se dozvídáme 

o této věci zhruba měsíc poté, co lhůta pro připomínkování zastupitelstvem uplynula, protože 

zastupitelstvo má pravomoc se k tomu vyjadřovat. Díky tomu, že jsme nebyli uznání 

vhodnými být zastoupeni v Komisi pro územní rozvoj, dovíme se to takto se zpožděním. 

Chci, aby tady zaznělo, že je to velmi velmi zvláštní a špatné.  

 Za druhé, i  když mám tu elektronickou verzi, kde je barevné odlišení, tak musím říct, 

že pro mne je ten tisk extrémně nepřehledný. Absentuje tam to, co IPR navrhl a co 

navrhujeme přesně my. Prokousal jsem se tím s využitím podkladových materiálů z webu hl. 

m. Prahy. Konkrétně, minimálně ve dvou bodech skutečně nemohu souhlasit s tvrzením, že by 

návrh snižoval ochranu centra a naopak Praha 1 chtěla ochranu zvýšit. Pokud si vezmeme 

formulace, které jsou v materiálu pana vedoucího Brabce uvedeny pod písmenem a) – IPR 

navrhuje formulaci - snížení tlaku na využití území Památkové rezervace v hl. m. Praze 

rozšířením stávajícího celoměstského centra, a my navrhujeme nezvyšovat podstatným 

způsobem stávající míru využití stabilizovaného území památkové rezervace v hl. m. Praze. 

Pokud tyto formulace porovnám, IPR navrhuje snížit tlak, nějakým způsobem, a my 

navrhujeme podstatným způsobem ho nezvyšovat. Navrhujeme trošku zvyšovat, ale aby to 

nebylo podstatné. To rozhodně nemůže být považováno za to, že bychom chránili centrum 

před dalším zatížením a byli vůči centru šetrnější, než IPR. 

 Pokud si vezmu písmeno e), kde IPR navrhoval zmenšení disproporce mezi počtem 

pracovních příležitostí a počtem trvalých obyvatel centra, a my chceme zachování stávajícího 

podílu trvalého bydlení a vytvoření předpokladů pro návrat. Opět tato formulace je minimálně 

méně ambiciózní než formulace, kterou použil IPR.  

 Pokud jde o úkony k podrobnější územně plánovací dokumentaci, tak v barevné verzi 

je, my navrhuje formulaci: stanovit a ověřit podmínky pro omezení vjezdu nerezidentní 

individuální dopravy do centrální části města, zejména Památkové rezervace. Ovšem v té 

příloze, která je finální, tam to slovo „nerezidentní“ chybí. 

 Pokud jde o Masarykovo nádraží, tam navrhujeme doplnit formulaci, že se jedná o 

dotvoření celoměstského centra o území se smíšeným využitím „včetně vhodného podílu 
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bydlení“. Připadá mi to formulačně ne zcela šťastné, protože podle mého názoru ve výrazu 

„smíšené využití“ bydlení je.  

 Pozastavil bych se nad tím – je to i vůči IPR a naší iniciativě, jestli územní řízení  

k té nešťastné plavební komoře už proběhlo a jestli by mělo smysl řešit to v územně plánovací 

dokumentaci, která by tomu měla předcházet. 

 Nemohu souhlasit s tvrzením důvodové zprávy, že Praha 1 navrhuje zvýšit ochranu 

centra. Minimálně ve dvou bodech. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Byla poměrně špatná kvalita vašeho přenosu, snad jsme v sále porozuměli. Chtěl bych 

upozornit na to, že tato věc byla projednávána v Komisi územního rozvoje – takovou mám 

informaci. Členové územního rozvoje měli možnost se k tomu vyjádřit a ten, kdo se vyjádřil, 

bylo vzato v potaz. Asi nám k tomu řekne pan předseda Komise územního rozvoje, abychom 

si toto vyjasnili.  

 Pan zastupitel Kračman má technickou poznámku. 

 

P.  K r a č m a n : 

 Technicky – jak to probíhalo. Pan vedoucí Brabec dostal podklady v průběhu července 

(p. Hejma: kolego, já se omlouvám, ale musíte se přihlásit do diskuse, toto není technická) a 

byli vyzváni členové Komise územního rozvoje 15. září, aby podávali do 29. září své 

připomínky. Byly vloženy do textu. To jen technická, jak to časově probíhalo. Potom dám 

podrobněji.  

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má pan zastupitel Vích. 

 

P.  V í c h : 

 Dobrý den, jsem prosím pěkně slyšet? (P. Hejma: Prosím nahlas, špatně slyšíme). Je to 

tak, jak naznačil pan Kračman nebo pan Brabec. Měli jsme možnost napsat naše připomínky, 

ale bohužel neměli jsme žádnou možnost diskuse v komisi nad připomínkami, které jsou nám 

teď podány. Pokládám to za poměrně zásadní věc, protože materiál je velmi rozsáhlý. V září 

jsem odevzdával nějaký projekt, tak jsem neměl 3 dny času zareagovat a všechny body 

rozepsat. Očekával jsem, že se to v rámci komise prodiskutuje, což se bohužel nestalo. 

 Materiál aktualizace zásad územního rozvoje opravdu řadu věcí územního rozvoje 

bagatelizuje a je daleko méně přesný, než byl ten předcházející. U Masaryčky byl původně 

bod, že tam nesmí vznikat velký monofunkční objekt, a tento bod je tam už vypuštěn. Byl to 

základní bod, na který jsme se odvolávali, že dům je moc velký a že se tam nehodí.  

 Určitě budu hlasovat proti aktualizaci, považuji ji za špatnou, ale budu bohužel 

hlasovat i proti stanovisku městské části k některým bodům, protože je považuji za 

neprojednané a v mnoha případech také za nepřesné. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele  Bodečka. 

 

P.   B o d e č e k : 

 Myslím, že již bylo odpovězeno na to, na co se chci zeptat, ale pro jistotu se ještě 

zeptám. Znamená to, že na Komisi pro územní rozvoj tato záležitost byla projednávána, ale 

komise nepřijala žádné usnesení? Ptám se z toho důvodu, protože toto je pro mne „španělská 

vesnice“. V tomto případě také tisk nepodpořím, a to z toho důvodu, že v tom budu jednotný  

s naším odborníkem, kterým je pro mne Tomáš Vích.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kračmana. 

 

P.  K r a č m a n : 

 Trochu podrobněji. Je to obecně problém v komunikaci a ve lhůtách. Dostali jsme to  

v průběhu září těsně před jednáním naší komise. Domluvili jsme se na tom, že veškeré 

podklady rozešleme členům komise tak, aby měli možnost se vyjádřit, abychom měli možnost 

to zpracovat, protože termín odevzdání za městskou část byl 8. října. Z tohoto důvodu jsme to 

řešili tímto způsobem. Nebyl na to prostor, stejně jako v minulých letech například nebyl 

prostor pro projednání novely pražských stavebních předpisů, které dal Magistrát přes léto 

atd. Pokusíme se to při další příležitosti to komunikovat lépe. Nebylo to ze špatné vůle, ale 

bylo to dáno krátkými lhůtami k projednání.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za vysvětlení. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Chci doplnit, aby pan předseda nebral osobně, co jsem říkal. Je to o tom, že v této 

oblasti nejsem příliš erudovaný. Souvisí to s tím, že se budu ztotožňovat s tím, co řekne ten, 

komu v této oblasti důvěřuji za naši politickou stranu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Zdravím všechny přítomné zastupitele i všechny v sále. Mám jednu věc, abychom 

nehledali jen negativa. Vnímám velmi pozitivně, že v tomto materiálu poprvé vůbec zaznívá 

to, o co se snažil Tomáš Vích po celé své funkční období v roli předsedy Komise pro územní 

rozvoj a co jsme tady několikrát tady prosazovali při projednávání Masaryčky, že zásady 

územního rozvoje jsou důležité a že je to nadřazený dokument ostatním plánovacím 

dokumentacím. Jsem rád, že to v materiálu je. Je mi jen líto – tady souhlasím jak s Pavlem 

Čižinským, tak s Tomášem Víchem, že naše připomínky jsou spíše změkčující. Vnímám to, 

že je to i v duchu diskuse kolem Masaryčky, není tady snaha to zpřísnit, ale naopak rozmělnit.  

 Vnímám velmi pozitivně a věřím, že do budoucna se tím budeme také řídit, že zásady 

územního rozvoje, ty ZÚRky, nejsou fantasmagorický výmysl našeho Tomáše Víchy, když s 

tím neustále argumentoval v minulosti rok v zastupitelstvu a před tím mnoho let na úrovni 

různých participačních setkáních a jinde. Jsem rád, že to tady zaznělo. Děkuji za pozornost.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím s technickou poznámkou. Mohli bychom vás vidět v seznamu přihlášených do 

diskuse, pokud byste svolili k tomu, že bychom aktivovali vaše krabičky tady v sále. Krabičky 

by se nepoužívaly, ale díky tomu by bylo možné, když se přihlásíte, dáme vás rovnou do 

pořadí na tabuli. K tomu potřebujeme od vás svolení. Amálka dává palec nahoru, děkuji, od 

všech vidím pro, pan zastupitel Kučera proti, nechce – tak to nám neulehčíte. Mohli bychom 

vás tady v sále dávat do pořadí. Nepřeje si to jediný pan zastupitel Kučera, prosím aktivovat 

krabičky všem ostatním. 

 Do rozpravy se ještě hlásil pan zastupitel Čižinský. 
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Chtěl jsem trochu reagovat na pana zastupitele Kračmana, který hovořil o problému  

s lhůtami. Uvědomme si, že 30denní lhůta na podání námitek platí pro všechny – pro běžné 

lidi, kteří se chtějí k něčemu vyjádřit a nemají žádný aparát, jaký má Praha 1. Pokud Praha 1 

to nezvládne v 30denní lhůtě svými předpisy projednat, tak je to špatně. Je to známka toho, že 

úřad tady nefunguje tak, jak má. Z tisku je navíc zřejmé, že materiál z IPRu přišel dříve, než 

bylo naše zářijové zastupitelstvo. Mohlo to být zařazeno na zářijové zastupitelstvo, ale 

nebylo. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Tím máme vyčerpanou rozpravu. Prosím hlasovat. V sále pro 13, proti 1, zdržel se 1, 

nehlasovalo 7. On-line: proti zastupitel Čižinský, Vích, Nazarská, Talacková, zdrželi se 

zastupitelka Počarovská a zastupitel Kučera. Kompletní výsledek hlasování: pro 14, proti 5, 

zdrželi se 3, nehlasovalo 7. (opr. Pro 13, proti 6, zdrželi se 3, hlasovali všichni) 

 Můžeme přejít k bodu 4, k tisku 1830. Prosím předkladatele pana radního Votočka, 

aby se ujal slova. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Především musím nahlásit konflikt zájmu, protože se jedná o sociální byt, který je 

umístěn v domě, kde mi patří 1,14 %. V tomto sociálním bytě bydlel pan xxxxxxx, který v 

únoru zemřel. Než se podařilo všechny náležitosti vyrovnat, docházely platby od jeho matky, 

které běžely zřejmě na trvalý příkaz, takže se objevovaly automaticky jednak nám do 

společenství – prostředky už jsme vrátili, jednak na úřad. Tady je předkládán materiál, kde se 

navrhuje, aby se paní xxxxxxxxx vrátily platby, které byly placeny od úmrtí pana xxxxxxx až 

do doby předání bytu.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická poznámka – pan zastupitel Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 V minulém hlasování to bylo zmatečné. Ukazoval jsem cedulku proti, také Pavel 

Čižinský myslím také avizoval, že bude proti, a u mne bylo, že jsem se nezúčastnil hlasování. 

Myslím si, že to s cedulkami nefunguje. Několikrát jsem ji ukazoval, měl jsem ji dlouho, a na 

promítnuté tabuli jsme všichni, co jsme byli distanční, zůstali bíle, vůbec jsme se nepromítli. 

Nevím, proč jsme schvalovali, že použijete krabičky, když jste je nepoužili. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Technicky bude vysvětleno. Poprosím kolegyni Valíčkovou. 

 

P.  V a l í č k o v á : 

 Vážení zastupitelé, ve včerejším e-mailu jsem vám psala, že není možné technicky 

zobrazit vaše hlasování, které vyjádříte zvednutím cedulky, do protokolu hlasovacího 

zařízení. Znamená, že na tabuli se stále zobrazuje hlasování pouze těch, kteří jsou přítomni, k 

tomu se připočítají vaše hlasy, které zobrazujete svými cedulkami. Hlasovací tabulky jsme 

aktivovali pouze proto, abyste se mohli hlásit do diskuse, nejsou určeny pro hlasování.  

V tomto směru je to pro vás nejasné, ale je to opravdu tak, že přičteme hlasy a po skončení 

hlasování zastupitelstva to do protokolu můžeme zaznamenat. Během jednání nemůžeme 

zasahovat do hlasovacího zařízení. Děkuji vám. 
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P.  N a z a r s k ý : 

 Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkujeme za pochopení. Pan zastupitel Heres má technickou poznámku.  

 

P.  H e r e s : 

 Poprosil bych pana zastupitele Nazarského, zda by bylo možné vypnout pozadí. Když 

jste hlasoval a ukazoval tam cedulku, tak místo vaší cedulky se tam objevilo pozadí, které 

máte za sebou, takže nebylo vidět, co je na cedulce napsáno. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Děkuji za upozornění. Hlasování bude bez pozadí.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Ulm – technická. 

 

P.  U l m : 

 Chtěl jsem poukázat na totéž. Cedulka pana Nazarského postupně procházela 

pozadím, které má za sebou.  

 

P.  H e j m a : 

 Vypadá to efektně. Pan zastupitel Caban – technická. 

 

P.  C a b a n : 

 Chci upozornit, že jako předseda Mandátového výboru ještě kontroluji hlasování  

s paní Valíčkovou. Při předchozím hlasování 5 z vás distančních bylo proti a pouze Amálka a 

Petr Kučera se zdrželi.  

 

P.  H e j m a : 

 Učíme se za pochodu. Do budoucna to bude technicky tak, že se to bude automaticky 

sčítat – jak on-line hlasy, tak prezenční.  

 Pokračujeme v diskusi. Pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Jestli tomu dobře rozumím, tak pan dr. Votoček  by navrhl variantu A. Přímo to 

neřekl, ale řekl, že by se odpustila částka od data úmrtí. Chci upozornit na to, že máme tady 

identický případ jako minule, a to pro bytovou jednotku na adrese Na Poříčí 37, myslím, že to 

byla nájemnice xxxxxxxxx která zemřela 2. května loňského roku. Než to šlo na 

zastupitelstvo, řešilo se na radě, zda se jí odpustí nájem od úmrtí tehdy do 30. září, nebo od 

31. července, což byl den, kdy soud vydal usnesení vztahující se k dědickému řízení. Tehdy se 

rada vydala touto druhou cestou a zastupitelstvo na zasedání rozhodnutí rady usnesením 

potvrdilo. Myslím si, že bychom měli postupovat konsistentně.  

 Rozumím tomuto případu, ověřoval jsem si to, že paní xxxxxxxxx chtěla byt dávno 

vrátit, a čekalo se myslím až na stanovisko notáře, které přišlo asi 21. dubna. Není ani 

součástí tohoto tisku. 

 Vyslechnu si ještě pana dr. Votočka, proč navrhuje variantu od data úmrtí a jestli si je 

jistý, že v tomto postupujeme konsistentně.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože.  

 

P.  B r o ž : 

 Chtěl jsem se zeptat předkladatele, zda správně chápu, že od úmrtí do předání bytu  

v bytě nikdo nebydlel? Nikdo tam nebydlel. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci předkladatele. Pane radní, máte slovo. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Upozornil bych na to, že tam byla snaha neteře pana xxxxxxx, aby byt mohla převzít. 

Protože je to sociální byt, bylo to zamítnuto. Dávám návrh na hlasování o variantě A v částce 

38185 Kč. 

 

P.  H e j m a : 

 Uzavírám rozpravu a prosím hlasovat o usnesení ve variantě A s uvedenou částkou. 

Výsledek hlasování v sále: pro 14, proti 0, zdržel se 1, nehlasovalo 1. Prosím o výsledek on-

line. Zastupitel Čižinský pro, zastupitelka Počarovská se zdržuje, zastupitel Vích pro, 

zastupitelka Talacková pro, zastupitel Kučera pro, zastupitel Nazarský nehlasoval, 

zastupitelka Nazarská pro.  

 Technická – pan radní Caban. 

 

P.  C a b a n : 

 Nejsem si jist, viděl jsem, že pan Nazarský hlasoval, ale jeho kartička je naprosto 

nečitelná.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Nazarský hlasoval pro, hlasovali všichni. Celkový výsledek hlasování: 

pro 20, proti 0, zdrželi se 2. Usnesení bylo schváleno. 

 

 Přistoupíme k 5. bodu, k tisku 1625. Prosím předkladatele pana radního Votočka, aby 

se ujal slova. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Tento materiál se týká žádosti o prodej společných prostor v domě Anenská 13. 

Jedná se čtyřikrát o 1,6 m, kdy žádají o odkoupení. Došlo už k faktické realizaci této částky, 

protože byla podle znaleckého posudku každá z komůrek oceněna na 104 tisíc a 420 tisíc už 

bylo vloženo do fondu oprav.  

 Tento materiál tady byl už minule, ale protože někdo šel čůrat, nedosáhlo se 

konečného soustu 13 hlasů.  

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Omlouvám se předkladateli, ale musím rozporovat informaci z důvodové zprávy, kde 

je uvedeno, že zastupitelstvo na zasedání 19. září pro nedostatek přítomných zastupitelů v 

době hlasování o tomto bodu nepřijalo usnesení, ačkoli lze předpokládat, že by v případě 

dostatečného počtu přítomných zastupitelů souhlasilo s prodejem části společných prostor a se 
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změnou prohlášení vlastníka výše uvedeného domu, jelikož již dne 16. 6. 2020 schválilo 

záměr prodeje.  

 Chci se zeptat, jaký byl nedostatek zastupitelů? Hlasovalo 18 zastupitelů – to zaprvé. 

Zadruhé. To, že někdo hlasuje pro záměr, neznamená, že bude pozitivně hlasovat i pro 

vyhodnocení záměru. V tomto případě když porovnáme hlasování z 16. června letošního roku, 

kdy se schvaloval záměr, s hlasováním ze září letošního roku při jeho vyhodnocení, tak 4 

zastupitelé hlasovali odlišně, což není nic špatného či neobvyklého. Ano, chyběl jeden hlas, 

zkusme to znovu, budu konsistentní a tento návrh podpořím, ale znovu zopakuji to, co jsem 

tady řekl minule. Důležité pro mne je, že kupní cena je vyšší než cena obvyklá, a to 

dostatečně, neboť znalecký posudek, který je k dispozici, je již dva roky starý. Znalecký 

posudek říká 66 tisíc Kč, nabízená cena je 105 tis. Rozhodujeme tady o prodeji 1,6 m2 pro 

čtyři jiné vlastníky, ale chci upozornit v rámci spoluvlastnického podílu na celém objektu – 

náš podíl je 32 %. Teoreticky našim rozhodováním prodáváme 32 % z 6,4 m2, to znamená 

zhruba 2 m2.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji, rozpravu končím. Prosím hlasovat o usnesení, jak je předloženo.  

 Ruším hlasování, s technickou se hlásí kol. Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Chtěla jsem se zeptat pana Votočka, zda by mohl zopakovat informaci, co se týká 

výpůjčky, z jakého důvodu nemůžeme pokračovat ve výpůjčce, a nemůže být stanovena na 

delší dobu třeba 50 let? Proč je nutné to prodávat? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Vůbec nerozumím otázce. Výpůjčka společných prostor – to není v naší pravomoci. 

My nikomu nic nepůjčujeme. Tady SVJ žádá o to, aby se část společných prostor prodala 4 

jednotlivým vlastníkům. Tady o žádnou výpůjčku vůbec nejde. 

 

P.  H e j m a : 

 Tím máme definitivně vyčerpanou diskusi. Prosím hlasovat o předloženém usnesení. 

Pro 14, proti 0, zdržel se 1, nehlasovalo 7 – to je výsledek prezenčního hlasování. Distančně: 

zastupitel Čižinský se zdržel, zastupitel Vích se zdržel, zastupitel Špaček se zdržel, 

zastupitelka Talacková se zdržela,  zastupitel Kučera se zdržel, zastupitelka Počarovská se 

zdržela, zastupitel Nazarský se zdržel, zastupitelka Nazarská se zdržela. Celkový výsledek 

hlasování: pro 14, proti 0, zdrželo se 9 zastupitelů. Usnesení bylo přijato. 

  

Prosím k 6. bodu, k tisku 1951. 

 Slovo má předkladatel pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Toto je trochu zmatečný materiál. Podstatné je, že společnost Hastal Apartments chtěla 

dokoupit pozemek vedle svého objektu. Zastupitelstvo v r. 2017 s tímto odprodejem 

souhlasilo a toto usnesení je dosud platné. Nyní přišlo oznámení od společnosti Hastal 

Apartments, že pozemek už nechtějí, takže je třeba zrušit usnesení z r. 2017. 
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P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Mám na předkladatele několik dotazů. Proč to nebylo na Komisi obecního majetku? 

 Dále se chci zeptat, co je to vůbec za projekt?  

 Jestli tomu dobře rozumím, tak developer místo plochy od Prahy 1 nově využije 

plochu od hl. města Prahy pro výměnu pozemku. 

 Co by se stalo, kdyby zastupitelstvo nepřijalo navržené usnesení? 

 Jestli jsem to dobře našel v usnesení zastupitelstva, už v minulosti proběhla jedna 

směna, a to někdy v r. 2010, kdy mělo dojít k výměně dvou pozemků. Nevím, jestli si pan 

předkladatel, byť má velké zkušenosti a historii tady na úřadu, vzpomene.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předkladatele. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Co si vzpomínám, s tímto objektem byly vždycky problémy. To je souhrn všeho. 

 Co by se stalo, kdybychom to teď neschválili? Platilo by dále usnesení z r. 2017. 

Nemyslím si, že o tomto by měla komise majetku jednat. Někdo chce něco koupit, pak už to 

nechce – co na tom komise změní? 

 

P.  H e j m a : 

 Technická – paní kolegyně Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Chtěla jsem se přihlásit do diskuse s úpravou k bodu 1, aby se vymazalo „uložené v 

OVO“, aby tam bylo pouze uvedeno „v příloze tohoto usnesení“.  

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí, Návrhový výbor to přijme. 

 Prosím ještě pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pan předkladatel mi neodpověděl na dotaz, zda víme, co tam bude stát, co je to za 

projekt?  

(P. Votoček: Je to Apartments, tak asi byty.) 

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím o protinávrhy. Slovo má pan radní Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Pochopil jsem protinávrh, že v bodě 1 se pouze vymazává „uložené v OVO“.  

 Ptám se předkladatele, zda se s tím ztotožňuje, nebo musíme hlasovat samostatně o 

tomto protinávrhu? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předkladatele, aby se vyjádřil. Pan radní Votoček má slovo. 
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P.  V o t o č e k : 

 Problém s tím nemám, i když to považuji za absurdní. Neztotožňuji se.  

 

P.  B u r e š : 

 V tom případě musíme hlasovat o protinávrhu, který spočívá v tom, že v bodu 1 se 

vymazává „uložené v OVO“. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Prosím hlasovat o tomto protinávrhu. Prezenčně: pro 2, proti 0, zdrželo se 6. 

Distančně: zastupitel Čižinský pro, Tomáš Vích pro, zastupitelka Počarovská pro, zastupitelka 

Talacková pro, zastupitel Kučera zdržel se, zastupitel Špaček pro, zastupitel Nazarský pro, 

zastupitelka Nazarská pro. Prosím o celkový výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 7, 

ostatní nehlasovali.  

 Přistoupíme k hlasování o celkovém návrhu usnesení. Prezenčně: pro 14, proti 0, 

zdržel se 1, nehlasovalo 7. Distančně: zastupitel Čižinský pro, zastupitel Vích pro, 

zastupitelka Počarovská se zdržela, zastupitelka Talacková se zdržela, zastupitel Kučera se 

zdržel, zastupitel Špaček se zdržel, zastupitel Nazarský se zdržel, zastupitelka Nazarská pro. 

Celkový výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželo se 5, ostatní nehlasovali. Usnesení bylo 

schváleno. (oprava: pro 17, proti 0, zdrželo se 6, hlasovali všichni.) 

  

Můžeme přejít k projednání 7. bodu, tisku 1858. Prosím předkladatele pana radního 

Votočka, aby se ujal slova. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Navrhuji sloučit rozpravu k bodům 7 – 12, protože všechny se týkají téhož, jen se 

mění adresa. 

 Je tady spousta pozemků, které v r. 1992 v rámci privatizace pan tehdejší starosta 

Bürgermeister bez projednání v orgánech oddělil od privatizovaných domů všechny dvorečky 

větší než sto metrů. V důsledku toho došlo k tomu, že  jednak máme pozemky, které jsou nám 

k ničemu a jednak to má za důsledek to, že v některých případech budoucí společenství 

vlastníků přestala být přímými sousedy okolních pozemků, kde probíhaly různé změny a tím 

jako nikoli přímí sousedé SVJ byla vyřazena ze stavebního řízení a neměla možnost tam 

připomínkovat případné projekty. My jsme odpovědni za to, co se na našem pozemku stane. 

Když si tam někdo zláme nohu nebo uklouzne, odpovědnost spadá na nás. Řeší se to tím 

způsobem, že si dvorečky vypůjčují SVJ s tím, že na nich musí provádět aspoň základní 

údržbu. Nás to ale nezbavuje povinnosti a zodpovědnosti za to, co se na dvorečku stane. 

 Proto se dlouhodobě snažíme dvorečky odprodat, jak to mělo být uděláno v r. 1992, 

kdy privatizace proběhla tímto způsobem. Tady předkládám několik materiálů, kdy po 

projednání SVJ projevila zájem o odkoupení. Je to záměr. Budu reagovat na to, co říkal pan 

Mgr. Brož v úvodu, že toto nespěchá. Spěchá to, vyhlásí se záměr, a kdo ví, kdy bude další 

zastupitelstvo, v jaké situaci bude a záměr musí odviset, abychom mohli jednat o detailech 

prodeje. 

 Pan zastupitel Čižinský poslal obsáhlé vyjádření, proč tomu tak být nemá, ale myslím 

si, že některé věci vysvětlí pan Mgr. Vaněk, který je vedoucím odboru. Bohužel tady není 

paní Mgr. Dubská, která by vám to vysvětlila tak podrobně, že by se vám z toho až točila 

hlava.  

 Několik připomínek jsou typickou majetkovou obsesí pana Mgr. Čižinského.  

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. S technickou poznámkou pan zastupitel Bodeček. 
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P.  B o d e č e k : 

 Pane předsedající, ještě jste se nevypořádal s návrhem pana radního Votočka o 

sloučení diskuse. K tomu bych se vyjádřil negativně, protože si myslím, že každý případ je 

ojedinělý. Nedovedu si představit, že bych měl jen tři možnosti vyjádřit se k šesti dvorečkům. 

 

P.  H e j m a : 

 Předkladatel má právo předložit návrh na sloučení rozpravy. Pokud s tím nikdo nemá 

problém, bere se to za automaticky přijaté, pokud to kdokoli rozporuje, je to na předkladateli, 

zda odsouhlasí diskusi k jednotlivým bodům, nebo bychom museli procedurálně hlasovat o 

sloučení rozpravy. 

 Prosím předkladatele, aby se vyjádřil. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Myslím si, že debata bude u každého dvorečku stejná, podle připomínek, které přišly, 

tak zásadně ne. V tuto chvíli není podstatné, jak je dvoreček velký nebo kde je, ale jestli 

chcete jednat o každém zvlášť – pamatujte na 21. hodinu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předkladatele, zda trvá na sloučení rozpravy, nebo nechat proběhnout rozpravu 

u prvního bodu a pak počkat, jestli někdo nebude něco mít ještě k dalšímu bodu? 

 

P.  V o t o č e k : 

 Respektuji právo pana zastupitele, pana předsedy. 

 

P.  H e j m a : 

 Nemáme sloučenou rozpravu a diskutujeme k 7. bodu, k tisku 1858. 

 Ještě technická pan kolega Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Akceptoval bych to, že mi dáte příležitost vystoupit po čtvrté. Potom bych neměl 

připomínku pro sloučení diskuse.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Panu Bodečkovi nerozumím, co říká, protože tady není taková akustika, aby byl rozdíl 

mezi tím, zda mluví Bodeček nebo někdo na obrazovce, ale chtěl bych, aby dostal slovo pan 

Mgr. Vaněk na upřesnění předkladu. 

 

P.  H e j m a : 

 S technickou má slovo kolegyně Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Pokud se má sloučit diskuse, trvám na hlasování. Chtěla jsem také poprosit, zda by 

mohl mít další slovo pan Mgr. Vaněk. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan Mgr. Vaněk se vyjádří a nebude upřena rozprava k jakémukoli z projednávaných 

bodů. Polemikou jsme ztratili více času, než kdybychom o tom konkrétně jednali. 

 Poprosím o slovo pana Mgr. Vaňka. 
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P.  V a n ě k : 

 Doplnil bych předklady o informaci, že náš odbor tak, jak doporučila Komise 

obecního majetku 3. 6. 2020, připravil záměry k prodeji těchto pozemků podle usnesení Rady 

MČ Praha 1 UR10_0077 z r. 2010. Konstrukce kupní ceny tam vychází podle pravidel, která 

tehdy platila pro prodej bytových jednotek funkčně spojených celků. Znamená to, že 

prodáváme pozemky, které jsou funkčně propojené s pozemky, na kterých stojí domy, které 

jsme privatizovali v klasické privatizaci. To jen pro informaci, proč je v záměru uvedena 

kupní cena, která je odlišná od ceny obvyklé. V každém tisku jsou dva znalecké posudky, 

jeden je na cenu obvyklou a jeden je podle konstrukce kupní ceny, jak nám doporučila komise 

obecního majetku.  

 Připomínám, že jde o záměr. Pokud jde o odůvodnění odchylky od obvyklé ceny, 

předpokládáme, že se doprecizuje při samotném předkladu v rozhodnutí k prodeji.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Přijde mi alarmující odůvodnění nízké ceny, která je požadovaná za dvorečky. Pokud 

to KOMA doporučila, tak je to bezvadný, ale nenese odpovědnost, je to čistě politický orgán, 

který má radit radě. Na základě jakých zkušeností radí, nechal bych k úvaze všech.  

 Nicméně, já se chci se zabývat samotným prodejem dvorečků. Podle mého názoru 

chyba byla privatizovat většinu bytového fondu na naší městské části. To vidíme nyní, 

protože byty jsou prázdné. Ty byty, které užívají turisté, jsou prázdné. Velká část 

privatizovaných bytů byla přeprodána na investiční byty, které jsou pronajímány a ničí to 

městskou část. 

 Chápu argument, v mnoha městských částech je to tak, že pozemky, které přináleží k 

domu, byly prodány společně s bytovými jednotkami. Myslím, že je to poslední možnost, jak 

nějakým způsobem může městská část zasáhnout do těchto klidových zón. Měli bychom se 

spíše starat o to, aby tyto zóny byly klidové zóny, abychom formou výpůjčky jsme umožnili 

majitelům a nájemcům bytů, aby v centru města zde nalezli klid, relaxační zónu, abychom 

iniciovali, aby dvorečky k něčemu vypadaly, abychom podnítili lidi v tom, aby se o ty 

dvorečky starali, abychom formou nějakých „dotačních titulů“ iniciovali to, aby se lidé o to 

starali, abychom jim finančně pomohli v tom, aby dvorečky k něčemu vypadaly. O tom, jak 

budou dvorečky vypadat za 50 nebo 100 let, bychom měli rozhodovat nyní. V okamžiku, kdy 

ztratíme vládu nad tím, abychom se vzdali toho, co posledního vlastníme v městské části, tak 

dvorečky za sto let mohou být třeba zastavěny. Myslím si, že je to velká chyba a že bychom 

pro to neměli hlasovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Další je paní zastupitelka Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Děkuji za slovo. Teď je zřejmé, že jsem si spletla své poznámky k bodům 5 a 7. Chci 

se zeptat pana předkladatele, z jakého důvodu není možné pokračovat v podobě výpůjček a 

prodloužit je například na 50 let. 

 

P. H e j m a :  

 Prosím pana zastupitele Čižinského.  

 Není bohužel slyšet.  
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P. P o č a r o v s k á :  

 Může pan Votoček odpovědět rovnou? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Mohu odpovědět, ale nechtěl jsem pana Čižinského předbíhat. Výpůjčka na 50 let – to 

je úžasný nápad, ale SVJ chtějí dvorek koupit a my ho chceme prodat. Výpůjčka mi v tuto 

chvíli připadá z hlediska ekonomiky městské části poměrně nesmyslná. Uvědomte si, že jsme 

přišli zhruba o 160 mil. vinou opatření, o které nás COVID a rozhodnutí vlády a Magistrátu 

připravil. Musíme se snažit nějakým způsobem také kasu městské části naplňovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : (místy nesrozumitelné) 

 Chtěl bych připomenout to, co říkal předkladatel dr. Votoček na úvod, kdy zmiňoval 

můj dopis, který jsem včera všem koaličním zastupitelům poslal a váš dr. Votoček hovořil o 

mé majetkové obsesi. Jestli se nemýlím, dr. Votoček je trestně stíhán za to, že rozprodával  

v minulých obdobích majetek Prahy 1 pod cenou a nyní v tom pokračuje a ještě se posmívá 

tomu, kdo upozorňuje na to, že je to v hrubém rozporu se zájmy Prahy 1 a mluví o jeho 

majetkové obsesi. Navíc přímo na zastupitelstvu teď říká, že primárním účelem není zbavit se 

dvorečků, abychom nenesli ty náklady, ale naplnit městskou kasu. To je legitimní účel, ale 

pak to prodejme za tržní cenu, pokusme se z dvorečků získat co možná nejvíce peněz, 

abychom sanovali úbytek v rozpočtu, který v důsledku COVIDU máme. To je, si myslím, 

naprosto logická úvaha, která třeba v rozhodnutí státního zastupitelství ve věci trestního 

stíhání zastupitelů ODS, TOP 09 a dalších v rozprodávání bytů pod cenou je vedena. Je to 

legitimní, obec může chtít prodat svůj majetek – i když já bych to neprodával, ale to je jiná 

věc, ale z hlediska občanského i trestního zákona je to zcela legitimní účel, ale pokud chci 

naplnit kasu, tak se musím snažit, abych kasu naplnil co možná nejvíce. 

 Předkladatel tady sám řekl naprostý rozpor, že na jednu stranu chceme peníze, ale 

chceme jich co nejméně. Je to naprosto nesmyslné. Opět odkazuji na svůj mail, který jsem 

včera rozeslal, ve kterém upozorňuji na závažné problémy toho tisku. Kolega Vladan Brož již 

řekl některé argumenty, proč je to nežádoucí, i kdyby to bylo za tržní cenu, to prodávat. 

 Zmíním tady další absurditu, kterou jsme slyšeli od předkladatele. Předkladatel jako 

jeden z argumentů uvedl, že tím, že se dvorečky neprodaly současně s byty (předpokládejme, 

že to bylo na přelomu 90 a nultých let), tak vlastníci tím přišli o možnost ovlivňovat stavební 

řízení ve svém okolí. To je pravda, ale proč nezajímá předkladatele možnost městské části 

Praha 1, abychom ovlivňovali stavební řízení? Když to prodáme, tak soukromí vlastníci 

budou mít možnost ovlivňovat stavební řízení, ale my jako Praha 1 tuto možnost ztratíme. To 

je zásadně špatně, pan Votoček rozhodně neuvažuje jako ten, kdo má hájit zájmy obce, aby 

mohla realizovat svou politiku, realizovat obecné blaho, řekl bych, že je až posedlý zájmy 

těch vlastníků privátních. Navíc v těch tiscích se vůbec neříká, kdo to vlastně je. Ale k tomu 

dojdu později.   

 Upozorňuji tedy na to, že se tady navrhuje nižší než obvyklá cena a to dokonce 

brutálně nižší cena, než obvyklá, upozorňuji na to, že v protokolu o kontrole vybraných úseků 

hospodaření zaměřených na nakládání s bytovým majetkem svěřeném do správy městské části 

za r. 2018 ze dne 30. 10. 2019 nám Magistrát jasně napsal, že k odchylce od ceny obvyklé už 

nemohou postačovat stará (10 a více let) usnesení zastupitelstva Prahy 1, nemohou 
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zdůvodňovat to, proč se odchylujeme od ceny obvyklé v místě a v čase, a to už jen pro jejich 

stáří. Opětovně odkazuji na to, co bylo uvedeno v usnesení státního zastupitelství o stíhání 

zastupitelů ODS a TOP 09 za rozprodávání bytů pod cenou. V tomto usnesení je uvedeno, že 

samotná privatizace neznamená, že mohu majetek rozprodávat pod cenou. 

 Ještě bych zdůraznil, že v usnesení není řečeno, jakým způsobem vzroste cena 

jednotlivých bytů na realitním trhu tím, že k bytům bude reálně patřit alikvótní podíl na tom 

dvorečku. Tady je možné konkrétně vyčíslit, o kolik stoupne hodnota každého bytu, který 

potom ten vlastník může prodávat. Bylo by záhodno, abychom mohli jasně říct, o kolik 

v tomto případě hodláme MČ Praha 1 připravit, aby bylo řečeno, jaký bude benefit těch bytů.  

 Výpočet tady není podle mne ani specifikován. Když se podívám na výpočet od znalce 

u tohoto tisku na str. 4 a 5 znaleckého posudku, tady nejsou uvedena žádná usnesení 

zastupitelstva Prahy 1, která by byla aplikována. Není jasné, zda se jedná o ty starší, před 

rokem 2010. Pouze je tady řečeno v tom usnesení z roku 2010, že kupní cena bude stanovena 

obvykle jako při privatizaci pozemků pod domy. Je to naprosto neurčitá formulace toho, jak 

se k brutální odchylce od ceny obvyklé dospělo.  

 Myslím, že to tady už zaznělo, nebo to tady zazní, pokud by někdo tvrdil, že je v 

zájmu městské části, aby to bylo prodáno, tak skutečně by toho musel dát nějaké ustanovení 

pro nabyvatele, jak potom jednat v obecném zájmu, ale v návrhu smlouvy není vůbec nic, 

není tam žádné omezení převoditelnosti, žádné předkupní právo pro Prahu 1, žádná 

nezastavitelnost těchto pozemků. Tady se dává dárek nějakým soukromým subjektům, kteří si 

mohou druhý den dělat, co se jim zlíbí. Mohou to prodat, pokud jim to umožní nový stavební 

zákon, tak to mohou zastavět, nebudou nijak omezováni v tom, aby jednali zcela dle svého 

soukromého zájmu a zcela opomíjeli obecný a veřejný zájem.  

 V těch tiscích – a tady souhlasím s předkladatelem – je to stejné, žádná individuální 

situace u žádného konkrétního domu není ani naznačena. Tak zcela absentují tady úvahy o 

tom, komu se to reálně prodává, zda tam jsou v tom SVJ nějací soukromí investoři, jestli se 

tam provozuje AirBNB, zda tam vůbec nějací lidé bydlí/nebydlí, případně v jakém podílu – 

nic tam není. Možná to prodáme investorům, kteří to hned zpeněží. Ryzí dárek nějakému 

soukromému subjektu.  

 Tisk předpokládá nějaký právní mechanismus. Je tam dost absurdní mechanismus, 

vypadá to tak, že když SVJ řekne, že dá 25 % ceny a zbytek bude splácet dalších pět let, což 

staví na hlavu argument o naplnění obecní kasy, tak tam má být mechanismus zástavního 

práva pro městskou část. Bylo by logické v případě nesplacení kupní ceny od smlouvy 

odstoupit a pozemek získat zpátky, ale my tady navrhujeme mechanismus, když SVJ nebude 

platit, dáme podnět k dražbě. 

 Je třeba dodat, jak říkala kolegyně Amálka Počarovská, v čem by měla být současná 

forma spolupráce problematická, proč nejde dělat dále výpůjčky, umožnit nějaké nájemní 

smlouvy s přiměřeným nájmem, aby se pokryly eventuální náklady (místy zcela 

nesrozumitelné). V tomto tam není vůbec nic. Je tam čistě jen vůle, že to chceme prodat. 

 Mohu pokračovat ? 

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, prosíme dodržet čas. Děkujeme. Hovoříte 11 minut, normálně máme 5 

minut. Dali jsme Vám jednou tolik.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Ještě prosím o 1,5 minuty.  (P. Hejma: Prosím, jestli to můžete vést k závěru.) 

 Na závěr je třeba říct, že formálně posudky, včetně těch, na základě kterých 

předkladatel hodlá uplatnit jinou cenu, mnohem nižší, než obvyklou, ty mají být posudky 

revizními k vypracovaným posudkům paní Lucií Cihelkovou. Ty tady vůbec nejsou, nevíme, 
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zde cena stanovená paní Lucií Cihelkovou byla vyšší nebo nižší. Nevíme nic. Pracovat pouze 

s revizním posudkem a neukázat ten revidovaný posudek, je z hlediska formálního 

..(nesrozumitelné slovo). Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Další přihlášený je pan zastupitel Vích. 

 

P.  V í c h : (místy špatně slyšitelné) 

 Připojuji se k svým předřečníkům s tím, že o prodejích mám poměrně oprávněné 

pochybnosti. Na úvod bych chtěl říct formalitu. Fotografie, kterou jsou nám prezentovány v 

odůvodnění a v tiscích, v současné době při kvalitě skenerů jsou spíše abstraktním uměním 

než fotografií nějakého dvorku, kde není možné poznat, zda je to dlažba nebo lavička, je 

složité se v tom vyznat. A toto není poprvé, je to častá vada předkladů do zastupitelstva.  

 Vnímám to tak, že je to v podstatě dárek pro majitele, dá se jim to s významnou 

slevou. Jestli je účelem získat peníze do pokladny, měla by asi být dána větší šance k 

ohodnocení, zda jsou dvorky stejné nebo jeden má vyšší hodnotu než druhý, zda je tam nějaký 

potenciál rozvoje či není, kolik bytů je na dvorku napojených. To jsou často dvorky velikosti 

kolem stovek metrů. A je to rozdíl oproti tomu, když se prodává 1,5 m2. Majitelům se 

připisují poměrně velké částky na účet. Nepovažuji to za moudré, proto se zdržím nebo budu 

proti. Na mě to dělá dojem, že ten dárek pro někoho je... (nesrozumitelné). Takové to 

pořekadlo, že z cizího krev neteče…já myslím, že bychom si měli jako zastupitelé 

uvědomovat, že jsme tady jako zastupitelé pro obranu společného majetku. 

 

P.  H e j m a : 

 Můžeme pokračovat v rozpravě. Pan zastupitel Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Chápu pohnutky, proč byl tisk předložen v návrhu schválit to a za nižší cenu. 

Předpokládá se dobrý úmysl obyvatel těchto domů, chtějí dvorek vlastnit, chtějí ho obydlit, 

nějak ho přičlenit ke svému bytu. Není to ale možné, je to stejné jako s privatizací. Protože se 

do budoucna nechci vystavit možnosti trestního stíhání, určitě budu proti. 

 Vyděsilo mě tvrzení zaplnit městskou kasu tím, že prodáme dvorečky. Dvorečky to 

začne a rozprodejem veškerého majetku jako nebytových prostor apod. to bude končit. To je 

něco, co jsem ani nechtěl slyšet.  

 Pokud by nižší cena měla být odůvodnitelná, musel by tam být znaleckým posudkem 

odůvodněn nějaký kaz na pozemku, proč není prodáván za cenu obvyklou – to, co jsme jako 

Piráti navrhovali, když jsme připravovali koncepci privatizace. Jsem rád za náš názor, že je 

tam třeba uplatnit předkupní právo a jasný závazek, že tam nebudou provozovány ubytovací 

služby atd. Kdyby to bylo v tomto tisku nějakým způsobem uvažováno, byl bych na vážkách, 

že je to věc dobrá, smlouva se nějakým způsobem ještě upraví, ale toto všechno tady chybí. 

Kdybychom uvedli, že předkupní právo obce snižuje třeba hodnotu o tolik a tolik, že zákaz 

zcizení to také snižuje o tolik a tolik, tak potom bude jasné, že stanovená cena je nižší, než 

cena obvyklá a dávalo by to smysl. V tomto případě to smysl nedává. Chybí tam i obligátní 

klauzule, že okolní byty nebudou využívány ke krátkodobému ubytování. 

 Omlouvám se, že jsem trochu paranoidní, ale dovedu si představit, že se zvýší nejen 

hodnota toho bytu, ale zvýší se i hodnota krátkodobých ubytovacích služeb. Je to super, když 

je ještě venku posezení, kde se dá „pařit“. Co se bude dít v okolních domech sousedících s 

tímto dvorkem, nikoho nezajímá. Byl bych v tom opatrný. 
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 Všechny argumenty tady zazněly. Zásadně mi tam chybí důvod, proč je tam cena 

snížena, závazek ve smyslu, o kterém jsem hovořil. Plně podporuji stanovisko, které tady 

přednesl Pavel Čižinský. Vyjmenoval to beze zbytku a vysvětlil náhled na to dostatečně. 

Děkuji za pozornost. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Vážení kolegové, myslím si, že tyto tisky jsou nehlasovatelné, a to z několika důvodů. 

Součástí materiálu jsou zásady postupu přímého prodeje pozemků funkčně spjatých  

s pozemky pod domy ve vlastnictví SVJ těmto SVJ a podmínky výběrového řízení na prodej 

za nejvyšší nabídku. Tyto dokumenty jsou přijaty radou. Ptám se: tato pravidla nemusí 

schvalovat zastupitelstvo, když se jedná o prodej? 

 Dále. Zásady pro prodej jsou použity z r. 2010. Jsou legitimně použitelné? Ptám se  

z toho důvodu, že se musíme řídit zákonem o hl. m. Praze, kdy vás důrazně upozorňuji na 

novelu z 1. července r. 2016. 

 Za třetí. Když SVJ upřednostní výpůjčku, znamená to, že s odkazem na tento materiál 

a jeho obsah bude následně dvoreček nabídnut v rámci výběrového řízení? To bych zásadně 

odmítl. Když se podíváte na pravidla, je to součástí dokumentu. 

 Za čtvrté. Je posvěceno od hl. m. Prahy, že je tady tento způsob v pořádku? Ptalo se 

OTMS hl. m. Prahy, že tento postup je v pořádku? Už jsem na to upozornil během jednání 

rady. 

 U tohoto tisku chci upozornit, že statutární orgán prošvihl už před 6 lety svou funkční 

lhůtu.  

 Ptám se: je výhoda pro MČ Praha 1, když pozemek prodáme a ztratíme nad ním 

minimální dohled? 

 Chci upozornit na to, co řekl pan zastupitel Čižinský na paní znalkyni  

Ing. Cihelkovou. Není možné, abychom tady neměli původní znalecké posudky. Máme tady 

nižší cenu 617710 Kč, ale paní Ing. Cihelková přišla s částkou 1506030 Kč, zatímco u ceny 

obvyklé jsou si znalci téměř shodní.  

 Pokud se o tom bude hlasovat, navrhl bych, aby součástí usnesení u bodu 1, kde máme 

odkaz na znalecké posudky, byly tyto ceny uvedeny, protože tím poneseme odpovědnost, že 

souhlasíme s tím, s čím přišli znalci. 

 Zásadně musím u čtyř tisků nesouhlasit, že bereme na vědomí zájem SVJ. Když jsem 

se dotazoval všech šesti předsedů SVJ, ve čtyřech případech mi řekli, že o žádných zájmech 

neví, dokonce v jednom případě mi předsedkyně SVJ řekla, že to považuje za nehoráznost ze 

strany městské části poté, co čtyři roky urguje městskou část, aby rekonstruovala propadlý 

dvorek. Reagovala tak, že jim nabídneme dvorek k prodeji, oni si ho odkoupí – mimo jiné 

nemají na to teď dostatek peněz, zaplatí si rekonstrukci a upozornila mě na to, že dvorek  

v podstatě nevyužívají.  

 Paní Mgr. Valíčková už technicky zvládla poslání fotek. Prosím, aby ukazovala 

dvorky, které jsem v sobotu nafotografoval.  

 Nemohu souhlasit i s tím, co je v návrhu usnesení v bodu 2 – odkaz na privatizaci. To 

je to, proč jsem tyto tisky nechtěl spojovat. Každý dvoreček je zcela jiný, jeden je luxusní, 

jeden v naprosto dezolátním stavu. Odkazovat na privatizaci nelze, stačí se podívat na to, kdo 

v domě privatizoval a kolik je tam vlastníků, kteří privatizovali v letech 2003 – 2010. Uvedu 

to na této adrese, kdy privatizovalo 9 bytů a zůstal nám tam pouze jeden vlastník.  

 Začínám fotkou domu s číslem popisným a celá série končí zvonky. U zvonků uvidíte, 

kolik bytů se tam pronajímá přes platformu Airbnb a podobné platformy. 
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 Budu opakovat to, co jsem řekl kolegům na radě. Nelíbí se mi, jak radnice vybírá 

spolupráci se současnými znalci.  

 Budu pokračovat v druhé části. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Paní kolegyně Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Podle mne nejdůležitější není obrana společného majetku, jak si někteří mohou 

vykládat, že lobbujeme za to, aby se neprodávalo, ale u tohoto tisku je nejpodstatnější, 

abychom jednali s péčí řádného hospodáře. To je to, na co naráželi někteří mí předřečníci – 

odkazujeme se k cenám, které jsou definovány v zásadách z r. 2010. Dokonce i vzor kupní 

smlouvy je z r. 2010.  

 Ti, kdo budou v této podobě hlasovat pro, vystavují se velkému riziku, že s péčí 

řádného hospodáře nejednají. To už jsme tady v minulosti měli, padala na to trestní oznámení. 

Myslím si, že by to měli zastupitelé vzít v potaz. 

 Podle mne je také důležité, že návrh kupní smlouvy by se měl přehodnotit. Neměl by 

být vykopírován ze zásad, měl by být upraven. Na to narážel David Bodeček.  

 Také si myslím, že v této podobě je to nehlasovatelné, ať už se jedná o formu 

smlouvy. Právě tak vyjádření Magistrátu. 

 To jsou podle mne nejdůležitější věci: cena, forma podoby smlouvy a aktualizace 

zásad, na které se v tomto ohledu nedá odkazovat.  

 K tomu, co říkal pan Votoček – že my to chceme prodat. Ano, chceme to prodat, 

argumentujete kasou městské části. V tento moment mi připadá absurdní, co říkáte. Minule 

jsme schválili vodoměry a dnes se to bude doschvalovat 7 mil. dotací. V květnu to byly granty 

na opravu domovního fondu za 20 mil. Nedá se argumentovat a porovnávat částky, za kterých 

se to plánuje teď prodávat – v tomto případě 600 tisíc. 

 Naplňovat městskou kasu není argument, je pouze argument, že to chceme prodat, 

protože se o ně nechceme starat. To beru, ale kupní smlouva musí být v pořádku, musíme 

jednat s péčí řádného hospodáře a cena musí být v pořádku.  

 

P.  H e j m a : 

 Další přihlášený je pan zastupitel Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Naváži na paní Počarovskou. Jsem rád, že tady zaznělo, že pravidla pro prodej jsou 

předpotopní, jsou stará, za celou dobu se situace několikrát změnila. Nejdříve jsme sem 

turisty lákali, teď naopak je chceme omezovat. Možná, že se v této souvislosti pobavíme i při 

projednávání bodu Restart, protože to všechno spolu úzce souvisí.  

 Když zazněly granty, byl vyjádřen názor, že nemůžeme dávat pobídky do svého 

vlastního majetku, když dvorky zůstanou naše. Při čtení tisku mě napadlo, co zaznívalo na 

komisi pro participaci, že by bylo dobré sestavit participační rozpočet. Myslím si, že toto je 

ukázkou, kde by si zájemci z řad obyvatel domů zažádali městskou část o částku, a zaplatila 

by renovaci dvorečku. Je to zároveň ošetřeno i tím, zda tam lidé bydlí nebo nebydlí. Když tam 

nikdo nebude bydlet, tak projekt v participačním rozpočtu nikdo nepodpoří.  

 K tomu, co tady zaznělo od pana kol. Bodečka. Pane dr. Votočku, jestli toto je pravda 

a vy v každém tisku uvádíte, že bereme na vědomí zájem SVJ a předsedové SVJ se vyjadřují 

v tom smyslu, že žádný takový zájem neprojevili, připadá mi to naprosto skandální. Jestli se 

toto ukáže jako pravda, tak si myslím, že byste měl okamžitě složit funkci radního pro 
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majetek. Dopouštíte se tímto tiskem podvodu na nás, zastupitelích. Věřím, že někde mají 

doložitelný zájem vlastníků, ale jinak je to na odstoupení z funkce. Informace mi vzala dech.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Bylo toho hodně řečeno, ale pokusím se vrátit k tomu, o čem materiál je.  

 Především jde o záměr, že zastupitelstvo souhlasí s vypsáním záměru, který bude 

viset, ke kterému se budeme vracet a rozhodovat. Uvedu některé věci, které bychom měli mít 

před budoucím schvalováním vyjasněny.  

 Teď děláme nápravu jisté chyby, která se stala před mnoha roky při privatizaci, kdy z 

určitých důvodů došlo k oddělení těchto dvorečků, které původně – jako na jiných městských 

částech – měly být součástí privatizovaného majetku. Jako mají lidé spoluvlastnický podíl na 

pozemku pod domem, na chodby apod., správně měli mít i výši spoluvlastnického podílu na 

jejich dvoreček. V mnoha případech jde o dvorečky, které jsou jinak nepřístupné, přístupné 

pouze příslušnými domy. Už tenkrát jsem říkal, že je chyba dvorečky oddělovat. Mělo to 

jediný účel – zlevnit privatizaci pro domy, které měly velké dvory. To ale není otázka těchto 

bodů, které tady dnes řešíme.  

 Záměr, za kolik je ohodnocen, přesně odpovídá tomu, jak byla v době privatizace 

hodnota dvorečků vyčíslena. Myslím, že po celé roky tato cena platila a už se jich několik za 

takto stanovenou cenu prodalo.  

 Jde o záměr, před samotným schválením budeme o věci jednat, musí o tom jednat 

zastupitelstvo. Budu požadovat, abychom si u každého před druhým krokem po odvisení 

záměru vyjasnili věcná břemena průchodu, popelnic atd., zda tam náhodou nemáme přístup k 

něčemu jinému a samozřejmě informaci o našem podílu na domě. Znamenalo by to, že k 

případnému stavebnímu řízení se můžeme nadále vyjadřovat. Někde je dvoreček obklopen 

domem, někde s ním sousedí další. Nejsou to komerční pozemky, nejsou určeny k zástavbě. 

To co je tady dnes vybráno, jsou dvorečky, které patří k domu, jsou využívány nebo 

zanedbávány těmi, kteří tam bydlí. Nedovedu si představit, abychom se starali o dvoreček, na 

který není ani přístup. Nepostupovali bychom s péčí řádného hospodáře. 

 Opakuji: jde o nápravu staré chyby. Volal jsem několik volebních období po tom, 

abychom napravili historickou chybu z počátku privatizace, kdy možná kvůli zájmu 

jednotlivců došlo k oddělení dvorečků, aby nám zůstaly jako „černý Petr“. Je to něco jiného 

jako velké pozemky, které nejsou přímo svázány s domem. 

 Teď je to záměr, ale před jeho vyhodnocováním bychom měli mít vysvětleny některé 

odpovědi na jasně dané otázky, protože až na základě toho budeme následně rozhodovat o 

prodeji nebo neprodeji jako takovém. K tomu dochází až usnesením zastupitelstva na základě 

zveřejněného záměru – možná v prosinci nebo v lednu. Na mnoho otázek budeme znát 

odpovědi. U některých budeme třeba hlasovat záporně, nechci předjímat, ale teď je to o 

záměru jako takovém, proto to podporuji, ale s otázkami, které budou vysvětleny do příštího 

jednání, kdy o tom budeme rozhodovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Upozorňuji, že mezi 13 – 14 hodinou je plánovaná přestávka na oběd. Oběd je 

podáván v krabičce, která se ohřívá, takže není možné to protahovat.  

 Bylo by dobré přerušit projednávání tohoto bodu, mezitím si vyjasnit připomínky, 

které tady byly vzneseny a pokračovat ve 14 hodin projednáváním tohoto bodu v rozpravě 

tak, jak jste přihlášeni.  
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 Přerušuji projednávání tohoto bodu. Je 13.11 hod., ve 14 hodin se opět uvidíme tady i 

u televizních obrazovek. Přejeme vám hezkou pauzu.  

(Polední přestávka) 

 Budeme pokračovat v rozpravě. Slovo má zastupitel Čižinský. 

 

P. Č i ž i n s k ý : (místy špatně srozumitelné) 

 Ke kol. Burešovi. Je trochu opatrnější než zastupitel dr. Votoček. Ten si uvědomuje 

ten tenký led, na který se tato koalice tímto rozprodáváním majetku pod cenou dala. Snaží se 

to tak bagatelizovat, že o nic nejde, že je to jenom záměr, všechno pak doladíme..Prostě, nic 

závazného se neděje. Já bych s tím trošku nesouhlasil.  Z tisku je zřejmé, že o tom 

zastupitelstvo ještě jednou hlasovat bude. Nicméně, podíváme-li se na ten mechanismus těch 

Zásad (postupu) přímého prodeje pozemků…atd. z toho června 2010 tak, je tady zřejmé, že 

tedy pokud teď to odhlasujete, tak pošlete SVJ nabídku, kde bude cena a tak dále. Potom je 

tam v těch Zásadách stanoveno, pokud SVJ bude akceptovat a většina to odsouhlasí, tak se 

s ním uzavře kupní smlouva či zástavní smlouva, není jasné, která z těch dvou, jejíž vzor je 

součástí těchto podmínek. Takže, ty Zásady příliš prostoru pro to, aby si následně Richard 

Bureš vzpomněl, že to má být jinak, že tam mají být průchodnosti atd., to nedává. Po nabídce 

se SVJ může říct, že to tak nechcete, že se bojíte, že vás zavřou, že to prodáte za jinou cenu 

nebo neprodáte. Bude to vypadat minimálně trapně, ale pokud se nabídka SVJ zašle, má 

legitimní očekávání, že to bude za cenu, která mu byla sdělena a v kupní smlouvě nebudou 

žádná omezení. Může to být tedy nějaké právní dopady, před tím bych varoval, není takové 

nezávazné hraní, jak se to tady Richard Bureš snažil prezentovat. 

 Závažnější je informace, kterou jsem se dozvěděl. Že Jan Votoček nás s SVJ obelhává, 

je to trapné a připojuji se k tomu, jak navrhoval pan Nazarský, že by měl rezignovat, a to 

nejenom on.  

 Ještě závažnější mi připadá informace od Davida Bodečka, že znalkyně Lucie 

Cihelková zpracovala posudek, který navrhoval vyšší „privatizační“, dumpingovou, 

neodůvodněnou cenu, a tento posudek není součástí našeho tisku. Připadá mi, že se tady jedná 

o nějaký podvod. Městská část si udělá jeden posudek, pak udělá druhý a ukáže se ten, který 

je pro soukromé vlastníky výhodnější. To je velmi závažné. Z posudku znalce Fujáčka jsem to 

chápal tak, že šlo pouze o ten problém, že znalkyně Cihelková to ocenila k r. 2007. Pokud 

došla k dvojnásobné ceně, nechápu, jak se to mohlo stát, že tedy od roku 2007 ta cena 

poklesla. 

 Tímto dávám procedurální návrh, aby tento bod byl přerušen do doby, než 

zastupitelům bude ukázán revidovaný posudek znalkyně Lucie Cihelkové z května 2020. 

Žádám, aby o tomto bylo hlasováno. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Nejprve vznáším dotaz na předkladatele, zda si osvojuje návrh přerušit projednávání 

těchto tisků? V případě, že to odmítne, budeme procedurálně hlasovat. 

 (P. Votoček: Nikoli.) 

 Prosím hlasovat o návrhu na přerušení projednávání bodu. Prezenční výsledek: pro 2, 

proti 2, zdrželi se 3, nehlasovalo 15. Distanční hlasování: zastupitel Čižinský pro, Kučera 

pro, Nazarský pro, Vích pro, Špaček pro, Skála pro, zastupitelka Nazarská pro, Počarovská 

pro, Talacková pro. Hlasovalo 9 zastupitelů distančně. Celkem hlasovalo 11 pro, 4 proti, 

zdrželi se 3, nehlasovalo 6. Tento návrh nebyl přijat. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Kdo byl proti? Vidím jen Špačkovou a Votočka.  
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P.  H e j m a : 

 Velmi se omlouvám, skutečně to tak je. 11 pro, 2 proti, 3 se zdrželi, 6 (oprava 8) 

nehlasovalo. Toto je finální výsledek. Přesto návrh nebyl přijat.  

 Budeme pokračovat v rozpravě. Prosím zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 S pochybnostmi souhlasím, pořád se to opakuje dokola. Zaujal mě termín pana 

Richarda Bureše, že majetek je v podstatě nějaký „černý Petr“, že to není majetek, který by 

radnice chtěla mít. Připomnělo mi to rétoriku z 90. let, kdy se tím ospravedlňovalo, že radnice 

není schopna se o majetky starat a tak se jich zbaví. Doporučuji tuto polistopadovou rétoriku 

už opustit a začít se o majetek pečlivě starat. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Dovolím si druhý výstup k tomuto bodu. Zareaguji jednak na to, co tady zaznělo ve 

vztahu k předkladateli dr. Votočkovi. Vzhledem k tomu, jak jsem v loňském roce předkládal 

tisky v pozici radního pro majetek, vím, že to není snadná záležitost, neříkám uhlídat 

usnesení. 

 Kritizoval jsem to, že je předkládán návrh usnesení, kdy bereme na vědomí zájem 

SVJ. V tomto jsem pedant. Pokud beru něco na vědomí, tak potřebuji mít jistotu, že to, co 

beru na vědomí, je součástí tisku. Zareaguji na Richarda Bureše, kdy říká, že teď vyhlašujeme 

záměr, ale v bodu 2 ho vyhlašujeme s konkrétní částkou, a to není možné. 

 Proto navrhuji, aby se vypustil celý bod 2. Za chvíli řeknu k tomu detaily. Znovu 

říkám: zajistěte si souhlas hl. m. Prahy, že tento postup s odkazem na zásady a pravidla z r. 

2010 je v pořádku. 

 Mám problém se záležitostí znaleckých posudků paní Ing. Cihelkové, která dělala 

znalecké posudky v letošním roce. Nerozumím tomu, jak je možné, že Ing. Fujáček, který 

dělal jeden znalecký posudek pro Masnou, tak obě částky dal do jednoho posudku, zatímco 

Ing. Nýč, který dělal revizi posudků Ing. Cihelkové, dal to do dvou posudků. Je to zajímavá 

informace s ohledem na to, jakou odměnu jsme znalcům zaplatili.  

 Naznačil jsem to v minulém příspěvku i na radě, že si nemyslím, že je v pořádku, že se 

vybírá znalec z pěti vysoutěžených v loňském roce s tou nejnižší částkou. Znalec, který třeba 

určí cenu znaleckého posudku o 2 – 3 tisíce víc, přijde s detailnějším číslem. Nemělo by se to 

stát, ale výsledná hodnota pro městskou část může být výhodnější, což se v některých 

případech ukázalo.  

 Dovolím si uvést, s čím jsem oslovil jednotlivá vedení SVJ. Položil jsem jim otázku, 

zda jejich SVJ ze strany Prahy 1 byla učiněna nabídka na možný odkup pozemku, pokud ano, 

tak kdy to bylo, pokud ano, tak kdy a jak reagovalo SVJ na tuto nabídku a pokud nabídka 

učiněna nebyla, zda by mělo zájem o koupi, nebo by vyhovovala aktuální forma, to znamená 

forma výpůjčky.  

 V případě Jeruzalémské mi odpověděla paní předsedkyně, která velmi pochválila paní 

Mgr. Dubskou, že nabídka byla učiněna před 3 – 4 roky, ale jejich poměry – týká se to i 

ostatních SVJ – se od této doby změnily. Pro toto SVJ je důležité, že tam bylo privatizováno v 

minulosti 7 bytů a zůstal nám tam pouze 1 případ a ještě je tam jedno dědické řízení, v 

ostatních případech tam jsou jiní vlastníci, kteří byty neprivatizovali.  

 V případě Poříčí 22 mi bylo řečeno, že nabídka byla podána za vlády pana starosty 

Lomeckého. Má velký zájem o koupi dvorečku. V tomto případě máme 10 bytů, které byly 

privatizovány, zůstaly nám tam 3 případy. 
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 V případě Újezdu nabídka učiněna nebyla, ale bude-li učiněna, budou o ní uvažovat a 

možná ji přijmou. Záleží samozřejmě na ceně. V tomto případu se privatizovalo 20 bytů, v 10 

bytech zůstali původní vlastníci.  

 Růžová je velmi důležitá. Tady nabídka učiněna nebyla. Dovolím si ocitovat zprávu, 

kterou jsem obdržel: 

 Jak jsme již v r. 2018 sdělili paní Dubské, dvůr k ničemu nevyužíváme. Jen tam stojí 

popelnice, které můžeme v případě nutnosti dát do průjezdu. Rozhodně bychom nechtěli 

kupovat dvůr v tomto havarijním stavu a přijde mi nefér, aby městská část chtěla po třech 

letech nekonání přehodit opravu na nás. Bohužel, rozhodně nejsou finance na to, abychom 

dvůr odkoupili, zvláště když nám k ničemu není. S koupí by byl určitě problém vzhledem k 

tomu, že bude potřeba stoprocentní souhlas všech vlastníků s tím, že některé vlastníky jsme 

nikdy neviděli, protože žijí v zahraničí. 

 Na této adrese bylo v minulosti privatizováno 15 bytových jednotek, 10 jednotek má 

jiného majitele.  

 

P.  H e j m a : 

 Dovolím si krátkou reakci. Žádám všechny, abychom k tomuto tisku přistupovali jako 

k věci, kterou chceme nabídnout jako benefit pro jednotlivá SVJ. Řada z nich se chce o své 

dvorečky starat. Víme, že tam nemůžeme žádným způsobem zasáhnout a ekonomicky  

z našeho pohledu dvoreček zhodnotit. Naopak bych přivítal to, že když mají zájem se o dvůr 

starat a investovat do něj peníze, tak jim to umožnit.  

 Dnes bychom se měli shodnout na záměru, že to chceme nabídnout bez jakýchkoli 

dalších podmínek a následně připravit pro jednání do zastupitelstva finální produkt na základě 

podrobné právní analýzy, případně si ještě ověřit přístup k tvorbě ceny atd. Má to být produkt 

pro občany městské části. Znamená to, že bychom jim to měli dát maximálně výhodně, na 

druhou stranu ne nevýhodně z hlediska povinností při správě cizího majetku. To máme 

všichni na paměti.  

 Prosím, abychom se shodli nejdříve na tom, zda zastupitelstvo bude souhlasit s tím, 

abychom tento produkt začali připravovat, nabízet jednotlivým SVJ, projednávat to s nimi a 

pak sem přišli s finální verzí. Samozřejmě, že nesmí eventuální prodej tohoto dvorku 

zkomplikovat vztahy v SVJ, aby dvorek potom neovládla jedna osoba, dominantní vlastník 

nebo něco podobného, aby začala pozemek využívat jen ve svůj prospěch proti vůli 

spoluvlastníků. To jsou všechno aspekty, které musíme zvážit. Nyní bychom se měli bavit 

pouze o záměru jako takovém.  

 Další přihlášený je pan kolega Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Pane starosto, připadá mi, jako kdybyste tady při projednávání tohoto bodu tady nebyl. 

Pokud bychom měli projednávat nějaké zásady, jsem pro to všemi deseti tento bod vyřadit 

jako nehlasovatelný, a věnovat se vypracování nějakých záměrů, to připravit a SVJ to 

nabídnout. 

 Pořád přemýšlím, proč to sem pan Votoček dával, proč nepodal nějakou koncepci, 

nějakou strategii, nebo abychom se pobavili, co bychom ve strategii chtěli mít, co bychom 

nechtěli mít, kudy by se měla ubírat. Nic takového se neděje. Tady je předloženo několik 

dvorečků. Na mne to spíše působí dojmem, že se chce prodat jeden konkrétní dvoreček 

nějakému neznámému, kde je zájem mu to prodat a je to schováno do prodeje nějakých osmi 

dvorečků, o které SVJ ani neprojevila zájem. Na mne to působí podvodným divným dojmem. 

Budu se pídit, jak to vlastně je.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Sitár. 

 

P.  S i t á r  B a b o r á k o v á : 

 Přiznám se, že jsem v tom trochu rozpolcená a dovolím si smíchat jablka s hruškami 

dohromady.  

 Nechtěla bych vytvářet domněnky, že je v tom nějaký podvod nebo něco takového, ale 

sumarizuji si to v hlavě. V r. 2008 bylo oficiální založené Airbnb, v r. 2010 tady vznikly tyto 

podmínky a v r. 2012 tady bylo 600 jednotek pronajímaných na území MČ Praha 1. Dnes si k 

tomu přidejte nulu. Znamená to, že v r. 2010, kdy zásady vznikaly, nepočítalo se s tím, že se 

něco takového bude dít. 

 Co se týká prodeje dvorečků, dokáži souhlasit se záměrem, ale byla bych ráda, kdyby 

se každý případ projednával zvlášť, ideálně aby prošel také výborem. Lidé by možná po 

dohodě byli ochotni podívat se na dvoreček a prozkoumat to jako David. Pokud shledal, že 

tam Airbnb je, mám s tím velký problém, protože by se to mohlo stát parkovištěm nebo 

místem pro „pařbu“. Souhlasím se záměrem, ale ne v tomto znění. 

 

P.  H e j m a : 

 Paní zastupitelka Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Pan Bureš říkal, že se to bude rozhodovat na dalším zastupitelstvu, ale tak, jak je to 

navrženo, budu z toho citovat: schvaluje záměr za podmínek, že atd. s oceněním pozemku na 

částku 617 tisíc a uzavření kupní smlouvy podle přílohy. Podmínky se už stanovují teď, 

nebudou se stanovovat potom. To je podle mne zarážející. Podle mne z důvodu otázek kupní 

smlouvy a vyjasnění posudků by se to mělo odložit. Podle mne hlavní důvod je bod bere na 

vědomí zájem SVJ vyjádřený v rámci vyjednávání o výpůjčce dotčeného pozemku.  

 Prosím o odpověď pana starosty, jestli na zasedání zastupitelstva je přítomen někdo  

z SVJ k tomuto objektu a chtěl něco říct a ten svůj zájem vyjádřit. 

 

P.  H e j m a : 

 Budu rovnou odpovídat. Neevidujeme žádnou přihlášku do rozpravy k tomuto bodu. 

Zároveň si myslím, že předkladatel do této věci vnese jasno, ale řekne to za nájem.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Další věc je, že ani na Komisi obecního majetku, podle zápisu, nikdo takový nebyl. 

Netuším, podle čeho bych mohla brát na vědomí zájem SVJ. Není to ničím nedoložené. 

Pokud se toto nevyjasní a zájem nebude jasný, podle mne o tom nemůžeme hlasovat. Toto je 

podle mne základní. Nevíme, zda zájem je. Procedurálně bych chtěla znovu hlasovat o 

odložení. 

 

P.  H e j m a : 

 Promiňte, paní zastupitelko, o čem jste chtěla hlasovat? 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Aby se to odložilo na další jednání z toho důvodu, aby se zjistil zájem SVJ k bodům 7 

– 12 a měli jsme k tomu podklady. 
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P.  H e j m a : 

 Přeslechl jsem meritum hlasování. Je to opět procedurální návrh na přerušení a 

doplnění bodů. 

 Akceptuje předkladatel tento návrh? Neakceptuje. 

 Prosím procedurálně hlasovat o přerušení bodů. Všech 9 distančně hlasujících 

zastupitelů bylo pro, jmenovitě zastupitelé Počarovská, Nazarský, Nazarská, Kučera, Špaček, 

Skála, Čižinský, Vích, Talacková. Prezenčně: pro 2, proti 2, zdrželi se 4. Celkový výsledek 

hlasování: pro 11, proti 2, zdrželi se 4, nehlasovalo 7. Návrh nebyl přijat. 

 Prosím pokračovat v rozpravě. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Děkuji. Pro mne je to znamení toho, že takovou evidenci ostatní nechtějí. 

 Chtěla jsem upozornit, že jsem poslala Návrhovému výboru úpravu tisku, aby tam 

nebylo v bodu 1 v odrážkách, kde je napsáno „uložené v OVO“, aby tam bylo pouze „v 

příloze tohoto usnesení“, a zároveň podpořit návrh Davida Bodečka, aby tam byla do odrážek, 

kde jsou uvedeny znalecké posudky, doplněna cena. 

 

P.  H e j m a : 

 S technickou poznámkou se hlásí pan Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Mám třetí výstup. Pravděpodobně se to stalo v momentu, kdy jsem se do tohoto bodu 

přihlásil jako první a měl jsem zároveň technickou poznámku.  

 

P.  H e j m a : 

 Ušetřeme čas, slovo má pan Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Budu pokračovat v tom, kde jsem skončil. Řeknu už jen dvě adresy, a to Haštalská 11. 

Tam se předsedkyně SVJ ještě dotazovala výboru a zároveň některých členů. Vůbec nemají 

zájem o koupi, vyhovuje jim stávající výpůjčka. Co je důležité – v minulosti 27 bytových 

jednotek tam bylo privatizováno a u 15 případů je jiný vlastník. Ještě musím odečíst dva 

případy, kdy bylo dědictví – opravuji to na 13 vlastníků. 

 V případě Masné se privatizovalo 9 bytových jednotek, zůstaly tam 4 případy 

původních vlastníků. Škoda, že paní Mgr. Valíčková nepromítá fotky, ale budu věřit, že jste je 

viděli v prvním sledu. Je dobré podívat se tam na zvonky, protože jsou naprosto vypovídající, 

byť nejsou stoprocentně věrohodné, protože někteří lidé si jmenovku na zvonky nedávají. Já 

jsem toho příkladem. 

 Proč jsem říkal přehled privatizací? Proto, že v momentu, kdy do tohoto záměru 

půjdeme, se chci zeptat, zda to není diskriminační pro ostatní SVJ, kterým tato nabídka 

nebude učiněna – myslím tím odprodej dvorečku? Když bychom jim v budoucnu nabídli 

odprodej, bude to také za privatizační cenu? Myslím si, že nikoli. V tomto bychom měli být 

jednotní. 

 Závěrem navrhuji v rámci protinávrhu doplnění. U všech bodů, které jsou v rámci 

dvorečků projednávány, vložit do bodu č. 1 odkaz na znalecké posudky, které určovaly jak 

cenu obvyklou v daném místě a v čase, tak cenu na základě zásad a pravidel z r. 2010 – aby 

tam byly uvedeny tyto dvě částky. Je to velmi důležité. 

 Nevím, jestli se bude pan doktor vyjadřovat k mým otázkám ze všech mých 

vystoupení.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím zastupitele Ulma. 

 

P.  U l m : 

 Chtěl jsem podpořit to, co tady říkali předřečníci pan Bureš nebo pan dr. Votoček na 

začátku. Když se bytové jednotky privatizovaly a SVJ, která měla štěstí, že dvoreček byl pod 

sto metrů a bylo to zároveň koupeno – typický příklad Maiselovy 41, kde jsem se dočetl, že 

má trvalé bydliště pan zastupitel Čižinský, nebo Hybernská ul. 30, bytová jednotka, kterou 

zprivatizovala paní zastupitelka Nazarská, tam je také dvůr, který SVJ dostalo i s tím. Jestliže 

něco má 100 metrů a něco 120 m2, tak si myslím, že by to mělo být napraveno.  

 

P.  H e j m a : 

 Nyní máme dva přihlášené po čtvrté. Podle Jednacího řádu musíme hlasovat o udělení 

slova. Prosím hlasovat o možnosti čtvrtého vystoupení pana zastupitele Čižinského. Pro 21 

(oprava 22), proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4 (oprava 2). Prosím, pane kolego, můžete 

vystoupit. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Já řeknu to samé, co můj předřečník David Bodeček, já podle mého názoru mluvím 

potřetí, nikoli počtvrté. Jestli nedochází k nějaké chybě. Nebo jste můj dlouhý proslov 

nepočítali za dva.  

 (P. Hejma: Máte slovo. Zrůžověl jste, tak podle toho vystupujete počtvrté. Prvně jste 

měl 10 minut, čili dvojnásobek.) 

 Požádal bych pana Mgr. Vaňka – od předkladatele se to nedovím, aby nám sdělil, proč 

byly dělány dva znalecké posudky, napřed znalecký posudek znalkyně Cihelkové a potom 

znalecký posudek revizní. Jak vznikla potřeba vypracovat nějaký revizní posudek? Prosím o 

reakci, jak domluvím, jestli je to možné.  

 Reakce na Petra Hejmu. Řekl, že to děláme pro občany. Dejme do těch tisků 

informaci, kolik občanů Prahy 1 v domech bydlí. Podle informací, které tady prezentuje 

Davida Bodečka a já mu za to děkuji, to spíše vypadá, že je to menšina. Možná i ti, kteří 

tenkrát privatizovali, nejsou už našimi občany. Pokud se argumentuje tím, že to děláme, 

předpokládám, pro občany Prahy 1, tak uvést, v jakém podílu z toho naši občané budou 

benefitovat a v jakém podílu někdo úplně jiný. To tam musí být. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím procedurálně hlasovat o panu zastupiteli Nazarském, který je také přihlášen se 

čtvrtým vystoupením. Pro 21, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4 (oprava 3 nehlasovali). Bylo 

přijato, máte slovo. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Mám pocit, že mluvím potřetí, ale je to tak výživný materiál, že je dost možné, že jsem 

jedno vystoupení vytěsnil. K věci. 

 Předkladatel pan Votoček zřejmě chce tu ostudu dotáhnout do konce. Myslím, že  

v jeho zájmu by bylo to přerušit, bod stáhnout a připravit to pořádně z těch důvodů, které jsem 

už tady uváděl. Místo toho padají návrhy na kosmetické úpravy. Tisk je nehlasovatelný, 

kosmetické úpravy typu, že se něco někam přidá nebo vyškrtne, tisku nepomohou.  

 Je to záměr. Nezahrával bych si se záměry, že teď vyhlásíme nějaký záměr za 

nějakých podmínek, a pak řekneme, že to tak nebude, že to neplatí. Je to jednak neslušné vůči 

žadatelům – jestli vůbec nějací jsou, a jednak je to tenký led. Stejně jsme argumentovali, když 
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se chtěla privatizovat Nemocnice Na Františku, že to není jen o průzkumu trhu, kolik kdo 

nabídne. Není to tak, záměr už má nějakou právní hodnotu a nelaškoval bych s tím.  

 Bod nestojí za nic, je příšerný. Apeluji na soudnost a svědomitost ostatních koaličních 

zastupitelů, aby nedopustili jeho schválení a panu dr. Votočkovi vysvětlili, jak má vypadat 

dobře připravený tisk. Děkuji za slovo. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bureše jako posledního přihlášeného. 

 

P.  B u r e š : 

 Už jsem chtěl říkat, že mám radost, že vedeme diskusi nad touto věcí, nebýt 

předřečníka. Přečetl jsem si znalecké posudky a na otázky, které tady padají, je tam jasná 

odpověď. Máme stále platná pravidla a podle nich má být jasně zjišťovaná cena podle 

vyhlášky Ministerstva financí č. 279/1997, ve znění vyhlášky 127/1999, a to podle stavu ke 

dni ocenění. Příslušenství pozemku má být zohledněno cenou obvyklou. V posudku u naší 

paní se asi stalo, že se spletla a ocenila to podle jiné vyhlášky 540/2002, a proto bylo 

vypracováno ocenění druhé. Znamená to, že vyšší ceny vycházejí z toho, že byly oceněny 

podle jiné vyhlášky, která neodpovídá našim schváleným a stále platným pravidlům.  

 To jsem se tady dočetl, a proto za mne chápu, že to ocenila jinak, jako by to byla 

samostatná věc určená např. územním plánem k zastavění atd., zatímco jiná vyhláška to řeší 

trochu jinak.  

 Padaly tady názory, jako nic neprodávejme, dejme nájem na 50 let – to je ale skrytý 

prodej, je to nesmysl. 

 Když se dívám na mapky, mezi tím jsou dvorky, které jsou ze všech čtyř stran 

ohraničeny stejným domem. Není tam konfrontace, jestli pozemek sousedí s jiným, jestli by 

tam mohl být nějaký nepořádek nebo zasahovat do jiného domu, jsou to domy, kde dvoreček 

je uvnitř předmětného domu, ve kterém je to SVJ. 

 Ceny z r. 2007 byly tenkrát na tyto pozemky včetně bytů, tedy lehce vyšší než když je 

teď vnitroblokový pozemek prodáván samostatně. Jsem rád, že se to drží nezrušených 

pravidel privatizace a oceňuje se to podle stále platné vyhlášky Ministerstva financí  

č. 279/1997 ve znění dalších.  

 Stále se vracím k tomu, že budeme mít každou smlouvu samostatně. Nevím, jak se s 

tím teď vyrovná předkladatel. Bral jsem to tak, že zveřejníme záměr naložení s majetkem 

obce, který říká, že je tady snaha danému SVJ v daném domě prodat tyto pozemky. Budu 

požadovat, aby tam byly doplněny informace, abych mohl pravděpodobně v lednu – pokud to 

projde – hlasovat o tisku, zda souhlasím nebo nesouhlasím s vyhodnocením záměru a s 

prodejem. K tomu i já potřebuji další informace, ale ty se dovím, když se něco spustí. 

Pochybuji, že řekneme, že to teď zrušíme, on nám někdo materiály připraví. Paní Baboráková 

má k tomu jasně položené otázky, jestli to není hraniční pozemek, jestli to nebude obtěžovat 

sousední dům, jestli v tomto domě není nějaký problém. Většina z nás je schopna z hlavy říct, 

kdo kde bydlí, my nejsme schopni se dostat k seznamu voličů, ale kdo seděl ve volební 

komisi, tak má představu o domech, kde kolik lidí asi je.  

 K tomu, co tady zaznělo. Ke zveřejnění obou cen: pak by to muselo být s dovětkem, 

že vyšší byla určena mylně – jinak zveřejňovat zprávu, že na to byly dva posudky, jeden 

vysoký a jeden nižší je poměrně zavádějící, zvláště když přímo v posudku čtu, že jeden 

posudek byl podle špatné vyhlášky Ministerstva financí.  

 Jsem rád, že se většinově vedla diskuse obecná, že to chceme udělat dobře, chceme 

znát odpovědi na nějaké otázky a chceme vyhovět těm lidem, kteří mají zájem o dvorek a 

chtějí se o něj starat. Přiznám se, že mně vadí, že investujeme do něčeho, co je uvnitř domu, 
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slouží to jen lidem z toho domu a k ničemu to ani nemůže sloužit. U těch prosazuji, aby se 

napravila chyba z r. 2007-2008, kdy jsme tyto dvorky násilně oddělili.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o možnosti pátého (promiňte čtvrtého) vystoupení pana Bodečka. Pro 

20, proti 1, nikdo se nezdržel hlasování, 4 nehlasovali (oprava: nehlasovali 3). Návrh byl 

přijat. Prosím, máte slovo. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Prosím paní Mgr. Valíčkovou, aby zobrazila fotky z Haštalské 11, což je reakce na 

Richarda Bureše, aby viděl, jak vypadá tento dvoreček.  

 Pokud se týká paní Ing. Cihelkové, když jsem s ní mluvil, trvala na tom, že posudky 

jsou správně vypracované. 

 Když jsem zmínil Haštalskou, tak je zajímavé, že když porovnáme znalecké posudky 

paní Ing. Cihelkové a pana Ing. Nýčeho, cena obvyklá je na korunu stejná. Cena je u paní  

Ing. Cihelkové nižší, než s jakou částkou přišel pan Nýč. Přišel s částkou 1746910 Kč, 

zatímco paní Ing. Cihelková 1508870 Kč. 

 Pokud tento tisk prohlasujete, navrhl bych předkladateli, až se nám to sem vrátí, aby 

byla pozvaná paní Ing. Cihelková, aby řekla, jak to ve znaleckém posudku myslela.  

 Poslední věc, kterou bych tady chtěl zmínit, bylo řečeno, že budeme hlasovat o 

usnesení, jehož součástí bude jen holý záměr. Předkladatel se s tím neztotožnil. Ptám se, jaká 

částka bude tomu SVJ nabídnuta? Zeptáte se SVJ, zda chce koupit pozemek, a oni se zeptají 

za kolik. Co jim řeknete? Nižší nebo vyšší částku? Budeme to tady potom mít ještě dvakrát 

nebo třikrát.  

 

P.  H e j m a : 

 Další přihlášená do rozpravy je kolegyně Počarovská se čtvrtým příspěvkem. Opět 

musíme procedurálně hlasovat. Pro 18, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 6 (oprava: 

nehlasovalo 5). Můžete vystoupit. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Chtěla bych trochu apelovat na to, aby případně pan Vaněk odpovídal přímo na 

některé dotazy. Abychom se necyklili a pak na to celé neodpověděl pan Votoček. To je za 

mne hlavní prosba, pokud je u toho mikrofonu, tak aby odpovídal.  

 Druhý dotaz. Pane Bureši, proč se to nedá upravit? Můžeme vzít na vědomí, budu ráda 

pro to hlasovat, zápis z komise, znalecký posudek, ukládá zjistit, zda je zájem SVJ, ukládá, 

aby na příštím zasedání byla paní Cihelková a zástupce SVJ, ukládá vypracovat návrh kupní 

smlouvy apod. Upravme to, to podle mne snese odkladu. Bylo by dobré v tomto hledu, tak jak 

se tady o tom bavíme, tisk přepracovat.  

 K panu Vaňkovi. Jakým způsobem vyjádřila SVJ zájem? 

 

P.  H e j m a : 

 Bude pan magistr reagovat? 

 

P.  V a n ě k : 

 Telefonicky jsem si zkoušel ověřit, jakým způsobem náš odbor oslovil jednotlivá SVJ. 

Bohužel, příslušní zaměstnanci nejsou momentálně k dostižení, vycházím jen z toho, co mám. 

Je to oprášený starý projekt z r. 2008. Domnívám se, že se tato společenství neoslovila a že se 

to se neaktualizovalo.  
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P.  P o č a r o v s k á : 

 Děkuji za odpověď. Chtěla bych apelovat na ostatní zastupitele, kteří jsou v koalici, 

aby se to z tohoto důvodu odložilo, případně usnesení přeformulovalo v tom smyslu, že 

bereme na vědomí některé vypracované dokumenty, nebo ten zápis z jednání, a ukládáme 

ověřit zájem SVJ a zároveň aby na příštím jednání byla paní Cihelková.  

 Může pan předkladatel takovému návrhu vyhovět, nebo ne?  

 

P.  H e j m a : 

 Vezměme to v potaz a procedurálně hlasujme o možnosti vystoupit pro pana kol. 

Čižinského. Pro 14, proti 1, zdržel se 0, nehlasovalo 10 (oprava: nehlasovalo 8). Návrh byl 

přijat, pane kolego, můžete vystoupit.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : (špatně srozumitelné) 

 Byl bych také rád, kdyby na moje dotazy odpovídal pan vedoucí Vaněk a ne Richard 

Bureš. Ptal jsem se, proč byly dělány dva posudky. Richard Bureš mi odpověděl něco, co 

jsem věděl. Z čeho víme, že se měla použít vyhláška, kterou použil druhý znalec Nýč a ne 

vyhláška, kterou použila paní Cihelková? Kde je to stanovené? Je to někde v těch pravidlech 

vyjádřené? Ten odkaz je pouze usnesením rady, tudíž nižšího orgánu, než jsme my.  Anebo 

tedy, pokud je to jasné, což možná panu Votočkovi jasné bylo, proč se neřeklo paní 

Cihelkové, ať chybu opraví? Pokud trvala na tom, že to udělala správně, tak potom jsou tady 

dva znalci a cena – to hlavní – je sporná. Zastupitelstvu se neukáže, že je to sporné, neukáže 

se odborný názor paní znalkyně Cihelkové, podle které to má stát dvojnásobek, ale ukáže se 

jen druhý, který říká, že to má stát méně. To je podivné, přímo podvodné. Nevidím to tak 

nekonfliktní, jak se nám to tady snaží Richard Bureš namluvit. 

 Měl bych ještě jeden dotaz na pana Mgr. Vaňka. Řekl jste, že je to oprášený projekt  

z r. 2008 a zásady byly schváleny až v r. 2010. Kdy byl poslední dvoreček prodán podle 

tohoto modelu? V roce 2010 nebo dokonce dříve? 

 

P.  H e j m a : 

 Pan Mgr. Vaněk se hlásí, že bude reagovat. Máte slovo. 

 

P.  V a n ě k : 

 Omlouvám se, měl jsem na mysli r. 2018. 

 K otázce, jestli jsme prodali – to z hlavy neřeknu. Prodejů bylo více, ale konkrétně 

vám teď nic neřeknu.  

 

P.  H e j m a : 

 Před ukončením rozpravy jsem dostal žádost o tříminutovou přestávku pro kluby.  

(Přestávka) 

 Dámy a pánové, pokračujeme v projednávání bodu. 

 Prosím předkladatele o stanovisko.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Vážené dámy a pánové, tento sál má špatnou akustiku, takže většinou nerozumím ani  

Bodečkovi, natož pak vzdálenému přenosu. Hrozně se těším na to, až bude stenozáznam, 

abych si mohl přečíst, co jste říkali. Z prvního vystoupení Pavla Čižinského jsem zachytil tak 

třetinu. Někdy byl přenos lepší, takže jsem vnímal urážky pana Nazarského na to, že já chci 

prodat jeden dvoreček a že všechno ostatní je jen kamufláž. Pane magistře, styďte se za 

takové úvahy. Očekávám vaši omluvu.  
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 Po projednání všeho chtěl jsem udělat zásadní úpravy. Pokud se týká Pavla 

Čižinského, vycházím z jeho písemného předkladu, který poslal večer, kde je několik 

akceptovatelných věcí.  

 V tuto chvíli přerušuji bod 7 – 12 s tím, že dostanete posléze materiál, který bude 

obsahovat to, co jsem chtěl akceptovat, co převzít z diskuse, až si ji pořádně přečtu. 

 Na druhé straně otázka jednotlivých SVJ, zda ano nebo ne, nejsem na to ani já a ani 

Vaněk schopen odpovědět, protože jednání vedla paní Mgr. Dubská osobně, a ta byla 

postižena poměrně závažnou nemocí. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Dámy a pánové, bylo vyslyšeno, dochází k přerušení bodů 7 – 12 a body je možné 

doprecizovat. Je vidět, že se vzájemně nasloucháme.  

 Pan Nazarský již nechce vystoupit. Rozpravu končím, tisky jsou přerušeny a můžeme 

pokračovat v jednání. Máme na řadě bod č. 19, tisk 2001.  

 Zároveň prosím, aby se k mikrofonu připravil pan nám. Pokorný, který je zde za 

Nemocnici Na Františku.  
 Dámy a pánové, tento tisk ukládám v souladu s ukládací částí usnesení našeho 

zastupitelstva ze září tohoto roku, kde jsme projednávali strategii jak jednat s hl. m. Prahou. 

Především jsme si zde schválili a podpořili žádost o získání provozní neinvestiční dotace ze 

strany hl. města s tím, že bylo vyžádáno, abychom informovali zastupitelstvo, co se od té 

doby stalo. 

 V důvodové zprávě máte stručně popsáno, že výsledkem jednání s hl. m. Prahou bylo 

získání finančních prostředků ve výši 19,5 mil. Kč. Jednalo se o dohodu, na základě které nám 

byly uhrazeny náklady na péči o pacienty bez zdravotního pojištění, což jsou především lidé 

bez domova ve výši 5 mil. Kč za r. 2020. Bohužel, nebylo nám proplaceno za r. 2019, protože 

v té době městská část o tuto částku nepožádala.  

 Zároveň 14,5 mil. Kč jsme dostali na pokrytí zvýšených nákladů na osobní ochranné 

prostředky a opatření v souvislosti s bojem proti pandemii COVID 19 s tím, že nemocnice v 

tomto směru udělala velmi mnoho jak při jarní vlně, tak i v současné době. Dostali jsme 

celkem 19,5 mil. Kč, které byly načerpány 6. 11. a nemocnice s nimi může již disponovat.  

 V tomto směru rada městské části srovnala oblast rozpočtování, takže máme schválen 

rozpočet pro r. 2020 a rozpočtový výhled pro r. 2021 a 2022. Rozpočet bylo možné schválit 

ve finální podobě, a to s přihlédnutím k tomu, že jsme už měli jasno ve zdrojích od hl. m. 

Prahy. V tomto směru jsme mohli řádně rozpočtovat zdroje a mohli jsme tento rozpočet 

zveřejnit, a je již platný. Zároveň se připravuje rozpočet pro r. 2021, kde jsme si dali za úkol, 

že ho projednáme do konce tohoto měsíce jak v komisi pro zdravotnictví, tak v radě MČ 

Praha 1.  

 V listopadu 2020 se promítne do cash flow nemocnice i zvýšení úhrad od Všeobecné 

zdravotní pojišťovny ve výši cca 10 mil. Kč. V tomto směru je to opět úspěchem 

managementu nemocnice, protože se to podařilo splnit nad očekávání. O tom nás bude 

informovat pan náměstek Pokorný. Jsou to další zdroje pro nemocnici, které pomohou srovnat 

cash flow. 

 Zároveň se nám sníží závazky po lhůtě splatnosti, které ke konci roku budou ve stejné 

výši jako v loňském roce, to znamená cca 24 mil. Kč. Tím se srovnává i ekonomika. Tento 

trend se promítne i do příštího roku, takže se dostaneme do ještě lepší ekonomické kondice.  

 Pokud jde o expanzi nemocnice v oblasti poskytování zdravotních služeb, zavádí se 

nové obory. Je to plastická chirurgie, bariatrická chirurgie, kde nemocnice zavádí unikátní 

produkt. Podařilo se získat profesionální tým, který bude aplikovat tuto oblast medicíny pro 

specifický typ klientů, což nám zase přinese další ekonomické přínosy. 
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Opakovaně jsme deklarovali, že bychom rádi občanům Prahy 1 a i ostatním Pražanům 

přinesli další službu, a to zřízení stanice Záchranné služby hl. m. Praha, výjezdové stanoviště 

v centru, pro které jsou připravené prostory jak pro personál, tak i pro parkování vozidel. Tuto 

nabídku jsme dávali již na jaře letošního roku směrem k hl. městu a tím bychom mohli našim 

občanům zajistit dojezd záchranné služby v daleko kratší době než je aktuální dojezdový čas.  

 Pokud jde o jednání ohledně spolupráce nemocnice s ostatními zdravotnickými 

zařízeními ve vlastnictví hl. m. Prahy, jsme připraveni vést tato jednání. Máme vůli se 

domluvit na jednoduché formě spolupráce. Nemocnice může být platným článkem pro 

poskytování zdravotnických služeb pro celé hl. m. Prahu, jako je tomu již teď. V tomto směru 

si představujeme, že bychom měli začít navazovat minimálně bilaterální dohody s 

jednotlivými zdravotnickými zařízeními, ať jde o zmiňovanou Záchrannou službu hl. m. 

Prahy, nebo to jsou polikliniky ve Spálené a jiné nebo zařízení následné péče, léčebny 

dlouhodobě nemocných apod.  

 V tomto směru jsme připraveni se zapojit, budeme o tom jednat. Je to další oblast, kde 

budeme jednat. Pokud se domluvíme na spolupráci, tak jakým způsobem se hl. město bude za 

tuto práci revanžovat, jaké neinvestiční peníze na dotaci tohoto provozu by mohly ze strany 

hl. města v tomto směru přijít. Je to otázka jednání, která chceme vést v nejbližší době.  

 Závěrem bych rád konstatoval, že nemocnice je finančně stabilizovaná, její vedení i 

my všichni, kdo za to v současné době odpovídáme, jsme si jisti v tom, že jde správným 

směrem, že jsou nastaveny další expanze v poskytování zdravotnických služeb a že v tomto 

směru je financování zajištěno, je stabilní. V tomto směru nemá žádnou relevanci tisk, který 

předkládá kolega Pavel Čižinský, kde žádá o přidělení nějakých prostředků z rozpočtu, což je 

v současné době absolutně mimo racio.  

 Byl bych rád, abychom toto přijali jako informaci a naopak trochu kvitovali to, že se 

nám podařilo nemocnici stabilizovat a dostat do zdravějšího modu.  

 Prosím pana nám. Pokorného, aby mě ještě doplnil, a potom otevřu rozpravu. 

 

P.  P o k o r n ý : 

 Uvedu, z čeho pramení optimističtější přístup k Nemocnici Na Františku. Je to z toho, 

že plníme veškeré úhradové mechanismy a z vyhlášky vyplývající ukazatele na 91 a 94 %, a 

přitom novela, která proběhla díky pandemii a snížila referenční období, hovoří o 80 %. To 

hovoříte o tom, že při vyúčtování zdravotní péče za r. 2020 dojde zřejmě ještě k vysokým 

doplatkům, které se promítnou do cash flow někdy v květnu až v červenci příštího roku. Do 

hospodářského výsledku budou zahrnuty již letos, protože se to řeší formou dohadných 

položek. To je jedna věc. 

 Druhá věc je, že nejen VZP, ale i ostatní pojišťovny přistoupily k tomu, že zvyšují 

úhrady, v posledním čtvrtletí letošního roku je to dalších 5 mil. Kč, takže se dá věřit tomu, že 

předložená čísla panu starostovi budou dodržena. Dá se říct, že v úhradové vyhlášce díky 

druhé vlně COVIDU dojde ke změnám. Nemocnice v celé republice byly nuceny snížit jiné 

výkony a věnovat se plně koronaviru, takže ten práh 80 % se bude i nadále snižovat. 

 Další věcí, která je poměrně optimistická, je, že zvýšené úhrady se promítnou i do 

budoucnosti, ať bude platit paušální systém úhrad, nebo se nastoupí na DRG systém. 

Odhaduji, že to pro nemocnici bude znamenat minimálně 15-20 mil. do plusu při stejné 

produkci. Když se udělá totéž co teď, tak je to nárůst. 

 Pro vaši informaci. Růst tržeb ze zdravotního pojištění ve srovnání r. 2018 a 2020 je 

cca plus 100 mil. Kč. Díky tomu, že se po pojišťovnách dost „lítá“, nese to své ovoce a daří se 

z nich dostat to, co nemocnici náleží. Přestává být Popelkou v individuálních základních 

sazbách, kdy některá z pojišťoven dala za jeden průměrný případ jen 24 tisíc, a přitom 

průměrná celostátní sazba je 36 a teď bude ještě vyšší.  



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

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

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 43 
 

 Poměrně se to daří, a proto my jako vedení se na to díváme vcelku optimisticky. 

Hlavní dík patří provoznímu personálu, lékařům a sestřičkám, protože bez nich bychom jako 

vedení mohli cokoli dělat, a nebylo by to nic platné. Lidé to berou za své a nemocnici to 

pomáhá. Není potřeba je do ničeho nutit, stačí to vysvětlit a vezmou si to za své, což za svou 

dlouholetou praxi ve zdravotnictví velice kvituji, protože ne vždycky to tak bývá.  

 Jsem schopen odpovědět na jakékoli otázky. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji vám, pane náměstku. Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Mám pocit, že jsem tento bod v září inicioval, jmenuje se Další postup v jednání o 

koncepci spolupráce s hl. m. Prahou a začlenění NNF do metropolitní sítě spolupracujících 

zdravotnických zařízení. Rád slyším, že se nemocnici daří samo o sobě, ale o tom bod není. Je 

o tvorbě metropolitní sítě. Jestli tomu dobře rozumím, neudělal se v tom ani krůček směrem k 

vytvoření metropolitní sítě. Jak tomu rozumím, tak k navázání vztahů s hl. m. Prahou nedošlo. 

To je ta hlavní věc, která nás zajímá – jestli bude mít nemocnici Praha 1 sama na svých 

bedrech, nebo jestli se podaří o toto břímě podělit v synergické spolupráci s hl. m. Prahou. 

 Mohu na to dostat odpověď? 

 

P.  H e j m a : 

 Pane zastupiteli, bod se jmenuje Další postup v jednání o koncepci spolupráce z toho 

důvodu, že se navazuje na ukládací část předchozího tisku a kde se podala zpráva, co se od 

16. 9. dosud událo. Kdybychom s hl. městem nejednali, nepřinesli bychom jako vedení 

městské části téměř 20 mil. Kč do pokladny nemocnice. Myslím, že je nesprávná interpretace, 

že se nic neudálo, ba naopak. Bavili jsme se o stavu nemocnice, o jejím fungování a na 

základě toho hl. město uznalo, že nemocnice v tomto směru udělala hodně právě v oblasti 

proti pandemii i v oblasti péče o klienty bez zdravotního pojištění. To ocenilo dotací, kterou 

jsme získali.  

 Společně s vedením hl. města jsme se dohodli, že oddělíme od sebe dvě věci. Jedna 

byla naše žádost o neinvestiční provozní dotazy, kde jsme po hl. městě požadovali 42 mil. Kč. 

Řekli jsme, že tuto věc necháme být, protože není finálně domluven konkrétní model 

spolupráce, jak bychom spolupracovali, jak by byla nemocnice zapojena, jakým způsobem by 

tam fungovaly vztahy, supervize ze strany hl. m. Prahy atd. To je věc, kterou jsme nechali na 

další jednání a vyřešili jsme aspoň polovinu z toho, a to, že jsme dojednali refundaci nákladů 

na dvě položky, to znamená COVID a péči o klienty bez zdravotního pojištění. To je 

výsledkem jednání 

 Víc k tomu neumím říct, protože kdo nevidí, že do nemocnice přišlo 19,5 mil. Kč díky 

našemu jednání s hl. m. Prahou, tak už nevidí vůbec nic. Naopak, osobně tímto předkladem 

jsem chtěl informovat o tom, v jakém stavu nemocnice je. Byly alarmující prognózy, že 

nemocnice není zafinancovaná, že to městská část nezvládá, že v tom nic nedělá apod. 

Naopak, přinášíme poměrně dobré zprávy, s hl. m. Prahou se nám podařilo navázat jednání, 

dobře jsme se domluvili a dohodli jsme se, že budeme dál jednat o finální podobě spolupráce.  

 K vašemu dotazu na metropolitní síť. Záměrně to nepoužívám, protože paní radní 

Johnová se vždycky zlobí, když to použiji, že v tomto směru nejde o metropolitní zdravotní 

síť, protože ona je odpovědná za její vytvoření. Rozumím tomu, že ona musí přijít  

s konkrétním návrhem, jak by metropolitní zdravotní síť měla vypadat. To nemůže Praha 1 za 

hlavní město vytvářet. Můžeme maximálně reagovat na to, co bylo řečeno z úst pana 

zastupitele Čižinského na zdravotní komisi, že se tenkrát předpokládalo, že Nemocnice  

Na Františku bude tím základním kamenem metropolitní sítě. Říkáme, že se na tom nic 
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nemění, jen nemocnici nepředáme hl. městu, necháme si ji i nadále protože jsme do ní za  

20 let nainvestovali spousty peněz. Zároveň chceme mít kontrolu nad jejím provozem, to 

znamená, že ji necháváme v naší příspěvkové organizaci, ale zároveň umožňujeme hl. městu 

ten základní kámen využít. To se dá udělat na bázi dvou či vícestranné spolupráce. To 

budeme teď dojednávat.  

 Je pochopitelné, že za měsíc a něco jsme nemohli přinést konkrétní model finální 

spolupráce, protože to ani hl. město samo nemá. Teprve na posledním zastupitelstvu schválilo 

záměr vytvoření nějakého metropolitního zdravotního servisu nebo konsorcia, a to se teprve 

usazuje. Také sami nemají propracován model, jak to všechno bude fungovat. 

 Teď jsme v dalším kroku, že jdeme s hl. městem jednat a ambice je, abychom to do 

konce roku dojednali. Máme na to poměrně dost času, takže se těším na to, že na dalším 

jednání zastupitelstva vám tady přednesu zprávu, nebo můžete kdykoli přijít nebo se účastnit 

jednání zdravotní komise, kde se tyto věci podrobně rozebírají.  

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Musím složit poklonu panu řediteli Davidu Erhartovi a jeho týmu, jmenovitě pochvalu 

směřuji k panu řediteli, neboť byl dosazen spíše jako krizový manažer dočasně. Myslím, že 

funkci ředitele vykonává velmi dobře.  

 Pořád se tady dohadujeme, co s Nemocnicí Na Františku, ale teď mě napadlo, zda se 

někdy někdo zeptal pana ředitele Erharta, jakou variantu by právě on preferoval.  

 Mám dotaz k návrhu usnesení. Pane starosto, hovořil jste o konci letošního roku. 

Nespletl jste se ve dvojce, kdy dvojka říká, že zastupitelstvo ukládá pokračovat v jednání  

s cílem dojednat finální podobu spolupráce. Není tam, že finální podobu dojedná. Je tam 

termín 31. 12. 2021. Neměl by tam být letošní rok? Pokud byste měl na mysli finále, které 

nám bude předloženo, pak souhlasím s tím, že by to mohl být konec příštího roku, možná i 

polovina roku. Nevím, jak jste to myslel.  

 

P.  H e j m a : 

 Pokračovat v jednání musíme okamžitě a přinést výsledek do nějaké doby. Termín 

můžeme zkrátit, můžeme tam dát třeba konec března příštího roku. Souhlasím s úpravou 

termínu.  

 Další slovo má pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pan Ing. Pokorný hovořil o zaměstnancích, připojil bych se k tomu. Jsou v první linii a 

nemohou pracovat distančně, pacienta musí ošetřovat fyzicky. My svoji práci můžeme dělat 

distančně, oni nemohou.  

 Tento bod ale není o výkonu zaměstnanců, ale o tom, jestli zřizovatel, ta hlava 

nemocnice, personálu a zdravotnictví Prahy pomáhá nebo nepomáhá. Tady se obávám, že je 

to naopak. 

 Prosím paní Valíčkovou, aby promítla poslední část tisku – rozpočet. Dalo se čekat, že 

rozpočet je vysoce ztrátový a předpokládá příspěvky 81 mil. Kč. Je to o něco více než se 

předpokládalo loni, když jsme schvalovali rozpočtový výhled. To lze pochopit, rozporovat 

bych to nechtěl.  

 Rozporovat musím to, co tady bylo řečeno, že k tomu, aby se rozpočet utvořil, bylo 

třeba vědět, kdo kolik přispěje. V rozpočtu není, kolik kdo přispěje. Rozpočet má podivnou 

formu, kdy ze 6 sloupečků jsou 3 prázdné. Nedovíme se, jaký je příspěvek Prahy 1, příspěvek 

ze státního rozpočtu – to nevím, co tam dělá. Informace o tom, že bylo třeba k rozpočtu vědět, 

kolik nám přispěje Magistrát, v rozpočtu nikde nevidím.  
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 Ve schváleném rozpočtu na r. 2020 jsou podivnosti – pominu to, že rozpočet byl 

schválen začátkem listopadu na r. 2020, tedy většinou zpětně. Podniková činnost – milion, 

jiné náklady – nevíme jaké, střednědobý výhled. Nechápu, proč v rozpočtu na r. 2020 je 

uveden ještě střednědobý výhled na r. 2020, který se liší od schváleného rozpočtu, a dokonce 

se i drobně liší o výhledu rozpočtového, který byl na r. 2020 schválen loni. Toto mi není 

jasné.  

 To hlavní, čím jsem byl šokován. Jednak je třeba říct, že Magistrát dal nějaké peníze 

na osoby bez zdravotního pojištění a pak na zvýšené náklady kvůli pandemii. To nemohou být 

běžné náklady, je to částka, o kterou letos v důsledku pandemie náklady nemocnice stouply. 

Jsem šokován, že poté, co Magistrát nedal 42 mil., tak je nedá ani Praha 1. Koalice 

odhlasovala, aby nám Magistrát dal 42 mil. na provozní příspěvek na r. 2020, nedá nám ho a 

vy říkáte, že ho nepotřebujeme, že se obejdeme bez něho. Navíc ve stejném dokumentu je 

ještě napsáno, že aktuálně má nemocnice po splatnosti 52 mil. Kč. Je zde nějaký výhled, že do 

konce roku se to sníží na 24 mil., a to je už OK.  

 Pokud se nepřisypou další peníze, z čeho se sníží dluhy z 52 mil. na 24 mil.? To mi 

není jasné. Hlavní: to je v pořádku, že nemocnice má v řádu desítek milionů dluhy po 

splatnosti? Z toho může hrozit řada nejen právních, ale i existenčních problémů. To není jen 

problém cash flow. Navíc jsme schválili rozpočet, že nemocnici budeme poskytovat příspěvek 

ve výši 81,5 mil. Zatím Praha 1 má 40, Magistrát možná dá 19,5, což je 69,5(?), zbývá ještě 

12 mil. Tomu nerozumím a prosím o vysvětlení. 

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, máte právo tomu nerozumět, jste právník, nikoli ekonom. Jako řídící 

dokument používáte rozpočet, což je odhad, je to nějaký finanční plán a není to skutečnost. 

Musíte si uvědomit, že jsme k tomu uvolnili z rezervy ještě 10 mil. Kč a tím jsme 

dofinancovali potřebné zdroje. Další zdroje má nemocnice k dispozici z jiných titulů, např. 

přes Ministerstvo zdravotnictví.  

 Prosím pana náměstka, jestli může zareagovat na to, co bylo řečeno. 

 Závazky po lhůtě splatnosti u nemocnic jsou naprosto v pořádku. Jestli jste 

zaznamenal, tak někdy v polovině roku došlo k sanaci fakultních nemocnic ze strany státu ve 

výši snad 6 mld. Je to normální, protože úhradový systém nemocnicím nemůže dohnat příjmy. 

 Pokud jde o Nemocnici Na Františku, tak pokud si dovolí závazky po lhůtě splatnosti, 

které také sledujeme, tak to jsou dohodnuté prodlevy, které jsou přímo řízeny. Nemocnice se s 

dodavateli domluví, a když je potřeba, dodavatelé posečkají. Budují si dobré vztahy a mohou 

být dále dodavatelem této nemocnice. To je normální obchodní chod. Jak bylo řečeno, může 

být přechodný nedostatek cash flow, než dojde k vypořádání ze strany zdravotních 

pojišťoven. V té době se chvíli dluží, pak se přestává dlužit a na konci roku se drží přiměřená 

míra zadluženosti, která se přes konec roku dofinancuje, a následně máme zase vyrovnáno. 

 Prosím pana náměstka, aby to více vysvětlil. Děkuji. 

 

P.  P o k o r n ý : 

 Pane magistře, zkusím vám to vysvětlit. Když jsme např. teď dostali od Magistrátu 

19,5 mil. Kč, neznamená to, že budu od teď do konce roku tyto peníze potřebovat, už jsem z 

toho 14 - 15 utratil od začátku roku na první vlnu. Místo toho, abych zaplatil dodavateli, 

nakupoval jsem  materiály a kryl náklady na cash flow. Z těchto peněz budu hradit to, co je 

teď potřeba, mimo jiné i závazky vůči dodavatelům. Při vyúčtování této dotace musím vzít 

faktury, které se týkají COVIDU, co se z toho zaplatilo a předložit to ve standardním režimu 

vyúčtování, jak se dotace využívají. Tady máte hned 15 mil. Kč. 

 Dalších 10 mil. Kč je z rozpočtové rezervy, 10 mil. Kč od VZP, 5 mil. od ostatních 

zdravotních pojišťoven, takže to téměř přesně souhlasí.  
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 Co se týká nerovností ve finančním plánu, to bohužel před sebou nemám, ale když 

přijdete na zdravotní výbor, vysvětlím vám, o co tam kráčí.  

 Čísla se nedají obelhat, jsou daná a jasná.  

 Co se týká vztahů s dodavateli, je to přesně tak, jak říkal pan starosta. Fakultní 

nemocnice se pohybují třeba v miliardě, pak dostanou dotaci, jednorázově to uhradí. Všichni 

dodavatelé s tím takto počítají. Máme sjednáno spoustu splátkových kalendářů. Samozřejmě, 

že jsou procesy řízené, to není tak, že bychom čekali, jestli náhodou se pan Vonásek ozve, že 

nás dává do konkursu, že mu dlužíme za jednu nebo dvě faktury. Je to denní chleba telefonátů 

ohledně řešení pohledávek a závazků, není to nic, co by se nedalo zvládnout. Jsou v tom 

fakultní nemocnice, krajské nemocnice, všichni. Tady nevidím žádný problém. Proto jsem 

neuvažoval ani o tom, že by hrozilo něco v tom směru, že by se vzbouřili dodavatelé. To 

nehrozí.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za vysvětlení. Prosím pana zastupitele Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Vždy vidím rozdíly mezi realitou - tedy výsledky jednání, kterých mám možnost se 

někdy třeba náslechem účastnit, hlavní jsou ale výsledky práce managementu a zaměstnanců 

nemocnice, které jsou výborné a patří jim za to dík, a jaký je skutečný stav nemocnice – a 

různými výstupy na facebooku těch, co straší a stále říkají, že nemocnice je před kolapsem. 

Jsem rád, že tady zaznívá, z úst pana náměstka, jaká je realita. 

 Nevím, co je cílem, ale každý, kdo chce, vidí, že nemocnice funguje, že se posouvá 

nějakým správným směrem. Podle mých informací je to názor nejen této koalice, ale i 

představa vedení nemocnice, která s tím pracuje a dokázala toho za letošní rok hodně.  

 Mrzí mě, že právě u dotace se ukázalo, že 5 mil. za péči o lidi bez domova nebylo  

v r. 2019 nárokováno a že jsme o ně přišli. To mě mrzí, že si předchozí koalice o ně neřekla, 

byly nárokové. Jistě by pan náměstek věděl, jak s nimi naložit. 

 Když jsme u financí, pořád se mi vybavuje před očima usnesení zastupitelstva hl. m. 

Prahy, které požádalo Prahu 7, jejíž počet pacientů je výrazně vyšší než počet pacientů  

z Prahy 1, aby se podílela na spolufinancování nemocnice aspoň ve stejné výši jako Praha 1. 

Usnesení existovalo, chápu, že to nebyl úkol, ale byla to žádost a doporučení, aby se tak  

Praha 7 chovala. Mrzí mě, že se to neděje.  

 Ani já nejsem ekonom, ale chápu rozdíly, když se řekne o časovém rozlišení účtování, 

co je to cash flow atd. Myslím si, že se s tím potýkají všechny nemocnice. Když se podívám 

na čísla, nemocnice se posouvá správným směrem. Potvrzuji, že ne základ neexistující 

metropolitní sítě, to znamená stavět na nemocnici něco, co nikdo nikdy neviděl – v jednom 

nejmenovaném filmu padlo o tom, že co kdo neviděl, přesto to může existovat – ale myslím 

si, že u nemocnice by to mělo být jinak. Pokud vznikne skutečně metropolitní síť, jsme 

připraveni, aby nemocnice spoluprací byla začleněna, ať jde o pohotovost, o sanitky, o 

rychlou záchrannou službu a další věci.  

 Jsem rád, že i tady zazněla slova od pana náměstka, že přítomní i on-line slyší ne 

politické projevy, ale faktická slova někoho, kdo o ekonomice ví asi nejvíc. Věnujme se tomu 

tak, jak říkal pan starosta, abychom pokračovali v jednání s Magistrátem. Pevně věřím, že 

pomalu ustane to, že na jednání odcházíme s nějakým výsledkem, a na facebooku je to 

prezentováno jinak. Pomalu to ustává a asi se blížíme k nějaké shodě a k tomu, aby 

nemocnice zůstala tím, na co jsme všichni hrdi. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 
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P.  P o č a r o v s k á : 

 Chtěla bych přednést pozměňovací návrh. Děkuji panu náměstkovi za informace, které 

přednesl a děkuji za vysvětlení situace, ve které se teď nacházíme. 

 Pozměňovací návrh zní: do bodu 1 doplnit: bere na vědomí informaci – jak je to 

napsané, a na konci „uvedené v příloze a informace přednesené Ing. Jaroslavem Pokorným, 

náměstkem ředitele Nemocnice Na Františku.“ 

 Jako přílohu vytvořit informace o dalším postupu v jednání a to, co je napsáno  

v důvodové zprávě, do ní vložit.  

 Myslím si, že 1. bod – bere na vědomí informaci o dalším postupu – bez toho, aniž by 

bylo v usnesení napsáno, jaké to jsou informace, by bylo nic neříkající. Byla bych ráda, kdyby 

se to zkonkretizovalo.  

 

P.  H e j m a : 

 Budu rovnou reagovat. Nemám problém s tím, když se do bodu 1 dá na konec „do 

metropolitní sítě spolupracujících zdravotnických zařízení uvedené v důvodové zprávě“.  

Z důvodové zprávy musíme ale udělat přílohu 1 a odkážeme to na přílohu 1, což se stane z 

důvodové zprávy. Můžeme ještě doplnit: informace přednesené nám. Pokorným. 

 Osvojím si to.  

 Prosím pana zastupitele Čižinského.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 K panu Ing. Pokornému. Mám dojem, že tady směšuje problémy cash flow – jestli 

něco zaplatí VZP a kdy to zaplatí – a otázku rozpočtu. Číslo nelze obelhat. Rada schválila 

81,5 mil. potřeby dotací pro nemocnici za r. 2020, Praha 1 dala 40 dle rozpočtu, 10  

z rozpočtové rezervy, Magistrát v nějaké formě 19,5 – tak pořád zbývá 12 mil., co schválený 

rozpočet předpokládá a co zřizovatel nehodlá dát.  

 Ptám se, zda si opravdu myslí vedení radnice a nemocnice, zda se to dohodou s panem 

Vonáskem podaří odložit. Kde se těch 12 mil. vyčaruje? Nechápu to. Není to otázka cash 

flow, je to otázka k rozpočtu – kdo pokryje plánovaný rozpočet. Navrhuji, aby se příslušná 

částka dokryla formou rozpočtové změny. Jinak tomu nerozumím. 

 Nechápu účetně, politicky ani mediálně, že se jde na Magistrát s požadavkem 42 mil., 

on nám to nedá – a my to asi nepotřebujeme.  

 Nemohu hlasovat pro tisk, z jehož důvodové zprávy vyplývá, že zřizovatel navíc v 

době, kdy zdravotnictví je otázkou života a smrti, nehodlá do toho dát peníze, nechce 

rozpočtovou změnu, přestože ví, že peníze od Magistrátu nedostane. Místo toho „se to nějak 

zvládne“.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu a prosím předsedu Návrhového výboru, aby nás seznámil s 

doplňujícím návrhem, který se stává součástí původního návrhu.  

 

P.  B u r e š : 

 Prosím o promítnutí, návrh přečtu. 

 V bodu 1 - bereme na vědomí, se doplňuje „uvedenou v příloze tohoto usnesení a 

informace přednesené Ing. Jaroslavem Pokorným, náměstkem ředitele NNF“. 

 Aby bylo jasno – z důvodové zprávy se stává příloha. 

 Dále se na další stránce upravuje datum na 31. 3. 2021. 

 Předkladatel se s návrhem ztotožňuje. Je to upravený návrh, o kterém budeme 

hlasovat. 
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P.  H e j m a : 

 S technickou poznámkou je přihlášen pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Předkládám pozměňovací návrh, který je písemně uveden v mém tisku, který má číslo 

17. Pozměňovací návrh zní:  

 Zastupitelstvo schvaluje uvolnění částky 42 mil. Kč z nerozděleného hospodářského 

výsledku MČ Praha 1 z let minulých a navýšení položky 5331 v ORJ 515 rozpočtu MČ  

Praha 1 na r. 2020 o částku 42 mil. Kč. 

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, mám to procedurálně brát tak, že zároveň slučujeme rozpravu k bodu 17, 

tisk 1008, který předkládáte? 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Ano. 

 

P.  H e j m a : 

 Procedurálně tedy otevírám projednávání bodu 17, tisk 1008, jehož předkladatelem je 

Mgr. Pavel Čižinský. Usnesení navržené v tomto tisku je bráno jako protinávrh, o kterém 

budeme hlasovat jako první.  

 Prosím předsedu Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 Chápu to tak, že tím, že byla otevřena rozprava, vynětím bodu 1 z bodu 17 a 

předložením jako pozměňovacího návrhu k právě projednávanému tisku tisk 17 zanikne, 

protože bude zkonsumován tím, že se z něj stává protinávrh, o kterém teď budeme hlasovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Čižinský – upřesnění. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Bod 2 mého tisku stahuji, rozpočet schválen byl, zůstává pouze bod 1.  

 

P. B u r e š : 

 Tím zkonsumujeme bod 17. Přečtu návrh, o kterém budeme hlasovat jako o prvním. 

  

P.  H e j m a : 

 Chápal jsem to tak, že usnesení bodu 17 se stává protinávrhem. 

 

P.  B u r e š : 

 Chápal jsem to tak, že bod 1 z bodu 17 se doplňuje jako bod 3.  

 (P. Čižinský: Ano.) 

 Pochopil jsem to správně.  

 Budeme hlasovat o doplnění bodu 3 do navrženého usnesení, které zní: 

 schvaluje uvolnění částky 42 mil. Kč z nerozděleného hospodářského výsledku MČ 

Praha 1 z let minulých a navýšení položky 5331 v ORJ 515 rozpočtu MČ Praha 1 na r. 2020 o 

částku 42 mil. Kč.  

 O tomto hlasujeme jako o samostatném návrhu.  
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P.  H e j m a : 

 Hlasujeme odděleně, jelikož jsem se s tím neztotožnil a pokládám to za protinávrh. 

Pro 2, proti 7, zdrželi se 4. Distanční výsledek: všech 9 hlasujících pro, a to pan zastupitel 

Čižinský, Kučera, Nazarský, paní zastupitelka Počarovská, zastupitel Špaček, Vích, Skála, 

paní zastupitelka Nazarská a Talacková. Prosím o finální výsledek hlasování. Pro 11, proti 7, 

zdrželi se 5, nehlasovali 2. Tento návrh nebyl přijat. 

 

P.  B u r e š : 

 Nyní hlasujeme o původním upraveném návrhu, jak jsem ho již přečetl.  

 

P.  H e j m a : 

 Je návrh hlasovat per partes. Nejdříve hlasujeme o bodu 1 – bereme na vědomí.  

Prezenční forma: pro 14, proti 0, zdržel se 1. Distanční forma: pan zastupitel Čižinský proti, 

Kučera zdržel se, Nazarský zdržel se, paní zastupitelka Počarovská pro, pan zastupitel  

Špaček pro, pan zastupitel Vích proti, pani zastupitelka Nazarská se zdržela, pan zastupitel 

Skála se zdržel a paní zastupitelka Talacková se zdržela. Výsledné hlasování: pro 16, proti 3, 

zdrželo se 5, hlasovali všichni. Usnesení bylo k bodu 1 přijato. 

 

P.  B u r e š : 

 Budeme hlasovat o bodu 2, kde je upraven termín na 31. 3. 2021. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o druhé části usnesení. Prezenční hlasování: pro 14, proti 0, zdržel  

se 1. Distanční hlasování: pan zastupitel Čižinský se zdržel, Kučera se zdržel, Nazarský proti, 

Špaček se zdržel, Vích se zdržel, Skála se zdržel, paní zastupitelka Počarovská se zdržela, 

Talácková se zdržela, Nazarská se zdržela. Finální výsledek: pro 14, proti 1, zdrželo se 9. 

Usnesení k této části bylo také schváleno. 

 Nyní prosím hlasovat o usnesení jako celku. Prezenční hlasování: pro 14, proti 0, 

zdržel se 1. Distanční hlasování: pan zastupitel Čižinský proti, Kučera zdržel se, 

Nazarský proti, Vích proti, Špaček se zdržel, Skála se zdržel, paní zastupitelka 

Počarovská nehlasuje, paní zastupitelka Nazarská se zdržela, paní zastupitelka 

Nazarská se též zdržela. Finální výsledek: pro 14, proti 3, zdrželo se 6, nehlasoval 1. 

Usnesení bylo schváleno. 

 Děkuji všem za spolupráci, děkuji panu nám. Pokornému za jeho účast, vedení 

nemocnice za jejich nasazení a za to, jak nám o nemocnici pečují. Prosím tlumočit veškerému 

personálu nemocnice, že si velmi vážíme jejich nasazení a toho, co dělají. Budeme se těšit na 

další spolupráci. Poděkování patří zdravotní komisi a všem dalším, kteří se zapojili do řešení 

Nemocnice Na Františku. Věříme, že se nám podaří ji vyšperkovat a bude dobře fungovat.  

 

P.  P o k o r n ý : 

 Jménem nemocnice bych poděkoval, že se problémy řeší tak, jak se řešit mají – bez 

zbytečného zdržování, bez zbytečných emocí a že se na všem dohodneme. Děkujeme také a 

hezký den.  

 

P.  H e j m a : 

 Bod 20 v pořadí, tisk 2026. Prosím pana radního Votočka a pana Grabein Procházku, 

kteří jsou předkladateli tohoto tisku. 
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P.  V o t o č e k : 

 V tomto materiálu informujeme zastupitelstvo o opatřeních, která podniká městské 

část k podpoře podnikatelů. Doplnil bych to tím, že včera byl schválen a zveřejněn záměr na 

poskytnutí slevy 50 % po dobu 6 měsíců. Tato částka je ohraničena 70 mil., z nichž zhruba 30 

připadá na restaurační provozy, necelých 5 mil. na kulturu a zbytek na občanskou vybavenost. 

 Režim je takový, že OTMS osloví písemně všechny nájemce s tím, že se mají po dobu 

následujících 14 dnů hlásit o podporu. Během toho projde kontrola, zda opravdu žádost je 

oprávněná a jestli byli skutečně postiženi. 

 Prosím pana Ing. Procházku, aby mě doplnil. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Grabeina Procházku, aby se ujal slova. 

 

P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 Doplnil bych kolegu o rámcovou informaci, abychom si tuto pomoc zahrnuli do 

celého kontextu pomoci v letošním roce. Máte to v materiálu, jen bych zdůraznil některá čísla. 

 Celkové výnosy z nebytů ročně jsou kolem 550 mil. Kč. Letošní pomoc, kterou jsme 

odsouhlasili pro podnikatele na jaře, je odhadována na 40 mil. Kč, podzimní pomoc, o které 

hovořil kolega, je ve výši zhruba 70 mil.. Znamená to, že jsme na nějakých 110 mil. Kč, které 

rada schválila jako pomoc podnikatelům v nepříznivé situaci, ve které se nacházejí.   

 Kromě těchto 110 mil. Kč je tady další pomoc, která není přímým zásahem do 

rozpočtu z hlediska výnosů nebo nákladů, ale je to částka, která zasahuje cash flow, což je 

odklad nájemného, který v současné době nám v rozpočtu dělá asi mínus 50 mil. Kč. O 110 

skutečně přijdeme tím, že jsme sami rozhodli, 50 je odklad nájemného, což je posunutí 

výběru, ale v rámci cash flow je to mínus 50.  

 Pak jsou tady další částky, které vznikly tím, že podnikatelům byly z rozhodnutí hl. 

města odpuštěny některé poplatky. Tím, že nevybíráme na zahrádkách apod., můžeme se 

dostat v této položce na nevybrané peníze až do výše 100 mil. Kč.  

 Myslím si, že pomoc, kterou podnikatelům poskytujeme, je pro ně významná, ať už ta 

jarní nebo podzimní, ale tím to nekončí. Končí to v masivnější systémové podpoře. Dále 

jednáme s asociacemi zastupující jednotlivé podnikatelské skupiny, jednáme s platformami, 

které v centru vznikají směrem do budoucna, které se budou snažit, abychom po novém 

nastartování centra byli na to připraveni a mohli se podílet na programech, které jsme 

neiniciovali my jako Praha 1, ale iniciovaly je jiné skupiny. 

 Zároveň probíhá neustálá koordinace kroků a konzultace s hl. m. Prahou. Aniž 

bychom měli schválený nějaký konkrétní dokument, jsme každý týden v kontaktu s hl. m. 

Prahou a snažíme se některé kroky vzájemně od sebe okoukat a zároveň je nějakým 

způsobem koordinovat.  

 O podzimní pomoci je hl. město také informováno. Běží tam nyní v kolečku materiál, 

který se snaží jít stejným směrem jako Praha 1.  

 Iniciativa, která vzniká v rámci podnikání, není osamostatnělá, ale koordinujeme to jak 

s hl. městem, tak s ostatními platformami a iniciativami, kterým záleží na tom, aby 

pokovidová doba přinesla pozitivní kroky ve prospěch Prahy 1 a centra Prahy 1.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za uvedení tisku. Prosím pana Bodečka. 
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P.  B o d e č e k : 

 Vzhledem k tomu, že jsem také členem Komise obecního majetku a u tohoto 

projednávání jsem byl účasten, podpořím tento tisk. Dovolil bych si zmínit to, co částečně ode 

mne zaznělo jak na komisi, tak i během jednání rady.  

 To, co řeknu, je svým způsobem vzkaz některých našich nájemců k vedení Prahy 1. 

Bylo by dobré, kdyby Praha 1 aspoň zaujala co nejdříve nějaké stanovisko s ohledem na 

nájemníky, kteří nebyli zařazeni jako občanská vybavenost a potom i další dvě skupiny, které 

tady vnímáme v rámci předkladu, a to z toho důvodu, že se snaží krizi nějak přečkat. V této 

složité situaci zastávají názor, že není možno pro mnohé z nich dále pokračovat ve svém 

podnikání. Byl jsem upozorněn na to, že při první vlně, kdy byla Praha prázdná a bezpečná – 

bylo to před prázdninami, tak trvalo 2,5 měsíce, než se návštěvníci začali vracet. Vrátili se až 

o prázdninách. Jde zhruba o 20 % předešlého stavu.  

 Naši nájemníci byli odkázáni nejen na místní z velké části české návštěvníky, ale za 

nájem, který je naprosto odlišný od nájmů schválených jako občanská vybavenost.  

 Podporuji tento tisk s odkazem na podporu občanské vybavenosti, ale co se týká 

nájemníků, kteří mají pronajaté prostory, které spíše provozují pro nalákání turistů, tak je 

předpoklad, že návrat návštěvníků bude vzhledem k horší situaci pomalejší a opatrnější. Chtěl 

bych upozornit, že komerční nájmy jsou pro Prahu 1 neméně důležité, než je tomu u nájmů 

pro občanskou vybavenost. Myslím si, že by nájemci prostor, které nejsou schváleny jako 

občanská vybavenost, neměli být diskriminováni, naopak je jejich situace v tuto chvíli 

mnohem složitější.  

 Obchod schválený jako občanská vybavenost nepřišel o většinu svých zákazníků, 

jimiž jsou z logiky věci občané z Prahy 1, kteří zde zůstávají. Těm komerčním nájmům 

vzhledem k výši nájmu nemůže stačit „jen“ občan Prahy 1.  

 Byl bych rád, kdyby se vedení Prahy 1 nad touto záležitostí zamyslelo. Zakončím tím, 

co je vám známo, že těmto firmám je zakázáno v současné době prodávat, ale veškeré 

povinnosti zastávají dosud v plné výši, což je pro mnohé z nich v současné době neudržitelné. 

Teď nemám na mysli pouze nájem. Jsem si vědom toho, že Praha 1 nemůže suplovat stát, ale 

bylo by dobré, kdybychom vzali v úvahu to, co jsem tady řekl. Tyto podnikatele tady chceme, 

protože jsou velkým zdrojem příjmů do naší kasy.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Nazarskou. 

 

P.  N a z a r s k á : (špatně slyšitelné) 

 . . . . . . . . 

 

P.  H e j m a : 

 Omlouvám se, ale nebylo vám rozumět. Můžete zopakovat otázku? 

 

P.  N a z a r s k á : 

 Byl tento bod konzultován na Finančním výboru? Jaký je názor předsedy Finančního 

výboru pana Herese? 

 

P.  H e j m a : 

 Pan předseda Finančního výboru se chopil mikrofonu a může přímo reagovat. 

 

P.  H e r e s : 

 Slevy jsme projednávali na Finančním výboru. Finanční výbor přijal k tomu usnesení, 

ve kterém doporučuje zastropovat tento rámec, což rada na svém minulém jednání udělala.  



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 52 
 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Grabeina Procházku. 

 

P.  Grabein P r o c h á z k a : 

 Chtěl jsem krátce reagovat na kolegu Bodečka, řekl to ale v předposlední větě – že 

nemůžeme suplovat stát. Máme možnost určité pomoci podnikatelům, a to především  

z hlediska nájmů, kde jsme udělali vzhledem k rozpočtu maximum. Je třeba si uvědomit, že 

MČ Praha 1, byť je považovaná za bohatou městskou část, tak je zároveň jediná z městských 

částí, která zapojuje výnosy z nebytových prostor do rozpočtu. Jinými slovy – o peníze, které 

v současné době nevybereme, ochuzujeme příští rozpočet a musíme hledat cesty, jak rozpočet 

udržet, abychom pokryli všechny výdaje, které nesouvisí s podnikáním, ale souvisí s chodem 

městské části a s Prahou 1 jako takovou.  

 Ještě poznámku ke státu. Z Německa zazněla informace, že německá vláda bude 

přispívat podnikatelům až do 70 % výpadku tržeb. Je to pomoc, která je pro podnikatele 

rozhodující. Z naší strany to nelze brát tak, že podnikatele zachraňujeme, snažíme se jim  

v maximální míře pomoci.  

 

 V průběhu víkendu byla zajímavá ekonomická diskuse v české televizi. Tam zaznělo, 

že si musíme všichni uvědomit, že až skončí tato krize, tak společnost nejen česká, ale 

společnost vůbec bude jiná. Svět přechází k digitalizaci, dojde k tomu, že řada profesí zanikne 

a jiné profese vzniknou. Nesmíme žít v představě, že status quo, které bylo před virem, že 

budou všichni dělat všechno přesně tak, aby se to do kolejí vrátilo. Nevrátí se to, společnost se 

celkově bude měnit. Snažíme se, abychom v pozitivním smyslu zachytili ten vývoj, abychom 

do života a fungování Prahy 1 naskočili a mohli to pozitivně ovlivňovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : (místy nesrozumitelné) 

 Mám několik poznámek. Jednak mi připadá, že tato diskuse by se měla propojit  

s diskusí o materiálu předloženém Jitkou Nazarskou – o Restartu Prahy 1 v souvislosti s větší 

orientací na občanskou vybavenost. Téma je to stejné. Musíte si vybrat, co je vaším účelem, 

jestli hodláte pomáhat podnikatelům, kteří jsou postiženi, nebo jestli pomáhat sobě, rozpočtu 

městské části v tom smyslu, aby podnikatelé nezkrachovali a mohli v budoucnu platit 

nájemné, tak těm ulevit. Nebo jestli ulevíme jen někomu, jehož podnik je ve veřejném zájmu. 

 Chápu to tak, že tento tisk je o té poslední variantě, že se bude pomáhat z toho důvodu, 

aby lidé tady zůstali a mohli nám nájem platit dál, ale pouze ještě jen někomu, na jehož 

podnikání Praha 1 nějaký zájem má. Pokud to tak je, nelze hovořit o nějaké diskriminaci v 

tom smyslu, že těm ostatním, u nichž veřejný zájem na jejich provozování shledáván není, 

nepomáháme.  

 Pokud to správně chápu a my rozhodujeme o nějakém jednání, které bude mít 

milionový dopad, a máme zhruba sto milionů korun, je to velice stručný tisk. Měl by být 

podrobnější, jasnější atd. Např. u veřejného stravování se ve všech případech jedná o 

hostinskou činnost, na jejímž zachování má Praha 1 zájem.  

 Tomáš Heres hovořil o nějakém zastropování. Nevidím nějaké finanční zastropování, 

do jaké výše částek má rada dostat mandát k tomu, aby odpouštěla nájmy. 

 Nerozumím tomu, že je tam na závěr první přílohy napsáno, že náklady budou mít 

dopad z třetiny v r. 2021 a ze dvou třetin v r. 2022. To má znamenat, že nájmy se budou 

odpouštět až na konci. To mi není jasné.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Konstrukce projektu je taková, že všichni budou žádat, budou muset zaplatit 50 % a 

poté, co bude zaplaceno, se jim odpustí zbývajících 50 %, resp. nebudou se vymáhat.  Že to 

bude přesahovat do r. 2022 je dáno tím, že je to na půl roku a začíná to v listopadu. Projeví se 

to oba roky ve výsledném cash flow.  

 Dostali jsme několik žádostí o změnu nájemní smlouvy, která by odpovídala 

současným podmínkám. Toto odmítáme a raději jdeme cestou slev, protože věříme, že zlé 

doby se přeženou a pak by nám zůstaly smlouvy, kde jsme aktuálně snížili nájemné. Proto 

jdeme touto cestou. 

 Ještě bych doplnil, že v rámci třetího segmentu, to je v občanské vybavenosti, 

akceptovali jsme návrh majetkové komise s tím, že ti, kteří mají kompletně uzavřený nebo 

zastavený provoz, dostanou na půl roku 50 %, zatímco ti, kteří mají částečně otevřeno, 

dostanou jen 30 %. 

 Omlouvám se za to, že tisk je tak útlý, ale protože byl udělán v definitivní podobě 

teprve včera, nebylo možno to do materiálu zařadit.  

 

P.  H e j m a : 

 Dovolím si krátce zareagovat ze své strany. Je potřeba si uvědomit, že toto je podpora 

pouze našich nájemců našich nebytových prostor. Máme možnost v tom ranku, ve kterém se 

pohybujeme, což je zhruba 400 provozoven občanské vybavenosti plus další stovky 

nebytových prostor, nějakým způsobem podpořit. Na druhou strany my sami bychom podporu 

potřebovali, protože jsme ve dvojí roli, nejen v roli samosprávy, která by měla na svém 

dvorku pomáhat každému, kdo si o pomoc požádá a může ji od nás dostat, ale zároveň jsme i 

v roli vlastníka nebytových prostor a místního podnikatele. V tom je naše role poměrně 

nejednoduchá.  

 Pokud jde o ostatní subjekty podnikající na Praze 1, snažíme se i tento segment vykrýt. 

Jak bylo řečeno z úst pana Grabeina Procházky, zapojujeme se do nejrůznějších diskusí, 

vytváříme pracovní skupiny z nejrůznějších profesních organizací podnikatelů. To je právě 

věc, která se týká restartu centra. Hrozí nám tady to, že se začnou zavírat hotely, což už se 

začíná na úrovni hl. m. Prahy, kdy byla uzavřena velká část hotelů. Může se stát, že hotely  

v centru Prahy přestanou fungovat a stanou se z nich prázdné budovy, které mohou být 

investorem prodány, koupí je spekulativní investor, který bude čekat na optimální využití ze 

svého pohledu. Mohou nám zavírat obchody, restaurace a centrum nám může v tomto směru 

vyhasnout.  

 Tato ekonomická destrukce centra je vážným problémem. Na základě toho byly ve 

spolupráci s námi zpracovány analýzy. Tato prezentace má 120 stran, kde se vyhodnocuje 

kompletně trh v centru Prahy a zjišťuje se, že centrum Prahy je jedním ze strukturálně 

nejpostiženějších regionů z celé České republiky. V tomto směru vzniká soubor opatření, 

která projednáváme vedle podnikatelských nejrůznějších organizací a uskupení i s členy 

vlády. Jednalo se o tom s ministrem Havlíčkem, s ministryní Dostálovou i ve spolupráci se 

zástupci hl. m. Prahy. V tomto směru také neleníme a snažíme se alarmovat a vytvořit prostor. 

My spravujeme tento kousek Prahy, těch 5,5 km2, ale z hlediska HDP a produkce velmi 

důležitých, protože kdyby došlo ke krachu tohoto sektoru, o kterém jsem mluvil, tak to může 

dojít do desítek až stovek miliard korun dlouhodobě s dopadem do státního rozpočtu, takže je 

to vnímáno velmi vážně. Právě v rámci toho se snažíme řešit restart centra Prahy.  

 Až bude vše dopracováno, všichni budete seznámeni s výsledkem a s dalším 

postupem. Jsme samospráva městské části a musíme iniciovat v tomto směru propojení všech 
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úrovní, to znamená státní na úrovni vlády, jednotlivých ministerstev, a na úrovni hl. m. Prahy. 

Bohužel, podnikatelé v centru Prahy nedosáhnou občas na vládní opatření, která jsou 

promítnuta do nejrůznějších COVIDů – nájem, ubytování apod., protože se nedostávají na 

obraty ani z 50 %. V centru Prahy se dostávají podnikatelé proti loňskému roku na 15, 20 a 

možná někde na 25 %, na rozdíl od okrajů Prahy, kde nákupní centra se začínají naplňovat a 

tam šplhají třeba k těm 75 %, nebo v okresních městech, kde stačilo lidi jen pustit do obchodů 

poskytovatelů služeb, se dostávají i na 80 %. Centrum Prahy je ale u nás takto postiženo.  

 V tomto směru je třeba brát restart Prahy zcela vážně, sofistikovaně a ve spolupráci se 

všemi vrstvami. To byl příspěvek i k dalšímu okruhu těch, kterým neumíme pomoct tím, že 

nejsou našimi nájemci nebytových prostor.  

 Prosím pana Grabeina Procházku. 

 

P.  P r o c h á z k a : 

 Konkrétně zareaguji za slovo zastropování. K pomoci jsme přistupovali tak, že 

speciálně u veřejného stravování jsme si spočítali, že by nám to nemělo přesáhnout částku  

26 mil. v okamžiku, kdyby všichni ti, kteří by žádali, splnili podmínky pro to, aby pomoc 

získali. Vycházeli jsme z toho, že v tak krátkém časovém období nebylo možné úplně 

všechny prozkoumat a říci, zda opravdu podnikají v té předmětné činnosti, kterou mají v 

nájemní smlouvě. Jinými slovy – počítáme s tím, že tato částka nebude zcela vyčerpaná, 

protože ne všichni splní podmínky, aby pomoc získali. Je to ale děláno tak, že musí zažádat a 

my potom přezkoumáme podmínky a rozhodneme, zda na pomoc mají nebo nemají nárok, 

než abychom to dělali obráceně, že bychom nejprve všechny prozkoumali, což by nám trvalo 

několik týdnů, a pomoc by časově přišla velice pozdě. Potom i v rámci občanské vybavenosti, 

která je předmětem činnosti poměrně pestrá, není zcela jednoduché najít stoprocentní 

spravedlivý systém, který by určil, kdo má nárok a kdo nemá. 

 V současné době máme asi 450 provozoven tzv. občanské vybavenosti, za letošní rok 

jich přibylo několik desítek nebo možná stovek, které se přihlásily na Prahu 1 jen ze 

spekulativních důvodů a neprovozují tu žádnou činnost, takže jsme se i v tom směru snažili 

přistoupit k určité selekci v rámci občanské vybavenosti, abychom uspokojili všechny ty, kteří 

byli postiženi a kteří si pomoc jednoznačně zaslouží. Zároveň se díváme i do budoucna. 

 Znamená to, že rada přijala před několika týdny materiál, který říká, že při obsazování 

nových nebytových prostor v rámci centra Prahy vždy požádá o názor komisi obchodu a 

služeb tak, aby na základě svých znalostí a zkušeností doporučila, které nebytové prostory by 

bylo vhodné do budoucna využít v rámci občanské vybavenosti – kde určité typy provozu na 

Praze 1 chybí nebo kde máme provozoven v daném druhu podnikání hodně, které bychom 

nechtěli redukovat, ale nechtěli bychom je rozšiřovat na úkor jiných.  

 Začínáme aktivněji pracovat s odborem obchodu a služeb a chceme občanskou 

vybavenost opravdu nastavovat potřebám občanů Prahy 1.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Nazarskou. 

 

P.  N a z a r s k á : 

 Chtěla bych reagovat na předchozí vstup pana Procházky, že společnost se bude měnit 

a musíme se na to připravit. O tom je můj bod, který se jmenuje Restart Prahy 1.  

 Dále bych chtěla reagovat na pana starostu Hejmu. Spolupracujete s různými 

institucemi, což je super. Nevím, proč jste před začátkem zastupitelstva označil můj bod za 

„nablblý“. Doporučuji vám vypnout si mikrofon, když budete říkat takové věci. Já jsem se ale 

neurazila.  
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 Když jsem tento bod slyšela, velmi se mi líbí a tento bod bude pouze jako nástavba 

toho, že to odsouhlasí ještě zastupitelstvo. Nebude to odsouhlasovat rada, ale zastupitelstvo, 

může se k tomu přihlásit i výbor pro vylidňování, protože si myslím, že by k tomu také měl co 

říct, určitě jak zmínil pan Procházka obchod a služby, určitě i komise majetku.  

 Tento bod podpořím. Bod č. 15  je nástavba tohoto bodu, který je teď předkládán. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Také mě to velmi zaujalo. Chtěl jsem poprosit pana starostu, jestli by nám mohl 

nějakým způsobem sdělit třeba v poště nástřel toho dokumentu, nebo aby nám ho dal k 

dispozici do výborů a komisí. Jestli je v tom hodně práce uděláno, je dobré se toho chopit, 

případně do toho vnést náš pohled jako zastupitelů nebo členů komisí a výborů.  

 Vrátím se k tisku samotnému. Tisk naprosto chápu, ale je velmi nepříjemné, že nevíme 

a nemáme jistotu, jestli i přes poskytnutou slevu naši nájemci budou v podnikání pokračovat. 

Někdy mi to připomíná, že tady něco jakoby prodlužujeme. Nechci být hnusný, ale určitě 

spousta lidí vsadila na špatnou kartu v době přebujelého turismu, že si vzali půjčky, mysleli 

si, že budou bez zábran bagrovat veřejný prostor, a mnohdy se to dá schovat pod občanskou 

vybavenost. Jde o to, jestli jste uvažovali o nějakém závazku, že po skončení nouzového stavu 

budou pokračovat v nájmu. I od podnikatelů zaznívají podobné názory, že je to stejně 

nezachrání, že i přes slevy, pokud tady obyvatelé nejsou, pokud nebude strategie, jak centrum 

oživit, tak stejně tam nebude záchrana. Připadá mi, že i tak zkrachují. Nemáme tam nic, že by 

deklarovali, že tu chtějí zůstat – aby to nebylo předmětem spekulace. Nechci být paranoidní a 

nemyslím si, že by každý podnikatel je „bagrista“. Zajímalo by mě vyjádření pana Procházky, 

zda uvažovali i tímto směrem, jestli je tam aspoň deklarativní závazek, že v podnikání budou 

pokračovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana místostarostu Burgra. 

 

P.  B u r g r : 

 Dámy a pánové, slyšel jsem tady několik zajímavých vět od předkladatelů. Jedna byla, 

že se předpokládá, že částka nebude vyčerpána. To rád slyším, protože v globálu občanské 

vybavenosti a stravovacího zařízení se tam také krčí kultura. V kultuře se počítá s tím, že se 

tam dá podpora 5 mil., což je 50 % nájemného, takže z kultury bereme 10 mil. nájemného za 

rok. Když si uvědomíme, že do kultury a do spolkové činnosti z rozpočtu dáváme 15 mil., tak 

ročně tuto oblast kultury a spolkové činnosti podporujeme pouze 5 miliony ročně. 

 Věřím, že to, o čem dnes diskutujeme, bude záležitost, která se bude vyvíjet a určitě se 

k tomu vrátíme v příštích měsících. Těším se na to a věřím ve vaši podporu za oblast kultury, 

kde také „slzí“ lidí a je to hrozné, když s nimi mluvíte.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Ulma. 

 

P.  U l m : 

 Chtěl bych krátce poděkovat panu Votočkovi a Grabeinovi za předložení tisku, 

protože jsou tam také provozovny, které jsou v tuto chvíli sice otevřené, ale nikdo tam 

nechodí. Dosáhnou aspoň na nějaký malý peníz od městské části. Jsou to třeba čistírny.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji panu starostovi, že potvrdil ve svém vystoupení to, co jsem tady zmínil. Jsem 

přesvědčen, že výsledek ekonomické činnosti pro letošní rok i pro následující roky s odkazem 

na to, co tady řekl Karel Grabein Procházka, že nás nečekají dobrá léta, tak jsem přesvědčen o 

tom, že je třeba chránit naše současné nájemníky aspoň dočasně, a to z pozice vlastníka 

nebytových prostor. Jinak příjmy z ekonomické činnosti budou nedobré, troufám si říct, že až 

tragické. 

 Chci se zeptat, jestli máme již představu o tom, kolik nájemníků nebytových prostor 

nám dalo výpovědi od září letošního roku? Záměrně říkám od září a ne od března letošního 

roku, protože jsem přesvědčen, že období od března do srpna bylo pro nájemníky kryto jinými 

výhodami, které Praha 1 nájemníkům umožňovala.  

 

 

 Myslím si, že když se tato záležitost projednávala na majetkové komisi, zaznělo tam 

to, co tady zmínil můj stranický kolega Nazarský, a to je ta podmínka pro nájemce, kteří 

dostanou slevu, aby se nám nestalo, že až skončí tato doba, kdy slevu dostanou, tak odejdou. 

Myslím, že je tam podmínka 18 měsíců.  

 Jsem toho názoru, že i když je počet hodně velký, že se musí procházet každá žádost, a 

to z toho důvodu, že některé nebytové prostory, které jsou pronajaty pro nájemníky, nebyly 

např. za celou dobu uzavření nájemní smlouvy otevřeny. V tom okamžiku si myslím, že na 

tyto nájemce by se neměla vztahovat žádná sleva.  

 Máme také případy, kdy jsou prostory přepronajímány s jiným účelem, než který je 

uveden v nájemní smlouvě. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 Chtěl jsem nejdříve poděkovat za snahu pomoci podnikatelům v centru města, kterých 

je hodně postižených. Také jsem chtěl poděkovat Petrovi Burgrovi, který zmínil kulturu, kde 

situace je naprosto tragická, ale chtěl jsem se přimluvit za to, že u spousty hospod nebo míst 

byla místa otevřená, aby udržely své zaměstnance. Penalizovat je tím, že budou mít menší 

šanci na procento nájemného, mi připadá trochu nefér. Nad tím by bylo dobré se zamyslet. 

 Myslím si, že podmínka s 18 měsíci je pro Pavla Nazarského dostatečná, v dokumentu 

je to už takto napsané. 

 Chtěl jsem se zeptat, podle čeho se bude posuzovat opravdová potřebnost pro místní 

lidi? Těžko si dovedu představit, jak posuzujeme, která restaurace vaří víc pro místní a která 

víc pro turisty. Je to velice těžké. Chtěl bych vědět, jestli je k tomu připraven nějaký klíč, 

podle kterého se budete rozhodovat? 

 Ještě mě zajímá, jestli se počítá s tím, že bude uvolněn nějaký další státní program, a 

tak se to přerozdělí. Některé kulturní subjekty si třeba nesáhly na žádný z programů, ale třeba 

restaurace byly pokryty dost. Pro hotely to bylo velice těžké, protože trefit se do podmínek, 

které vypsal stát, nebylo jednoduché. Jestliže stát vyhlásí další kolo nějakého podpůrného 

opatření, dá se rozpočet nějak „přelít“? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bureše. 
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P.  B u r e š : 

 Postupem podpory se rada důkladně zabývala, zabýval se tím i Finanční výbor, vedli 

jsme na toto téma diskuse. Toto je pro zastupitelstvo informace, která je možná tenčí, ale rada 

se tím zabývala ještě včera, takže si to řekneme tady. 

 Jde o jasnou podporu našich nájemců. To je prioritní, protože jde o podnikatele, kteří 

jsou v našich pronajatých prostorách, o ty, kteří z důvodu vládních nařízení měli úplně 

zavřeno, tak i ty, kteří sice mohli mít otevřeno, ale jejich služeb nikdo nevyužíval nebo byly 

velmi omezené, nebo můžeme děkovat, že tím, že nechali otevřeno, udrželi zaměstnance, kteří 

nekončili jako nezaměstnaní. 

 Samostatnou kapitolou jsou naše prostory jako celé domy, budeme se muset jistě 

následně zabývat také ordinacemi, protože i to jsou nebytové prostory. I na lékaře, určité 

specialisty, kteří mají pronajaté naše prostory, to dolehlo, protože jim tam pacienti nechodí.  

 V této fázi to řešíme v pořadí občanská vybavenost, kultura a pohostinská činnost jako 

taková, která je v našich prostorech.  

 Podporu projednal i finanční výbor, který do toho vnesl určité správné věci jako je 

limit s ohledem na znalost rozpočtu. Přiznávám, že jsem měl v průběhu jednání na radě nějaké 

připomínky, návrhy a podněty. Všechno by to pozdržely, ale tady platí, že rychlost rozhoduje. 

Někteří podnikatelé melou z posledního a tam, kde Praha 1 může svým nájemcům pomoct, je 

to důležité. 

 Úřad na ochranu hospodářské soutěže dávno posuzuje kroky jednotlivých radnic a 

magistrátů, jak podpora vypadá a zda je v souladu s principem hospodářské soutěže. Jsme ve 

složité situaci. V jedné ulici máme třeba pět provozoven, z nichž se nám může zdát, že dvě 

jsou více zaměřeny na občana a tři ne a jen jedna z nich je třeba v obecním prostoru a ostatní 

jsou u soukromých majitelů. Tam musí pomáhat stát, nemůže ani městská část, ani Magistrát. 

Udržme a stabilizujme naše nájemce, protože všichni věříme, že se situace obnoví. 

 K druhému tisku – postup při obsazování nebytových prostor. Samozřejmě, že je již 

připraven nový postup pro výběrová řízení na nebytové prostory. Nejde o jejich obsazování, 

musí se konat výběrová řízení. Dívám se na pana radního, věnovali jsme se tomu společně, 

takže si dovolím to říct. Už pilotní projekt v rámci soutěže o první prostory nám ověří 

nastavený proces a věřím, že postup nám umožní lépe vybírat nájemce a hlavně řídit druhy 

činností v daných lokalitách a ulicích lépe než tomu bylo dosud, kdy rozhodovala cena a 

potom jsme velmi složitě museli vysvětlovat – byť se říká, že nám to zákon umožňuje – proč 

tam prosazujeme druhého nebo třetího v pořadí. Je to nastaveno jednoduše, právně čistě. Nyní 

už první nebytové prostory budou soutěženy podle nových navržených postupů. Pokud se to 

osvědčí, stane se z toho standard a konečně jak rada, tak příslušné komise, které to hodnotí, 

získají silnější nástroj k tomu, abychom prostory mohli obsazovat tak, jak všichni bez rozdílu 

politické reprezentace chceme. 

 Měl jsem možnost účastnit se jednání Magistrátu na dané téma a musím říct, že jsem 

strašně rád, že jako Praha 1 se nesoustředíme na zpracování studií, analýz, barevných, na 

křídovém papíře, ale že konáme, že naše nájemce tímto podporujeme a že pomoc je rychlá, 

jako byla na jaře, kdy to bylo sto procent odpuštění, což velmi pomohlo. I teď v pokračující 

vlně pomůžeme a udržíme si nájemce, kteří tady – jak říkal kol. Bodeček – odvádějí nemalé 

prostředky. Můžeme říkat, že hodně odvádí někdo, kdo se nám třeba nelíbí, ale věřme, že 

nastavená nová forma výběrových řízení nám umožní volné prostory, bohužel i ty, které třeba 

volné budou – ne každý tuto dobu přežije – obsazovat lépe než tomu bylo dosud. Jsem rád, že 

jsme tomu věnovali čas, že je to již hotové a teď pilotní projekt ukáže, zda to můžeme 

vztáhnout plošně na všechna budoucí výběrová řízení. 

 

P.  H e j m a : 

 S technickou poznámkou paní zastupitelka Počarovská. 
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P.  P o č a r o v s k á : 

 Mohli bychom mít po vystoupení předkladatele pana Grabeina pětiminutovou 

přestávku na klub? Jde mi o to, aby nebyla ještě uzavřena diskuse. 

 

P.  H e j m a : 

 Beru na vědomí, až po předkladateli, kterým je pan radní Votoček. Uděláme to po 

radním Votočkovi bez uzavření rozpravy. Před uzavřením rozpravy bude přestávka pro kluby. 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Tento bod na jednu stranu vítám, na druhou stranu je mi líto, že byl dán takto na stůl a 

že navíc předběhl bod Jitky Nazarské, který je také na toto téma. Připadá mi nepraktické řešit 

cíl a nemít vizi. Uděláme tady honem nějaké akce, ale klíč k politice, co je potřebné a co je 

méně potřebné, které podniky jsou perspektivnější a které méně, rámec udržitelného rozvoje 

centra nemáme. I když to uděláme nejlépe, bude to zmatek. 

 Prosím, než budeme řešit postoj k tomuto bodu, abychom dali přednost Jitce Nazarské, 

kterou jste v pořadí předběhli. Považuji to za politické hulvátství a neslušnost, ale i za zcela 

nesystémové. 

 Prosím nejprve předjednat bod restartu, pohovořit o tom, co je obecným cílem, a 

potom se dostat k podporám a k tomu, co je perspektivnější a co méně. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Grabeina Procházku. 

 

P.  P r o c h á z k a : 

 Upřesnil bych několik věcí. K restauracím – myslím, že to byl kol. Skála. Je tam 

navrhovaná a schválena pomoc 50 % pro všechny. Není tam kritériem to, jestli mají otevřené 

okénko a z dobré vůle něco prodávají, protože to nikoho nespasí, ani jejich náklady. Tam je to 

6 měsíců 50 % pro všechny. 

 Dále byl dotaz pana Nazarského, který byl již částečně zodpovězen. Je tam skutečně 

podmínka 18 měsíců u smluv, které jsou na dobu neurčitou. Tam, kde je doba určitá, je to na 

dobu určitou. Váže se na to řada dalších věcí. Dovedete si jistě představit, že když nám dnes 

někteří nájemci odcházejí, při novém nájemci je třeba tam řešit zhodnocení, provozní majetek 

atd. Situace není jednoduchá. V tomto směru děkuji odboru majetku, protože toto vše, co tady 

diskutujeme, oni musí realizovat. Kdyby nebyla krizová situace, řešili by řadu jiných věcí, než 

které musí řešit teď. 

 Upřesním jednu věc. Mluvil jsem tady o tom, že v rámci občanské vybavenosti, toho 

postupu, kdy vítáme, že by to vždy chodilo do komise pro obchod a služby, aby nám k tomu 

řekla svůj odborný pohled na to, které provozovny ano a které ne, a následně by to šlo do 

komise majetku. Další postup, o kterém mluvil kol. Bureš, je zatím jakýsi návrh. Je to věc, 

která teprve půjde do diskuse, která musí jít ke schválení do rady. Nebyl ještě schválen žádný 

konkrétní materiál, nebyl schválen postup ohledně výběrových řízení, neprošlo to radou. 

Zatím je to materiál, který půjde do nějaké diskuse, který chceme oponovat a o kterém 

můžeme říct, jak ho budeme uplatňovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Poslední do rozpravy je přihlášen pan zastupitel Scholz. 
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P.  S c h o l z : (špatně srozumitelné) 

 K panu arch. Víchovi. Pochopil jsem to tak, že by tak dlouho čekal a přemýšlel, jak 

pomoci podnikatelům, až by na Praze 1 všichni vymřeli. Chápu, že je to informace pro nás, že 

rada už konala, že to řeší a že pomáhá, ale vy byste stále jen hledal a vymýšlel, jak to udělat, 

aby to nevyšlo draze. 

 Pokud se týká paní Nazarské, tak materiál bereme na vědomí, což znamená, že pomoc 

proběhla. Rada už konala a pomáhala.  

 

P.  H e j m a : 

 Hlásí se ještě Tomáš Vích a zastupitel Skála. Zeptám se předsedkyně klubu, jestli 

nechá dokončit rozpravu, nebo hned uděláme pauzu na klub? 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Chtěla bych to ještě prodiskutovat. Snažíme se domluvit a rádi bychom pro tisk 

hlasovali, ale je to na diskusi. Prosím o diskusi ještě po přestávce. 

P.  H e j m a : 

 Přerušuji jednání na 5 minut pro jednání klubů. 

(Jednání klubů) 

 Pokračujeme v rozpravě. Chce předsedkyně klubu vyjádřit stanovisko? 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Pokračujeme v rozpravě, žádné stanovisko nemáme.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 Děkuji za částečné odpovědi na mé otázky. Souhlasím s panem Scholzem, že je 

potřeba jednat, protože za tři měsíce se možná nebudeme mít o čem bavit, protože lidé – jak 

říká paní ministryně – si sáhli na svou vatu, a teď už žádná není. 

 Chápu, že už něco proběhlo, rada konala, teď to dostáváme na vědomí, ale je tam 

odklad nějakých 6 měsíců a budoucí posuzování. Rád bych měl v tisku nějakou záruku, že to 

bude posuzováno prostřednictvím komisí, kdo bude vybírat a podle jakého klíče. Připadá mi, 

že teď je po nás požadován bianko šek na 6 měsíců. Logika návrhu mi připadá dobrá, rád 

bych pomohl, ale prosil bych to důkladněji připravit nebo aspoň pozměnit tak, aby se o tom 

dál mluvilo na komisích. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Musím reagovat na pana Scholze, který mě napadl za něco, co jsem neřekl. Říkám 

jinými slovy to, co říkal David Skála, že komise jsou vhodným nástrojem k tomu, aby to 

dostalo nějaký rámec. Jinak se dostanete do podezření, že peníze jdou jinam, kam jít 

nemusely a kam by měly jít, tam třeba nejdou. K tomu bychom měli mít shodu na strategii 

veřejné podpory, jinak to bude předmětem kritiky, často i oprávněné.  

 Prosím, chovejme se s rozmyslem a nenapadejme se za věci, které jsou normální a 

přirozené.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Chtěl bych se ujistit v tom, že restaurace nebo veřejné stravování se týká všech, že se 

nedělá rozdíl mezi občanskou vybaveností a těmi ostatními.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Mohl by pan Grabein dříve odpovědět? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Grabeina Procházku. 

 

P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 Rozumím tomu tak, že mám odpovědět na to, co říkal kol. Bodeček. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Mám dotaz, jak se dospělo k odpuštění 50 % na 6 měsíců a k 18 měsícům, že tam 

zůstanou, když mají dobu neurčitou? 

 

P.  H e j m a : 

 Odpoví pan Mgr. Vaněk. 

 

P.  V a n ě k : 

 Vycházeli jsme z toho, že dáváme slevu na 6 měsíců, aby tam trojnásobek času ještě 

zůstali, resp. 1,5 roku.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Chci se dále zeptat na 29 smluv, které byly předčasně ukončeny. K jakému je to dni? 

Tady je uvedeno, že došlo k předčasnému ukončení nájemních smluv v hodnotě 2 mil. Kč za 

měsíc, což je 23 mil. Kč za rok. K jakému je to datu? Chtěla jsem upřesnění této informace. 

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má pan Mgr. Vaněk. 

 

P.  V a n ě k : 

 K údaji o ukončených smlouvách – k 31. srpnu 2020. Pak byla pauza, nic se nedělo, 

nájemci zůstávali, a teď projednáváme několik žádostí o dohodu o ukončení nájemní 

smlouvy. Snažíme se s každým individuálně jednat, aby ještě vyčkali na tento program.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Teď mluvíte třeba zhruba s pěti nájemci? 

 

P. V a n ě k : 

 Je to řádově 10 – 15 nájemců.  
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P.  P o č a r o v s k á : 

 Děkuji za informaci.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Dovolím si jednu drobnost. Zatím co tady diskutujeme o informačním bodu, tak si 

myslím, že podnikatelé, na které tím směřujeme i od včerejšího dne, sledují naše stránky, 

takže záměr, o kterém se tady bavíme, již visí, jsou tam všechny dokumenty. Myslím, že ti, 

kterých se to týká, jsou vnímaví, protože již vědí, že do 25. 11. se žádosti musí poslat. Dívám 

se, jak je to zveřejněno, zájem o to je, podnikatelé tomu rozumí, přílohy vyplňují a žádosti 

budou podávat. Rychlost je splněna tím, že už od včerejška to vidí všichni, kterých se to týká, 

čtou, ptají se, vyplňují a hlásí se, protože termín žádostí o úpravu nájemného je do 25. 11. 

Potom se to dá do tabulek. V tabulce 1 jsou všichni bez ohledu na kategorii – to znamená 

občanská vybavenost, kulturní, veřejné stravování – kteří jsou tzv. 50 % na šest měsíců, v 

příloze č. 2 jsou 30 % na šest měsíců a ti, kteří se tam nedostali, protože mají neuhrazeno, 

dluží atd., to je něco, co určitě bude posouzeno a rada o tom bude rozhodovat. O tom bychom 

asi měli diskutovat, jak to vzniklo, diskutovali jsme o tom, bylo to vysvětleno. To 

nejdůležitější, o čem se tady bavíme, a zastupitelstvo bere na vědomí, ti dotčení nájemci-

podnikatelé již od včerejšího dne dělají. Za tu dobu, co se tady bavíme, dalších sto si to stáhlo, 

vyplňuje a podává. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Chtěl jsem reagovat na ukončené smlouvy. V dubnu to začalo a jsou to smlouvy, kdy 

dávali nájemci výpověď, protože je další provoz pro ně ekonomicky neúnosný. Není to tak, že 

bychom smlouvy ukončovali my a kalkulace vycházela z toho, protože to bylo v průběhu 

celého půl roku, že jsme vždycky dopočítali ztrátu, která nám z toho vznikla až do konce 

roku. 

 

P  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Jsem zaražena přístupem pana Bureše, že chce už hlasovat a říká – vy, opozice nás 

budete chtít podpořit nebo ne, už se to rozjelo a je to hotové.  

 Pane Votočku, děkuji za upřesnění a panu Vaňkovi také.  

 Chtěla jsem se ujistit, že je to přes žádost, nebudou se obesílat všichni nájemci. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 Předložil bych pozměňovací návrh: zastupitelstvo ukládá radě vypracovat pravidla pro 

další případnou podporu podnikatelů a občanů v rámci zmírnění dopadů epidemie a do 

diskuse o těchto pravidlech zahrnout i komise a výbory.  
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 Předložím návrh do diskuse, nevím, zda je to dostačující. Doufám, že to tak bude v 

pořádku.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předat Návrhovému výboru.  

 Prosím o závěrečné slovo předkladatele. Pan Grabein Procházka. 

 

P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 Všem bych chtěl poděkovat za konstruktivní diskusi. Všichni si uvědomujeme, jak 

pomoc v současné době pro podnikatele i pro všechny, kteří na Praze 1 žijeme, je důležitá a 

jak není jednoduché najít optimální cestu. Za to bych chtěl všem poděkovat. 

 Zároveň bych chtěl říct, že jarním kolem a podzimním kolem pomoc končí. Z úst pana 

starosty bylo řečeno, že se zapojíme do širších platforem na to, jakým způsobem restartovat a 

ovlivnit život a podnikání v centru Prahy. 

 Před námi stojí ještě ten krok, že musíme reagovat na ty subjekty, které jsou v našich 

jednotlivých domech, kterých máme 14 nebo 15. Nebylo, je možné zařadit do této systémové 

podpory s tím, že nebyly srovnatelné s ostatními skupinami podnikání. Tam to budeme řešit 

individuálně. 

 Zároveň budu do rady navrhovat, abychom zřídili v krátké době horkou linku pro 

podnikatele, kde by se podnikatelé mohli na nás obracet s podněty a problémy, které je tíží a 

které bychom rádi v dalším období řešili. Měla by to být záležitost, která by pomohla 

rychlému vyřízení pomoci ve věci, kde městská část bude schopna – ať je to otázka 

poradenská nebo konkrétní pomoc. 

 Děkuji za to, co bylo vypracováno, děkuji odboru majetku, protože nápor je teď 

veliký. Doufám, že pomoc nevyjde v niveč a že se centrum skutečně nastartuje.. 

 

P.  H e j m a : 

 Závěrečné slovo má pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Ke kol. Skálovi. Asi jste nedával pozor nebo byla porucha na přenosovém zařízení, ale 

už od začátku jsme říkali, že došlé žádosti posoudí komise obchodu a služeb, komise 

majetková a komise kultury. Váš protinávrh mi připadá nadbytečný.  

 

P.  H e j m a : 

 Závěrečné slovo proběhlo, končím rozpravu. Ještě „naskočil“ zastupitel Brož. Máte 

slovo. 

 

P.  B r o ž : 

 Pochopil jsem to tak, že by měla být schválena nějaká pravidla a do této diskuse by 

měly být zařazeny komise a výbory. Žádosti se potom budou posuzovat podle pravidel. Tak 

jsem pochopil pozměňovací návrh.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu a vyhlašuji 10minutovou přestávku na jednání klubů, jak si přála 

paní zastupitelka Nazarská, předsedkyně klubu Pirátů. 

(Jednání klubů) 

 Chce někdo sdělit zastupitelstvu stanovisko klubu? Prosím paní předsedkyni klubu 

Pirátů Nazarskou. 
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P.  N a z a r s k á : 

 Rádi bychom podpořili pozměňovací návrh pana Skály. 

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Prosím předsedu Návrhového výboru pana Bureše, aby nás 

seznámil s protinávrhy, případně s pozměňujícími návrhy. 

 

P.  B u r e š : 

 Přečtu návrh. Bod 2 změnit: ukládá radě vypracovat pravidla pro další případnou 

podporu občanů a podnikatelů v rámci zmírnění epidemie COVID2 a do diskuse o těchto 

pravidlech zahrnout i komise a výbor a výsledky předložit zastupitelstvu s termínem v lednu.  

 Chápu to, že by to nemělo nahrazovat bod 2, protože ten se vztahuje na to, co se již 

odehrálo, a toto je doplnění pro možnou budoucí podporu nad rámec té, která již běží.  

 Bod 2 souhlasí s tím, co se teď stalo. 

 

P.  S k á l a : 

 Mohu k tomu? Bral jsem to tak, že v bodu 1 beru na vědomí to, co se stalo, a v bodu 2 

místo „souhlasí“ navrhuji „ukládá“.  

 Prosím o kosmetickou úpravu – napřed dát občany a potom podnikatele. 

 

P.  B u r e š : 

 Je to tak – občanů a podnikatelů. Četl jsem to tak, jak je to ve vašem mailu. 

 Je to doplnění toho, že materiál je o tom, co se již odehrálo, a vy navrhujete, že 

zastupitelstvo nesouhlasí s tím, co se dodnes dělo. 

 

P.  S k á l a : 

 Ne, zastupitelstvo bere na vědomí a ukládá. 

 

P.  B u r e š : 

 Ukládá v případě, že kdyby v budoucnu byla jakákoli podpora, tak aby byla 

projednávaná v komisích. 

 

P.  S k á l a : 

 Ano, tak jsem to myslel.  

 

P.  B u r e š : 

 Táži se předkladatele. Nemění to, co již probíhá, ale říká, budeme-li připravovat další 

podporu, tak se to bude projednávat v komisích. 

 (Předkladatel se neztotožňuje.) 

 Musíme o tom hlasovat jako o pozměňovacím návrhu. 

 Zeptám se také druhého předkladatele. 

 

P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 Při prvním dotazu před přestávkou kolega říkal, že už tak postupováno bylo a že s tím 

počítáme. Když jsme teď řešili pomoc, šlo to do finančního výboru, který se k tomu 

vyjadřoval. Považuji to za standardní postup. Nevím, zda je to třeba nějak deklarovat. 

Problém s tím nemám.  
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P.  B u r e š : 

 Chápu odpověď. Padlo tady, že se budou řešit pouze už samostatné domy a že se 

neočekává v rozpočtu delší než šestiměsíční podpora. Znamená to, že by to tam mohlo být. 

Musíme o tom hlasovat, protože nebyl jasný souhlas předkladatelů.   

 O protinávrhu místo bodu 2 budeme hlasovat, potom bychom teprve hlasovali o celku.  

 

P. H e j m a : 

 Prosím hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu. Hlasování v sále: pro 2, proti 1, 

zdrželo se 5. Distanční hlasování: 9 pro, jmenovitě zastupitelé: paní Nazarská, Talacková, 

pan Vích, pan Skála, pan Kučera, paní Počarovská, pan Nazarský, pan Špaček a pan 

Čižinský. Celkové hlasování: 11 pro, 1 proti, 5 se zdrželo, 7 nehlasovalo. Tento návrh nebyl 

přijat. 

 

P.  B u r e š : 

 Můžeme dát hlasovat o původním usnesení. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o původním návrhu usnesení. V sále: pro 14, proti 0, zdržel se 1. 

Distančně: paní zastupitelka Nazarská pro, Talacková pro, pan zastupitel Vích se zdržel, 

pan zastupitel Kučera se zdržel, pan zastupitel Skála nehlasoval, pan zastupitel 

Nazarský pro, pan Špaček pro, Čižinský se zdržel, paní zastupitelka Počarovská 

nehlasovala.  

 Prosím o finální výsledek. 18 pro, 0 proti, 4 se zdrželi, 2 nehlasovali. Usnesení 

bylo schváleno. 

 

 Protože je 17.31 hod., otevírám bod interpelace nejprve z řad občanů. 

 Jako prvního přihlášeného prosím pana Štěpána Kuchtu. 

 

P.  K u c h t a : 

 Děkuji za možnost promluvit. Nejsem v dobrém stavu, spíše by se dalo říct, že jsem ve 

zvláštním stavu, ale v dnešní době se neostýchám s tímto začít promluvu.  Z lidí, kteří mě 

poslouchají, už jsem řekl panu Burešovi, že budu rád, když bude pozorně poslouchat aspoň 

on.  

 To, co jsem v posledních letech sledoval ve své domovině na Praze 1, přišlo mi v mém 

subjektivním prožitku natolik kritické a nezdálo se, že by z toho byla cesta ven, že jsem jako 

řešení vnímal, že přijde něco tak extrémního jako je válečný stav, ne snad v Čechách, ale v 

evropském prostoru, který se pak projeví jako přirozená výslednice i na dnešním stavu. 

Myslel jsem si, že to ještě několik let bude trvat. Místo toho přišlo to, co se děje tento rok. Pro 

mne to není o nějakém viru, ale je to o informacích. Lidé by si nevšimli nějakého viru, o 

kterém mnoho nevím a příliš o něm nepřemýšlím, ale přišlo mnoho informací a nařízení ať už 

z médií nebo ze strany vlády, které si nikdo z nás nedokázal představit. Mám mnoho 

myšlenek k tomu, odkud se všechny tyto informace berou, jaké je pozadí toho všeho, kdo tahá 

za nitky. 

 Pro mne přichází velice radikální změna, přichází nové paradigma a nepovídám si s 

lidmi, kromě pana Bureše, o tom, co si představují pod touto změnou a jak vnímají toto 

paradigma. Co se týká dalšího vývoje Prahy 1, svým hlasem znovu podporuji představu pana 

Bureše jako budoucího starostu této městské části, jestliže se pro mne neobjeví nějaká další 

bytost, které bych dopřál status svým hlasem. Zároveň to není o tom, že bych pana Bureše 

vnímal jako osobu dokonalou, dokonce někdy i pochybuji o tom, jaký je, jaký je jeho 

charakter, ale to není klíčové. To, jací jsme byli dosud, kdybychom se vinili za vše, to 
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bychom se z toho zbláznili. Důležité je, kým se Bureš může stát v následujících měsících. 

Minulost není důležitá, všichni máme máslo na hlavě, a pro mne tím spíše, protože jsem 

člověk, který velice dopřává sluchu idejím jako je reinkarnace, cesta duše vesmírem, která je 

mnohem delší než náš jeden život. 

 Zároveň zde poprvé říkám, že již mnoho let – ať si budete myslet cokoli, jasné důkazy 

na to nemám – podobně jako mnoho dalších bytostí z historie Prahy, se považuji za spiritistu. 

Velice vnímám, čemu říkám astrální svět, svět neviditelný, vnímám existenci něčeho, čemu 

tak říkám, astrální svět, který je zde s námi, mnoho bytostí a inteligence v něm. To vše je 

součástí toho, co se děje. Dokonce někdo ze zastupitelů dopřává sluchu těmto myšlenkám, i 

když otevřeně se o tom nehovoří 

 Budu už končit, využiji dalších pěti minut, kde na to naváži. Zatím děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkujeme. Prosím dalšího k interpelaci pana Ing. Tomáše Bürgemeistera, občana 

Prahy 1. Máte slovo. Připraví se pan Mgr. Monoson.  

 

P.  B ü r g e r m e i s t e r : 

 Vážený pane starosto, vážení zastupitelé, dovolte, abych vám v úvodu svého 

vystoupení pustil video, které má městská část Praha 1 na svých webových stránkách a které 

prezentuje její jednoznačně odmítavý postoj k výstavbě na piazzetě u hotelu Intercontinental, 

náměstí Miloše Formana. Prosím video (probíhá promítání videa):  

 Náměstí před hotelem Intercontinental hrozí zástavba. Jedna z mála volných ploch této 

části centra se totiž má proměnit ve stavební pozemek. Podle Institutu plánování a rozvoje by 

tady mohla vyrůst až několikapatrová budova. S tím ale nesouhlasí zdejší občané, ani vedení 

Prahy 1. Místní spolky proto na piazzetě uspořádaly přátelské diskusní setkání.  

 Tato piazzeta dlouhodobě funguje jako volný prostor a dělá určitou atmosféru celému 

okolí a dnes ji jakýmkoli způsobem zastavět by znamenalo, zničit genius loci tohoto místa. 

 Všechny baráky se mi tady líbí, a když tady vznikla nějaká prosklená mrcha, tak 

nevím, jestli by to tady zrovna bylo dobré.  

 Vidíme tady krásnou secesní zástavbu, která by zmizela a kdo ví, jak by vůbec tento 

prostor ve finále vypadal. 

 Rozhodně se sejdeme na Komisi územního rozvoje, půjde to do rady a myslím, že i do 

zastupitelstva, kde budeme uplatňovat námitku proti tomuto řešení. Jsme přesvědčeni, že v 

tomto uspějeme.  

 Myslíme si, že postavit tady nový dům tak, jak se dnes staví – samozřejmě že by to byl 

„skleňák“, zničilo by to tady a nehodí se to sem. Budeme velice rádi, když piazzeta zůstane 

nezastavěná minimálně tak, jak je, možná s trochou více zeleně.  

 Území už je zastavěné, protože tam jsou garáže, ale nejdůležitější je, že to v plánu 

máme jako stabilizovanou lokalitu, kde se podle pražských stavebních předpisů může dům 

doplnit. 

 To se ale může změnit. Nový územní plán města totiž ještě čeká společné jednání a 

veřejné projednávání. O osudu piazzety se tedy rozhodne na květnovém zasedání pražského 

zastupitelstva. 

 Kristýna Svobodová, Televize Praha. 

 Video stačí stopnout, myslím, že to podstatné zaznělo. Pokračoval bych, abych časově 

nezdržoval. 

 Jsem občanem Prahy 1, ve které trvale žiji od r. 1945. Mluvím k vám jménem 

signatářů petice proti zastavění piazzety před tímto hotelem Intercontinental, ve které 

prosazujeme zachování jednoho z posledních volných prostranství v této lokalitě. Žádáme, 
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aby na tomto náměstí nevznikl žádný dům, stavba a náměstí zůstalo volné a případně se tam 

doplnila chybějící zeleň.  

 Před volbami jsme oslovili všechny politické strany na Praze 1 se žádostí o jejich 

stanovisko k případné dostavbě tohoto náměstí. Snad úplně všechny strany nám potvrdily, že 

nebudou podporovat, byť i částečnou, zástavbu tohoto náměstí a že nám pomohou zachránit 

tento unikátní prostor.  

 Přiznám se, že jsme byli šťastni za drtivou podporu našeho snažení. Několik 

zastupitelů se i přímo zúčastnilo našeho happeningu. Jak jste viděli na obrázku, zúčastnil se i 

pan Lomecký, který již v zastupitelstvu není. Jsme ale rádi, že je v zastupitelstvu pan Ulm, 

který s námi v té době oblékl tričko „stop stavbě u Intercontinentalu“ a v zastupitelstvu stále 

zasedá.  

 My, signatáři petice, se obracíme především na něj jako člena v současné vládnoucí 

koalici, aby se zasadil o to, aby stanoviska městské části, která tady byla prezentována, byla 

prosazována, aby se prohlášení pana starosty nedala vykládat zavádějícím způsobem 

nahrávajícím teď novému vlastníkovi Intercontinentalu a jeho zastavovacím záměrům. 

Současně děkujeme za vyjádření klubu Praha 1 sobě, který zveřejnil své stanovisko v 

periodiku Praha 1.  

 Prosím, pane zastupiteli Ulme i ostatní zastupitelé, dostůjte svým předvolebním 

slibům a jednoznačně odmítněte zastavení byť jen části náměstí Miloše Formana. Pane Ulme, 

považujeme vás za jakýsi svorník mezi naší aktivitou a zastupitelstvem Prahy 1. Dovolíme si 

vám předložit návrh materiálu, o kterém věříme, že ho předložíte dále k projednání na dalším 

zasedání zastupitelstva. Pokud stále platí předvolební sliby a stávající proklamace, měl byste 

se stát jedním z nejúspěšnějších předkladatelů v této záležitosti. Děkuji vám 

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Na interpelaci vám bude dle pravidel reagováno písemně.  

 Prosím dalšího interpelujícího pana Mgr. Borise Monoszona, který není občanem 

Prahy 1. Musíme hlasovat o možnosti vystoupit. Prosím hlasovat. V sále: pro 11, proti 0, 

zdržel se 1, distanční hlasování: 8 pro. Celkem 19 pro, můžete vystoupit. Pane Monoszone, 

ujměte se slova. 

 

P.  M o n o s z o n : 

 Vážení zastupitelé, dovolte, abych řekl několik slov o osudu maloformátové 

nízkorozpočtové reklamy v Pražské památkové rezervaci.  

 Maloformátová reklama zajišťuje nízkonákladovou maloformátovou reklamu po celé 

Praze. Od r. 2000 na základě smluv s odbory majetku a odboru životního prostředí 

maloformátová reklama provozuje legální výlep plakátů v Pražské památkové rezervaci. Za tu 

dobu se nám podařilo téměř vymýtit černý výlep z centra města a ochránit fasády a oplocení 

domů, které jsou ve správě městské části.  

 V r. 2018 jsme zahájili jednání s odbory majetku a životního prostředí o inovaci 

reklamních zařízení dle požadavku nových pražských stavebních předpisů, manuálu IPR a 

památkářů, vyhlášek o reklamě, stavebních předpisů, zejména likvidaci vizuálního smogu.  

 Odbor životního prostředí reagoval a v rozumném čase s námi uzavřel dodatek ke 

smlouvě, ve kterém jsme se městské části zavázali ke zvýšení nájemného o 2,5násobek a 

navíc ještě na vlastní náklady za 1 mil. Kč vyrobili a instalovali nové pylony, jejichž design 

schválil IPR a odbor památkové péče Magistrátu. 

 Dva roky nato se odbor majetku odmlčel, nereagoval ani na žádost o informace podle 

§ 106, a až v červnu 2020 odvedou na naši žádost o odpuštění nájemného v souvislosti s 

vyhlášením nouzového stavu žádost zamítl a vypověděl nám 13 smluv. Výpověď s tříměsíční 

lhůtou bez uvedení důvodu nabyla platnost zrovna v září 2020, kdy celá kulturní obec měla 



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 67 
 

jedinečnou šanci získat obecenstvo zpět do divadel, koncertních síní, výstavišť a muzeí, ale 

celá síť legálního výlepu v centru byla paralyzovaná díky neuváženému kroku ze strany 

odboru majetku. Ohlasy umělců – pana Jiřího Suchého a zpěváka a producenta Jana 

Smigmatora  přikládám.  

 Odbor majetku jsme na to upozornili a navrhli dvě řešení: 

 a) prodloužit výpovědní lhůtu po dobu nezbytně nutnou k hledání náhradního řešení, 

nebo 

 b) uzavřít smlouvu na dobu neurčitou s krátkou výpovědní lhůtou po dobu přípravy 

výběrového řízení.  

 V červenci proběhlo jednání na majetkové komisi a následně jednání přímo s radním 

Votočkem a Mgr. Dubskou, kde nám bylo přislíbeno nejpozději do Vánoc uspořádat výběrové 

řízení. Od té doby již dva měsíce odbor majetku s námi nekomunikuje, neodpovídají na maily, 

neberou telefony nebo se všichni odkazují na Mgr. Dubskou.  

 Proto zdvořile žádáme zastupitelstvo, aby pověřilo Kontrolní výbor prověřit, zda 

 a) odbor majetku jedná v zájmu městské části, kdy přichází o příjmy do rozpočtu v 

řádu stovek tisíc Kč v době snížené poptávky po pronájmech, četných výpovědí a 

nesolventnosti nájemníků,  

 b) odhaluje zanedbaný stav fasád a oplocení domů svěřených do péče, 

 c) likvidací 25 let budované sítě nízkorozpočtové maloformátové reklamy vytváří 

optimální podmínky pro návrat černého výlepu do Pražské památkové rezervace,  

 d) ztěžuje podmínky propagace kultury v centru města za okolností, kdy pořadatelé 

nemají na komerční reklamu a nemají podmínky k legálnímu výlepu, 

 e) jednání, kterého odboru – životního prostředí nebo majetku – můžeme považovat za 

správné a v zájmu městské části.  

 Dochází totiž k porušení zákona o legitimním očekávání i v rámci jedné městské části. 

Odbor životního prostředí a odbor majetku postupují rozporuplně ve stejné věci a chybí 

jednotná koncepce městské části. 

 Děkuji za pozornost.  

 

P.  H e j m a : 

 Bude reagováno opět písemně. Prosím pana Ing. Filipa Dvořáka jako dalšího 

přihlášeného občana Prahy 1. 

 

P.  D v o ř á k : 

 Děkuji panu předsedovi Kontrolního výboru. 

 Vážení zastupitelé, moji interpelaci jsem nazval „Newly opened Quentin Prague 

hotel“. 

 Jedná se o budovu na parcele č. 60 v Křižovnické ulici 14. Po mnoho let byly žádosti 

různých vlastníků tohoto domu o kladné stanovisko k využití této budovy jako ubytovacího 

zařízení předkládány komisi územního rozvoje. Nikdy nezaznamenaly úspěch. Komise vždy 

zastávala stanovisko, že dům je to bytový a jako takový by měl sloužit.   

 Na webové stránce quentinprague.com však naleznete kompletní přehled o aktuálním 

využití této budovy.  

 Prosím paní Valíčkovou o promítnutí fotografie domu, abyste viděli, o čem mluvím.  

 V ní je hotel, nebo v ní není hotel, jenom se to jako hotel tváří. Může to být všechno 

zamotané. Územní plán totiž umožňuje umístit ve všeobecně obytném území podmínečně 

přípustně i ubytovací zařízení, ale pak v takovém případě není použití změny využití bez 

vyjádření příslušné městské části možné.  

 Aby se to vyjasnilo, vznáším následující dotazy: 
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 Jaký je kolaudovaný stav budovy na parcele č. 60 v Křižovnické ulici 14 – prosím po 

podlažích?  

 Jakým řízením vedeným stavebním úřadem bylo aktuálního stavu dosaženo? 

 Jaký byl předchozí kolaudovaný stav – prosím po podlažích? 

 Jak se do řízení vedeným stavebním úřadem vyjadřovala MČ Praha 1? 

 Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí, bude odpovězeno písemně. 

 Prosím pana Štěpána Kuchtu, přihlášeného s druhým příspěvkem. 

 

P.  K u c h t a : 

 Opět prosím aspoň pana Bureše, aby poslouchal. Domnívám se, že určitá krizovost 

dění na Praze 1 bude skrze další dění situace pokračovat. Spíše to vítám z toho důvodu, že to 

už nějak dál nešlo. Rád bych připomněl. Pro mne je velice klíčové, jací lidé ve skupině, v 

dané městské části žijí, co tam přinášejí, jací jsou charakterově, jak smýšlejí. Chci žádat 

zastupitele, hlavně pana zastupitele Bureše, abyste dávali pozor na to, že v případě, že do 

budoucna přijde doba, kdy budou do Prahy na určité zalidnění zváni různí lidé, aby si dávali 

dobrý pozor a spíše přísněji vybírali, jakého charakterového založení tito lidé jsou, protože 

jací lidé se zde budou usazovat, takové město budou nadále vytvářet. Domnívám se, že Praha 

není zralá na chaos a na charakter občanského válčení mezi sebou, jaké zažívá Londýn, Paříž 

a jiné destinace. My máme pořád ještě možnost si to tady určovat jako správci tohoto 

prostoru. 

 Všímám si, jakým razantním způsobem byla zasažena rovina podnikatelů a restaurací, 

jak mizí různé obchody. Nikdy jsem se nemodlil za tak razantní zásah, ale přiznávám, že část 

mé duše to nakonec vítá, a vy víte proč. Bylo to z důvodu naprosté bezohlednosti mnohých 

lidí k té skupině lidí, jako jsou rezidenti. Pořád věřím, že tato městská část by měla mít své 

rezidenty. Ti nepotřebují nic jiného, než aby byl podporován jejich soukromý život, klid, 

jejich rodinný život. Myslím, že rodina je v dnešní době hodně na úbytě. 

 V posledních letech jsem se velice smířil s postavou Ježíše Krista a Panny Marie. 

Velice často a tím spíše v těchto dnech je volám ku pomoci. Neříkám, že pomáhají právě oni, 

ale domnívám se, že volat po nich je klíčem, kterým se přivolává spousta jiných bytostí, které 

mají podobné naladění jako tyto ikonické bytosti. 

 Domnívám se, že se málo hovoří o významu tohoto všeho. Zároveň říkám, že jsem 

zvláště v posledních letech poznal samotnou Zemi, rostlinstvo jako velmi živé a inteligentní 

bytosti. Země už nemůže dále snášet to, jak my – lidé – taháme za její cecíky. Dlouho to šlo, 

už to dál nepůjde. I to, co vyvádíme tady v Praze a dopustili jsme a stále dopouštíme – 

jakmile bude krize pryč, možná by se mnozí velice rádi vrátili ke starým pořádkům. 

Domnívám se, že to dál nepůjde, jak bude stále víc a více zle. 

 Co se týká hluku, pochybuji, že v tuto dobu děláte jakékoli přípravy na to, aby se 

znovu začalo dbát na noční klid, aby se tady lidem dobře žilo. Apeluji na to, abyste teď v 

tomto směru něco připravili. Vláda dokázala, že může dělat mnoho razantních opatření, ale 

předpokládám a hádám, že vy se nepřipravujete, opět zanedbáváte. Myslím, že se nemýlím. 

 Dále zase něco příště.  

 S panem Burešem bych rád pět minut hovořil. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Na to jednací řád nepamatuje, pane Kuchto. Prosím o další interpelaci s tím, že 

upozorňuji, že z naší strany není nic zanedbáváno. To bych byl nerad, aby tady skončilo to, co 

jste říkal, že se zanedbává. Určitě bude příležitost, aby vám to někdo kompetentní vysvětlil. 
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 Další přihlášený je pan Ing. Filip Dvořák. Máte slovo. 

 

P.  D v o ř á k : 

 Děkuji panu předsedovi Kontrolního výboru.. 

 Interpelace ve věci nekompetentnosti člena komise. V zápise ze 3. jednání 

bezpečnostní komise se řešila aktivita radnice ohledně stavu pasáže Vodičkově 32. Pasáže, 

kterou si my starší pamatujeme jako nejživější z části pasážového systému napojeného na 

Lucernu. Život zde tepal díky mnoha vývěskovým skříním s kartičkami nesoucími text 

nabízející či poptávající nějaké zboží. Ještě neexistovala Annonce. Ta přinesla první ze 

smrtících ran tomuto internímu systému, internet to dorazil. Pasáž rázem zmrtvěla. Přestože v 

tomto domě Praha 1 odprodala nějaké byty v privatizaci, ale sídlí zde část úřadu a celkem zde 

městská část stále spravuje téměř 3000 m2 prostorů, proto uzavřela s  SVJ smlouvu o výkonu 

správy pasáže. 

 V zadní části na schodech bylo oblíbené místo pro aplikaci drog, v přední části rozbité 

výlohy, nad vstupem ke schodiště směřujícím ke kancelářím úřadu po mnoho let vodou 

proteklý strop, odpadlý obklad, stěny počmárané grafitti. Co si asi o tomto stavu pomysleli 

všichni směřující do prostor Úřadu MČ Prahy 1.  

  V létě se městská část po letech vzchopila a feťáci díky kamerám zmizeli, byla 

odstraněna grafitti, byla opravena rozbitá výloha a vyměněna část rozbité dlažby. Zatékání je 

stále nedořešeno, ale i tak je to posun. 

 V zápise však členka komise Klasnová nenalezla pro tuto aktivitu pochopení a 

konstatovala, že by bylo dobré řešit i jiná místa, protože toto je zatíženo faktem, že v domě 

sídlí Hospodářská komora. To lze z jejího pohledu považovat za důvod aktivity Prahy 1. Nic 

jiného. 

 Na podzim loňského roku jsem vám nabídl ke zvážení, abyste osvobodili úředníka 

Masareho. Vzali jste to z gruntu a v lednu jste si přesedli. 

 V případě členky komise Klasnové postačí ji vyměnit za někoho kompetentnějšího s 

širším rozhledem a komplexnějším úsudkem. Není zjevně schopna objektivně posoudit 

potřebu nápravy věcí, které po léta bijí do očí a jsou ostudou v domě, kde sídlí Úřad městské 

části. Myslí si, že užívání 186 m2 z celkových 3000 m2, které v tomto domě spravuje MČ 

Praha 1, je zátěží pro tento dům. Neví, že v pasáži je zkušebna Městských divadel pražských, 

kam proudí desítky lidí na zkoušky, nově je zde otevřena ústřední pokladna Městských 

divadel pražských.  

 A víte, co je chucpe? Toto slovo je používáno, když slova drzost a neomalenost jsou 

příliš měkká.  

 Paní Klasnová je spoluvlastníkem domu x xxxxxx xxxxx xxxx domu, jehož fasády a 

průjezd byly vypěkněny, díky aktivitě MČ Praha 1. Vyžádejte si fotografie před a po. To 

budete čubrnět. Srovnejte, kolik trží MČ Praha 1 ze svých prostor v tomto domě a kolik trží z 

prostor v domě Vodičkova 32. x xxxxxx xxxxx také nesídlí žádná součást radnice. Vůbec by 

mě nenapadlo se nad tím zamyslet, ale její vystoupení na komisi je z tohoto pohledu strašlivé. 

 Obracím se na radu, díky jejímuž rozhodnutí je ThDr. Klasnová členkou komise, aby 

ji vyměnila za někoho s jasnozřivějším úsudkem. Snad ani nemusím citovat biblické „vidíš 

třísku v oku bratra svého, ale břevno ve svém nevidíš“. Asi chyběla na přednášce.  

 Děkuji za pozornost.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkujeme za interpelaci. Prosím posledního interpelujícího pana Zdeňka Čiháka. 

Využívá možnosti interpelovat jako občan Prahy 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 70 
 

P.  Č i h á k : 

 Nepřišel jsem za Zdeňka Čiháka, ale za velitele jednotky. Jednoduché shrnutí, byli 

jsme k tomu vyzváni. 

 Jednotka hasičů MČ nepolevuje v druhé vlně, kdy jsme nasazeni. Máme znovu 

spoustu událostí, řešíme formou dezinfekcí a dekontaminací DPS, školy, školky, Úřad MČ a 

budovy, které jsou s Úřadem MČ Praha 1 spojeny.  

 Co se týká našeho nasazení, jsme přesně podle plánu operačního střediska Hasičského 

záchranného sboru hl. m. Prahy nasazeni do 24hodinových služeb. Vychází to zhruba na  

4 varty do měsíce.  

 Co se týká dezinfekcí v jiných částech, než jsou v majetku MČ Praha 1, toho se zatím 

nezúčastňujeme, jen na přímý pokyn operačního střediska HZS. Dezinfekce a dekontaminace 

samozřejmě konzultujeme s chemickou službou HZS hl. m. Prahy a po jejich schválení, 

jakým způsobem dezinfikujeme, nás operační středisko vysílá na tyto události. 

 Děkuji za pozornost.  

 

P.  H e j m a : 

 Také děkujeme za tuto zprávu a za vše, co pro nás jednotka Sboru dobrovolných 

hasičů dělá, vážíme si toho.  

 Tím končí blok interpelací z řad občanů, nyní otevírám blok dotazy a interpelace z 

řad zastupitelů. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Vážení členové rady, než adresuji interpelaci k jednomu z vás, využiji čas, který mám 

k dispozici, abych vás všechny upozornil, že se nám zde bohužel v poslední době při 

odpovědích na interpelace objevuje nešvar z minulého volebního období. Tehdejší starosta 

odmítal veřejně reagovat na většinu dotazů a často se odkazoval na jeho povinnost odpovídat 

písemně do 30 dnů. Vzpomínám si na svou interpelaci k radnímu MUDr. Janu Votočkovi, 

který se nadechoval k reakci a exstarosta, který dotazován nebyl, jej přerušil a odmítl, aby 

interpelovaný odpověděl ústně. Za něj mi exstarosta Lomecký sdělil, že reakci obdržím 

písemně do 30 dnů. Obdržel jsem nic neříkající obsah dokumentu k samotné mé interpelaci, a 

tedy nešvar neodpovídání či pozdní odpovídání, prosím, pojďme společně změnit třeba i tím, 

že budeme na většinu interpelací reagovat zde na místě, pokud je to jen trochu technicky 

možné.  

 Pokud trend nezměníme, pak jsem přesvědčen, že interpelace naprosto postrádají 

smysl a jedná se svým způsobem o okradení času těch, kteří si interpelaci připravují. Stačilo 

by pak interpelace odevzdat písemně. Zajisté, některým by tento způsob vyhovoval, ale tím 

by došlo k popření jednoho z pilířů otevřené demokracie, který je nedílnou součástí kontroly. 

Podstatou je, aby veřejnost viděla erudovanost dotazovaných osob, jejich kompetentnost skrz 

jejich pohotovost a schopnost stručné a bleskurychlé reakce. Uvědomuji si, že ne vždy lze 

odpovědět okamžitě. Minimálně by bylo slušné a důstojné k tazateli alespoň stručného 

komentáře.  

 Interpelace jsou poměrně důležitým rituálem místní demokracie, kdy občané díky nim 

mají jednu z mála možností přímo se přesvědčit, kdo je jejich zástupcem v čele městské části, 

položit vybranému politikovi dotaz a vyhodnotit okamžitou odpověď. 

 Vážení členové rady, dovoluji si vás požádat, abyste odpovídali na interpelace ihned, 

co je interpelace přednesena. Prosím, pouhou písemnou odpověď praktikujte v případě, že 

nejste při interpelaci přítomni, nebo když nebudete mít veškeré podkladové materiály. 

Písemná odpověď, která musí navazovat na ústní reakci, může být obsáhlejší. Připomínám, že 

při ústní reakci jste limitováni pouhými dvěma minutami. 

 Nyní k dotazu, který mám na pana starostu. 
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 Pane starosto, ptám se, kdy dáte pokyn Mgr. Vladimíře Valíčkové, vedoucí oddělení 

volených orgánů, aby toto oddělení pravidelně veřejně prezentovalo návrh programu, který 

bude radou projednáván při jejím nejbližším jednání? V červenci jste návrh kvitoval, nicméně 

doposud jste nedal pokyn starosty. Uvítal bych vaši reakci nejen ke mně, ale i k paní vedoucí 

ideálně teď a tady. 

 Pane starosto, děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Kdybychom měli reagovat na každou interpelaci, ubereme spousty času těm, kteří by 

se měli dostat na řadu. Dnes jsme přesně vyčerpali čas pro občany, což bylo dáno tím, že jsme 

nereagovali.  

 Pokud jde o zveřejňování programu rady, je to otázka rady. Sedíte na každé radě  

s námi, pobavme se tam o tom. Když rada nebude namítat, můžeme změnit ledacos.  

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Mám interpelaci na paní Mgr. Špačkovou. 

 Vážená paní místostarostko, již potřetí vás interpeluji ve věci finanční škody, která 

vznikla MČ Praha 1 provedením a následným odstraněním černé stavby na pozemku MČ 

Revoluční – parkovací státní pro hasičské auto. Vaše předchozí odpovědi na mé otázky jsou 

rozporuplné, až zmatečné. 

 V první odpovědi na mou interpelaci ze dne 19. 5. 2020 svalujete vinu na mne a 

současně mě informujete, že předložíte na bod jednání zastupitelstva právní analýzu. V právní 

analýze se uvádí, že na vynaložené částky lze pohlížet buď jako na škodu, nebo jako na 

investici. V rozpravě jsem uvedl důvody, proč se jedná o škodu a nikoli o investici. Zejména 

to, že práce nebyly zadány, ani schváleny a ani převzaty. Proběhly jako černá stavba a 

požadavek na jejich proplacení přišel podezřele až s nástupem nové rady MČ Praha 1 po více 

než roce a půl.  

 Jelikož nebyl přijat můj pozměňovací návrh požadující náhradu vzniklé škody, 

interpeloval jsem vás v závěru jednání zastupitelstva podruhé s opětovným dovozením vzniku 

škody.  

 Ve své druhé odpovědi ze dne 16. 9. 2020 mi v rozporu s předchozím svým konáním 

sdělujete, že řešení této záležitosti vám vůbec nenáleží. Doslova píšete: Nemám tedy přímý 

vliv, kompetenci a především odpovědnost za správu majetku v samostatné působnosti.  

 Jestli je to pravda, je to smutné. Nemít jako místostarostka ani vliv, ani kompetenci a 

ani odpovědnost, musí být frustrující. To vás ale dle mého názoru nevyvazuje z odpovědnosti 

za škodu, protože jste jako členka rady odsouhlasila dohodu o dodatečném proplacení prací, 

které nebyly objednány, schváleny ani převzaty a které ani nebyly součástí projektu. Tuto 

odpovědnost nesete společně s ostatními radními. 

 Vidím jediné dvě možnosti řešení. Buď vzniklou škodu uhradí členové rady, nebo 

bude konstatováno, kdo tyto práce zadal a kdo tyto práce dopustil. Škoda bude vymáhána po 

konkrétním viníkovi či vinících. 

 Na příští jednání zastupitelstva připravím bod ohledně řešení škody. Zastupitelstvo by 

mělo vzít na vědomí vznik škody a určit způsob jejího vymáhání. 

 První otázka na vás zní, zda projednání tohoto bodu podpoříte. Škoda, která vysoce 

přesahuje 400 tisíc Kč, nemůže být jen tak proplacena z veřejných peněz.  

 Druhá otázka je ta, proč jste zadávala právní analýzu, jestliže se nyní považujete za 

nekompetentní tuto záležitost řešit? 

 Třetí otázka se týká ceny, kterou MČ Praha 1 zaplatila za dle mého názoru účelový 

právní rozbor. 
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 Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím dalšího přihlášeného pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Mám interpelaci na pana tajemníka. 

 Vážený pane tajemníku, jednou z výzev současné epidemie koronaviru je taková 

úprava pracovních podmínek zaměstnanců i dalších osob vykonávajících práci, aby se 

minimalizovalo riziko nákazy a současně se v co možná největší míře zachoval běžný provoz 

společnosti. V případě MČ Praha 1 jde o výzvu, do jaké míry nechat úředníky pracoval z 

domova. 

 Ve svých vyjádřeních vůči opozičním zastupitelům omezujete toto téma na 

konstatování, že nelze všechny úředníky nechat doma. Proč nám podsouváte, že navrhujeme 

Úřad zcela zavřít? Proč odmítáte diskusi o výměře, o příslušné úpravě interních směrnic či o 

takovém novém výkladu právních předpisů, který práci úředníků z domova co nejvíce 

umožní? Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí, bude odpovězeno. Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Mám to také o COVIDU na MČ Praha 1.  

 Má interpelace na pana starostu Petra Hejmu přímo souvisí se soukromou informací z 

radnice, kterou jsem minulý týden obdržel, že je na Úřadu MČ velké množství nemocných 

COVID, za jehož zveřejnění na mne MČ podala trestní oznámení za šíření poplašné zprávy, 

místo aby poskytla informaci o stavu nákazy, v jakém se celkově a aktuálně nachází a jestli je 

ta situace v pořádku či lze považovat radnici za epicentrum nákazy. Rozhodně mi nejde jen o 

zdraví mé a mých blízkých, ale v první řadě o zdraví zaměstnanců Úřadu a riziko nákazy pro 

jeho návštěvníky. My, obyvatelé Prahy 1, potřebujeme mít Úřad zdravý a v dobré psychické 

kondici, ne zavirovaný a nešťastný. 

 Nerozumím, že už měsíc není velká většina úředníků MČ Prahy 1 na home office, jak 

doporučuje Ministerstvo zdravotnictví. U řady kanceláří tomu podle mé roční zkušenosti 

uvolněného zastupitele nic nebrání. Považuji to za trestuhodný hazard se zdravím, ne za 

plnění bojové mise, jak to nazývá starosta Petr Hejma. Obdobně utajování průběžných i 

celkových čísel vnímám jako chybu, která je skutečným důvodem zvýšené nervozity a obav či 

dokonce strachu. Přístup radnice považuji za zastrašování s cílem utajit alarmující skutečnost. 

Ano, nebylo a není mi dosud jasné, jestli číslo počtu nakažených 157 není spíše celkové číslo 

nakažených, ale i to je úplně mimo rámec, tak jsem se o něj na facebooku podělil tak, jak jsem 

jej z Úřadu dostal, že se aspoň vyjasní, co znamená. Kdyby to bylo číslo, kolik lidí je na 

korodovém home officu, bylo by naopak nízké. V současné době vrcholící epidemie by to 

mělo podle mne být 80 %. Radnice ale uvádí počet lidí v karanténě 30, to je pouhých 9 %.  

 Dle statistik ministerstva je k 1. 11. 2020 v Praze 1 hlášeno od března 1070 

nakažených. Přepočítáno na počet zaměstnanců radnice to vychází, že by na Úřadu MČ  

Praha 1 s 340 zaměstnanci mělo být za letošek hlášeno okolo 12 nakažených. V celé Praze 1 

je aktuálně nakažených okolo 350 lidí, na radnici by to měli být správně poměrově 4 aktuálně 

nakažení. Uváděných 23 je počet 6krát vyšší než průměr. 

 Mé tři dotazy zní: 

 Kolik nakažených v současnosti a kolik celkem od začátku virové epidemie skutečně 

je na Úřadu MČ Prahy 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 73 
 

 Jak je možné, že hodnoty na Úřadu násobně překračují pražské průměry? 

 Jak je možné, že nefunguje home office pro většinu zaměstnanců Úřadu, jak 

doporučuje Ministerstvo zdravotnictví? 

 Na závěr mi dovolte komentář. Kdyby byla aktuální čísla průběžně zveřejňována, 

nedocházelo by mezi zaměstnanci ke zbytečným spekulacím a k panice při diskusi o jejich 

výši a umožnila by přiměřenou reakci ze strany vedení radnice, která pravděpodobně z 

nedbalosti nebezpečí šíření dle všeho podcenila a vystavila své zaměstnance zbytečnému 

zvýšení rizika. Přitom jedním z prvních nakažených byl sám starosta Hejma a velká část rady, 

díky kterým se virus na radnici dostal. Ani nechci domýšlet důsledky, kdyby někdo nákaze 

podlehl. Tresty za šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti jsou dle § 153 vysoké. 

 S heslem viru zmar Tomáš Vích. 

 

P.  H e j m a : 

 Pane zastupiteli, taktně jsem pomlčel o tom excesu, bohužel teď musím vyhovět 

požadavku pana předsedy Bodečka a odpovím na vaši interpelaci nyní. 

 Očekával bych z vaší strany spíše omluvu. 

 Dále bych očekával, že budete vnímat, co říkal pan tajemník na začátku, protože to 

všechno řekl. V žádném případě nic netajíme. Pan tajemník řekl, že je 23 pozitivních případů 

a 7 v karanténě. Je to o 3 méně než páteční číslo, které jsme uváděli médiím.  

 Pokud jde o vás, jste zastupitel, máte přístup k informacím, máte na ně právo, máte 

možnost zavolat, když ne mne, tak komukoli z Úřadu a zeptat se, jaká je situace. Jste 

odpovědný občanům za poskytování pravdivých informací, které si ověříte, oni vás zvolili, 

takže od vás očekávají, že je nebudete klamat a že nebudete šířit lži, falešné a poplašné 

zprávy.  

 To, že jste zveřejnil, že na radnici je více než polovina nakažených a že jste uvedl číslo 

156 nebo 157, to je přesně počet nakažených zaměstnanců Dopravního podniku, tam je jich 

přesně 156. Jste garantem pro ty, kteří vás volili, že vám mohou věřit, a vy v tomto směru 

nesmíte poškozovat radnici, šířit poplašné zprávy a navíc ještě vedení radnice obvinit z 

manažerského selhání apod. Víte, co jste tím způsobil? Jaký jste vznesl chaos, hysterii a 

obavy mezi zaměstnanci radnice, než se vše vysvětlilo? Víte, jak jste poplašil spoustu občanů, 

novinářů, média? Tak se nedivte, že radnice podala trestní oznámení ne na vás, ale na 

neznámého pachatele, aby už konečně bylo učiněno dost tomu bezbřehému šíření na 

facebooku. Lidé na facebooku si musí uvědomit, že se mohou zveřejňovat informace, které 

jsou podložené. Stejně jako když někoho nařknete osobně a nějak ho poškodíte, tak musí 

každý nést odpovědnost za to, co dává na facebook, zvlášť zastupitel. Vy jste způsobil to, že 

to od vás další přebírali, další lidé to šířili na veřejné skupiny a tím docházelo k šíření této 

poplašné zprávy. Radnice se musí v tomto směru bránit, aby se to do budoucna nestalo.  

 Teď už to nechme, prostě se stalo, ale očekával bych místo vašeho neustálého rýpání 

do potupu vedení radnice, že se omluvíte, řeknete, že jste pochybil, dal jste tam toto pitomé 

číslo, že vás to mrzí a mrzí vás, že to ostatní od vás přebírali. To bychom všichni očekávali. 

 Stane se, každý může udělat chybu, ale v tomto směru už přestaňte řešit, co se děje na 

radnici z hlediska jejího řízení. Napsali vám to samotní zaměstnanci. Netouží po tom, aby je 

zachraňovali ani pan Čižinský, ani Tomáš Vích, myslím si, že všichni vědí, co mají dělat, i 

tajemník. 

 Řešte své věci, které máte jako zastupitel řešit. Když vám není něco jasné, přijďte, my 

vám to rádi vysvětlíme. Statistiky se vedou denně, ale nebudeme nikomu sdělovat anamnézu, 

kdo je jakým způsobem nakažený. Jako zastupitel máte právo na vše. V tomto směru se 

ohrazuji vůči tomu, že by byla nějaká katastrofální situace na radnici. Nepracují tam lidé z 

Prahy 1, jsou tam ze všech možných koutů. Jak můžete přepočítávat vaši nesmyslnou 

statistiku na počty zaměstnanců na Úřadu?  
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 Omlouvám se, ale v tomto směru je nutné takto reagovat. Prosím, všichni na 

facebooku, ověřujte si, co šíříte, je to důležité. Nevadí nám konstruktivní kritika, můžete nám 

říkat cokoli, ale buďte slušní a šiřte pravdivé informace. Je to pro všechny, kteří mají odvahu 

tyto informace říkat jen z klidu domova, protože to ani nepřijdou říct osobně. Prosím, berte to 

takto. 

 Samozřejmě bude odpovězeno i písemně.  

 Prosím další interpelaci – pan zastupitel Skála. 

 

P.  S k á l a : 

 Mám krátkou interpelaci, která je pořád stejná. Zajímá mě postup a současné 

stanovisko pana Bureše k uzavírce obou nábřeží a kterým směrem se vedou další jednání  

s Magistrátem. 

 Také mě zajímá, zda jste pokročil v jednání ohledně změn parkování? Na poslední ani 

na předposlední parkovací komisi Magistrátu nebyly předložený od městské části žádné 

požadavky, ani nebyla chuť je tam projednávat. Chtěl jsem se zeptat, zda se v tom pokračuje, 

nebo jaký je důvod zdržení? 

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Hlásí se pan radní Bureš s odpovědí. 

 

P.  B u r e š : 

 Chci přímo odpovědět, aby nevznikaly nějaké fámy. Parkovací komise, na které jsem 

byl on-line přítomen, byla nedávno, cca před dvěma týdny. Žádali jsme, abychom dostali do 

rukou materiály. Nedostali jsme je, musel jsem si dělat fotografie obrazovek. Stejné 

připomínky jsem tam zopakoval, protože v tomto jsme byli jednotní. Nechceme zdražování 

pro rezidenty, chceme, aby abonenti byli zúžení tam, kde mají sídlo. Řekl jsem tam, že trváme 

na tom, že chceme konečně řešit podnikání z modré zóny – opět náš totožný postoj k dané 

věci. Bylo mi řečeno, abych s tím neotravoval, protože to není předmětem ceníku, který teď 

Magistrát řeší a že se to bude řešit někdy následně.  

 Mám rozepsáno to, co jsem chtěl, aby padlo, protože se někdy vystoupení hostů v 

zápise neobjeví. Chci to odeslat písemně, protože i další radní z městských částí se 

vyjadřovali stejně, ale všichni jsou hosté.  

 My dva jsme nikdy nebyli v rozporu, chceme totéž, ale připadalo mi to, jako by 

Magistrát říkal: nezdržujte, už musíme občanům zdražit parkování. Závěr, který tam je, je 

zdražit lidem parkovací kartu z 1200 Kč na 3600 Kč. Většinově jsme se jako radní, kteří jsme 

byli hosty, proti tomu ohradili.  

 Věci, které se nedostaly do zápisu, sepisuji a chci poslat. 

 Pokud se týká omezování tranzitní dopravy, platí tam to, o čem jsem informoval a 

platí to, co jsem říkal na poslední dopravní komisi, že Praha 1 jasně deklarovala, že chce tvrdá 

data. Území jsme vybavili kamerami, TSK je nakonec posoudila, nyní se tím zabývají další 

městské části. Současně jsem dále řekl, že nemůžeme jakkoli dále omezit Smetanovo nábřeží, 

dokud nebudeme mít vyřešenu Karolíny Světlé, Konviktskou a Jilskou. Na všechna tři místa 

je hotová dokumentace, připraveny dokumenty pro územní a stavební řízení, abychom jednali 

s Magistrátem o účelové dotaci a jakmile přestane mrznout, dá se stavět a někdy od 12. ledna 

mohli zahájit realizaci. Bez toho není možno dělat jakýkoli jiný zásah, protože by se všechno 

přesunulo do těchto rezidenčních ulic.  

 Takto to opakuji stále dokola. Na posledním on-line jednání do toho začaly vstupovat 

ostatní městské části o diskusi, kdo by tudy směl nebo nesměl projíždět. Hájím naši pozici, 

znát data a hlavně ochránit rezidenční ulice. Pro to dělám maximum. Dokumentace je hotova, 

pan náměstek byl tím překvapen. Věřím, že najdeme-li finanční prostředky – a zde budu žádat 
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hl. m. Prahu o účelovou dotaci, mohli bychom začít okamžitě po Novém roce stavět, tím tento 

problém vyřešit a být připraveni na jakýkoli krok, který nastane na obou nábřežích.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická poznámka – prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pane starosto, neposlouchal jste obsah mé první interpelace. Citoval jsem z Jednacího 

řádu, že na odpověď jsou maximálně dvě minuty. 

 

P.  H e j m a : 

 Teď to byla podrobná odpověď, i když dlouhá. My se to naučíme, předsedo. 

 Slovo má paní zastupitelka Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Kolega Tomáš Vích chtěl něco říct, a nebylo mu uděleno slovo. Jestli chtěl něco 

doplnit, pustila bych ho přede mnou.  

 

P:  H e j m a : 

 Interpelace spočívá ve sdělení interpelace a v krátké reakci toho, kdo je interpelován. 

Pokud je to celé zastupitelstvo, tak odpovídá starosta. Není to interaktivní diskuse.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Mám dvě krátké interpelace. První na pana Grabeina Procházku jako gesčního radního 

za nebytové prostory. Mohl by sdělit na příštím zastupitelstvu, kolik smluv bylo vypovězeno 

v nebytových prostorech k 30. listopadu 2020? 

 Druhý dotaz je na pana tajemníka, kolik bylo ve skutečnosti celkem nakažených na 

radnici k 31. říjnu? Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Má interpelace se týká záležitostí zejména Vrchlického sadu. Dozvěděl jsem se, že 

městská část stáhla žádost o dotaci ve výši 1250 tis. v oblasti zaměstnávání lidí bez domova. 

Ptám se, proč tak učinila? Týkalo se to dotačního programu v oblasti bezdomovectví. 

 Druhý dotaz je, proč Praha 1 uvažuje o omezení programu výměny injekčního 

materiálu pro uživatele drog, který v rámci snižování rizik už funguje dlouhá léta? Tyto 

informace jsem zaznamenal a chtěl bych vědět, jaká je skutečnost. 

 Třetí dotaz. Počítá Praha 1 s řešením toalet v parku u Vrchlického sadu, ať už mobilní 

formou nebo jiným řešením, ale tak, aby park nebyl zatěžován vyměšováním lidí? Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Krátká reakce k prvním dvěma věcem ode mne, pak pan radní Bureš bude reagovat k 

toaletám. 

 Zaměstnávání lidí bez domova tady probíhá již od r. 2008 nebo 2009 ve spolupráci s 

neziskovkami. V tom se pokračuje. Nedošlo k odmítnutí nebo nepožádání, naopak, žádost 

byla vyřízena. Vím, že se to řešilo. Nemám tady pana místostarostu Burgra, aby podal bližší 

vysvětlení, ale bude na to odpovězeno. Zaměstnávání lidí bez domova podporujeme. 
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 K rozdávání substitučních materiálů. Nechceme neziskovkám v tomto směru 

komplikovat činnost, ale na druhou stranu jsme tam zaregistrovali velký nárůst excesů. Máme 

to zdokumentováno jak fotograficky, tak videomateriálem. Je to ohrožující směrem k 

občanům Prahy 1, v tomto směru se musí stát náprava. Proto jsme projednávali i změnu místa, 

kam jezdí sanitka, která tam vozí materiál. Tuto věc je třeba vyřešit.  

 Nechceme to omezovat, ale chceme to řešit. Tyto aktivity nesmí ohrožovat občany jak 

z Prahy 1, tak ty, kteří tudy procházejí denně do práce či z práce.  

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Dovolím si doplnit i pana starostu, protože se tomu věnuje každý, kdo může.  

 K zaměstnávání. Jednáme i se soukromými firmami, aktuálně probíhá jednání ohledně 

koordinace rozdávání jídla za podmínek, že firmy, které to chtějí dělat, se zapojí i do 

zaměstnávání. 

 Co se týká zákazu, tuto fámu už jsem slyšel. O co šlo? Vyjádřili jsme se negativně k 

umístění automatu na výdej v Čelakovského sadech, kdy jistý člověk záhon rozšlapal, vyfotil 

se v něm s kartonem, jak by automat měl vypadat, čímž porušil zákaz vstupu, poškodil drahé 

sazenice, které tam byly. K tomu vydala Praha 1 negativní stanovisko k dalšímu 

samoobslužnému automatu v Čelakovského sadech. Žádný z ostatních programů nebyl 

omezen. 

 Co se týká záchodů, existuje již hotový projekt, který by měl řešit WC jako takové, tak 

pisoáry. Záchody by měly být pro nás beznákladové, pokud se nám podaří domluvit s Úřadem 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, protože je vybráno místo na nevzhledném 

plácku s uraženým pomníkem. Tam jste neuspěli, víte, jak je to složité, když jste ho chtěli 

zpátky, stát chtěl po obci za to asi 35 tisíc za metr, takže jednáme s hl. m. Prahou. 

 Co se týká pisoárů, máme už nabídku, měly by být trvale připojeny, aby se nemusely 

vyvážet. Koronavir nás trochu brzdí v tom, abychom všechny papíry vyřešili. Nebude-li to do 

konce roku, tak po Novém roce, ale pevně věřím, že se to tam do prosince podaří umístit, 

abychom tuto situaci jednou provždy vyřešili. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Poslední interpelující – pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Vážení kolegové, zastupitelé, vstoupili jsme do druhé poloviny právě probíhajícího 

volebního období. Jinak řečeno, čas se nám krátí. Troufám si tvrdit, že političtí nováčci, mezi 

které patřím, dokáží s větší jistotou plout v tématech souvisejících s komunální politikou na 

Praze 1. Sami sebe, tím mám na mysli zastupitele, již poznáme, dokážeme posoudit silné a 

slabé strany jak u sebe samých, tak i ve vztahu k ostatním členům zastupitelstva. Proto si 

dovolím touto interpelací vyzvat radu, aby se v polovině volebního období zaměřila na 

hodnocení všech poradních orgánů, zejména komisí. Nepožadoval bych uvedené, pokud by 

vzájemná spolupráce předsedů zastupitelských klubů a nejvyššího vedení naší radnice byla 

aktivní. Mám bohužel pocit, že někteří předsedové klubů nejsou schopni s těmi ostatními 

proaktivně komunikovat. 

 Vážená rado, v polovině volebního období si tě dovoluji oslovit, jak jsem již uvedl, 

abys zhodnotila práci svých poradních orgánů, účast členů a zejména apeluji na personální 

doplnění některých, kteří v tuto chvíli stále nemají plné obsazení. Apeluji s tímto i přesto, že 

si myslím, a v tomto je můj názor stále konzistentní, že poradní orgány na Praze 1 jsou 

personálně zbytečně přeplněné. Ideální by bylo mít pouze devítičlennou komisí a pětičlenný 

výbor. Avšak neúplné obsazení v minulosti nastaveného velkého počtu členů způsobuje nejen 
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problém v usnášeníschopnosti, ale i v přijetí usnesení. Mnohdy pro jeho přijetí je potřeba 

souhlasu prakticky všech přítomných členů, a to z důvodu velkého množství absentérů. 

 Vážená rado, vznáším na tebe dotaz a apeluji. Proč téměř po roce tvého působení je 

tvé složení sedmičlenné, přestože je zastupitelstvem stanovena osmičlenná rada? Nejednou při 

tvém schvalování chyběl pro přijetí usnesení pouhý jeden hlas. Rado, kdy hodláš být 

personálně úplná, na co čekáš, a pokud si myslíš, že je pro tebe dostačující, abys byla 

sedmičlenná, proč nepožádáš zastupitelstvo o snížení počtu členů ve tvém orgánu? Snížení 

počtu by znamenalo větší šanci pro přijetí některých navrhovaných usnesení. 

 To, že při kvartálních kontrolách plnění úkolů z rady a zastupitelstva, které provádí 

Kontrolní výbor, je velký počet úkolů nesplněných může být, a podle mne i je, způsobeno tím, 

co je obsaženo v této mé interpelaci. Vážená rado, mezi tvé velké hříchy směrem k těm, které 

zastupuješ, to je k občanům Prahy 1, patří i opakovaný nemalý počet nezodpovězených 

interpelací v řádné době, a to jak směrem k veřejnosti, tak i ke členům zastupitelstva. Je 

nutné, abys v tomto opakovaně neporušovala jednací řád našeho zastupitelstva. 

 Děkuji ti, rado, že pečlivě posoudíš vše, co jsem zmínil, že neshodíš obsah interpelace 

se stolu, jako jsi to prozatím udělala např. s mojí interpelací k tématu svatby na Praze 1, a že 

relativně rychle přijdeš s výsledkem, který pomůže zejména tobě. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Praha to určitě zavnímala. Prosím pana zastupitele Čižinského.  

 Upozorňuji, že se již vyčerpal časový rámec pro interpelace. Pokud to jsou posledně 

dvě, tak to zvládneme.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Budu interpelovat radního Richarda Bureše. Vážený pane radní, nedlouho poté, co 

jsem se po volbách 2018 stal starostou Prahy 1, setkal jsem se s problematickým právním 

vztahem mezi Prahou 1 a společností MC Investczech s. r. o. Setkal jsem se s tím tak, že mi 

bylo řečeno, že ihned po odchodu předešlého vedení radnice, jehož členem jste byl i vy, tak 

jeho současného vedení, jehož členem jste opět vy, přestal pan vedoucí Ciztal proplácet této 

firmě faktury.  (nesrozumitelná část projevu) 

 Pochopil jsem to tak, že pan vedoucí Czital neměl za prokázané, že práce, která tato 

firma fakturovala, byla skutečně udělána. Radnice pod vedením Prahy sobě brzy tuto smlouvu 

vypověděla. Firma MC Invest s. r. o. se pak k našemu podivení proplacení předmětných 

faktur nedomáhala. Následně jsme pak dospěli k názoru, že ne my, ale naopak MC Invest by 

měla Praze 1 nějaké peníze vracet.  

 Můžete vysvětlit, co se změnilo, kromě toho, že jste se stal členem rady opět vy, který 

se k této firmě, resp. k jejímu jednateli panu Miroslavu Černému často hlásíte, proti dřívějšku 

a nyní co vedlo k tomu, že dne 30. 9. 2020, tedy v době největšího covidového temna na 

radnici za šíření poplašné zprávy – tímto se omlouvám a policii vše vysvětlím, se v usnesení 

UR20_0101, rada městské části rozhodla zaplatit společnosti MC Investczech s. r. o. částku 

892,828 Kč? 

 

P.  H e j m a : 

 Pan radní Bureš chce reagovat.  

 

P.  B u r e š : 

 Velmi rád odpovím. Změnilo se to, pane bývalý starosto Čižinský, že jste poslední den 

své funkce podal trestní oznámení, policie vše důkladně prošetřila, zda byla činnost 

vykonávána včetně neproplacených faktur. Na základě prošetření konstatovala, že veškeré 

práce byly odvedeny. Na soud bylo podáno, že došlo ke stažení žaloby, protože na základě 
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závěru policie by bylo jasné, že plníme penále, podařilo se podepsat dohodu o tom, že 

městská část proplatí pouze holé částky původních faktur, ušetří tím soudní náklady a penále z 

prodlení. To je to, co se stalo. Čekali jsme na to, až vše prošetří na základě vašeho trestního 

oznámení policie, která vše prošetřila, rozhodla, a teprve poté došlo k dohodě, která ušetřila 

městské části peníze.  

 

P.  H e j m a : 

 Poslední interpelace – pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji za umožnění třetí interpelace. 

 Vážená rado, obsah této interpelace se týká dvou nemovitostí, které jsou ve svěřeném 

vlastnictví naší městské části. Jednak se týká objektu Kamzíkova 3/Železná 5, který nyní 

gesčně spadá spíše pod právní oddělení díky probíhajícímu soudnímu sporu, a ve druhém 

případě se již opakovaně dotazuji na využití Rybářského domečku. I v tomto druhém případě 

by zřejmě neměl odpovídat radní pro majetek, neboť ten není součásti procesu, který byl 

maskovaně pojmenován jako participace. 

 Objekt Kamzíkova 3/Železná 5 má vazbu na sira Nicholase Wintona a také na Marii 

Šmolkovou, oceněnou v loňském roce in memoriam Čestným občanstvím Prahy 1. ZMČ 

Praha 1 dne 16. 6. 2020 přijalo usnesení, ve kterém radě MČ Praha 1 do 30. 9. 2020 uložilo 

zajistit ověření vzniku a oprávněnosti zatížení spoluvlastnických podílů zástavními právy a 

aktuálních nákladů na rekonstrukci objektu. Podle mého přesvědčení provedené zástavy od 

spoluvlastníků nemovitosti byly čistě účelové, možná hraničící až s trestnou činností. Detailní 

absence soudního prověřování při této obstrukci spoluvlastníků vedoucí k získání druhé 

poloviny objektu je pro mne velmi zarážející. Stejně tak je pro mne zarážející pofiderní 

znalecký posudek, jehož autor přehlédl ve výpisu z katastru nemovitostí zástavu ve výši  

120 mil. Kč. Tato částka je v neprospěch Prahy 1. Stejně tak znalcem porovnání totožné 

hodnoty kulturní památky, kterou je tento městský dům U Bílého vlka s obyčejnými domy v 

okolí. Je na zvážení a přehodnocení, zda si znalec vůbec uvědomil, co bylo jeho úkolem, který 

mu zadal soud. 

 Rado, jak postupuješ ve zmíněné kauze? Kdo rozhoduje a je zodpovědný za Prahu 1, 

byť ve vztahu k hl. m. Praha, o odvolání soudního rozhodnutí? V jakém stavu je daná 

záležitost? Pevně doufám, že je maximálně zajištěno, aby v této kauze Praha 1 nebyla 

poškozena. Jak rado postupuješ ve vztahu k aktuálním rozhodnutím příslušných orgánů  

Prahy 1 v dané záležitosti, a to s odkazem na alokované částky cca 15 mil. Kč určených na 

rekonstrukci objektu a cca 25 mil. Kč určených ke koupi druhé poloviny nemovitosti, a to ve 

vztahu k návrhu rozpočtu MČ Praha 1 pro r. 2021? A to tak, aby tvůj postup byl logický a 

opětovně s nad postupy Prahy 1 nemusel udiveně pozastavovat soud. To nikdo nevidí, že nás, 

Prahu 1, se snaží pravděpodobně někdo podvést, aby se naše nemovitost tzv. za babku stala 

součástí hotelu U Sixtů? 

 K Rybářskému domečku. Co podstatného a konkrétního jsi, rado, realizovala od  

10. března t. r., kdy jsem tě detailně v interpelaci upozornil na unáhlenost tvého rozhodnutí, 

kterým jsi znemožnila a zastavila realizovat vítězný velmi zajímavý projekt v uvedeném 

objektu? Ten by v tuto dobu již mohl být finalizován a Rybářský domeček po odeznění 

současného nouzového stavu mohl být plně k dispozici, a to zejména občanům Prahy 1. Jak 

jsme někteří měli možnost slyšet v rámci diskuse ve Werichově vile při tzv. druhém kole 

participace, které bylo k mému divu určeno pouze pro dvě, tebou rado, vybrané strany 

možných uživatelů, tak jeden z velkých favoritů tebou zrušeného výběrového řízení měl 

připravený projekt, který zakomponoval spolupráci se spolky naší městské části. To bylo a je 

přesně to, co sama v tuto chvíli jednoznačně upřednostňuješ. Znovu musím zopakovat, jak 
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velkou škodou je, že jsi výběrové řízení nešťastně zrušila, aniž by ses detailně seznámila s 

předloženými nabídkami. Nyní opět nabízím pomoc, aby se Rybářský domeček co nejdříve 

trvale otevřel veřejnosti. Uteče rok a dům bude nadále chátrat a nepřinášet žádný užitek. 

Praha 1 promarnila další rok. O finanční újmě ani nehovořím. Ta je opět v řádech milionů, 

které tratíme. Děkuji za pozornost. 

 

P.  H e j m a : 

 Vaší interpelaci rozumíme. Krátká reakce k první věci. Všichni víme, že tam běží 

soudní spor. V nedávno době – myslím před prázdninami – došlo k rozsudku, kde v rámci 

návrhu na vypořádání spoluvlastnického podílu bylo přisouzeno, že má kupovat druhá strana. 

Řeší to naše zastoupení, což je pan Mgr. Chytil ve spolupráci s právním zástupcem hl. m. 

Prahy, my jsme tam v pozici vedlejšího účastníka řízení. Pokud vím, bylo tam podáno 

blanketní odvolání a s hl. městem se musíme dohodnout, co dále. 

 K Rybářskému domečku. Tam je připraven návrh smluvní konstrukce, máme stavebně 

technický průzkum a zjistili jsme, že domeček je možno provozovat ve stávajícím stavu, není 

tam zapotřebí velké investice. Držíme to, co jsme říkali, že bychom měli mít do konce roku 

tuto věc vyřízenou.  

 Končím blok dotazy a interpelace.  

 

Prosím, abychom přistoupili k projednání bodu č. 21, tisku 2037, kterým je záměr prodeje 

citovaného pozemku k. ú. Hradčany. Prosím předkladatele pana radního Votočka, aby se 

ujal tisku. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Toto je záležitost posledních tří let, během nichž došlo k několika událostem. První 

bylo, že v rámci revize katastrálního operátu bylo zjištěno, že dům Strahovská 16 po úmrtí 

vlastníka xxxx xxxxxxx zdědila jeho dcera. Při revizi katastrálního operátu se zjistilo, že na 

části pozemku, který je veden pro hl. m. Prahu, je několik drobných staveb původního 

vlastníka budovy. Řešila se otázka, co s tím, jestli pronajmout nebo prodat. Nakonec jsme se 

dostali po mnohaměsíčním jednání v průběhu celého tohoto roku k tomu, že paní xxxxxxxxx, 

současná vlastnice tohoto objektu, je ochotna za částku danou znaleckým posudkem, což je 

1701 tis. Kč pozemek odkoupit. K tomu, aby tak mohla učinit, předkládáme zastupitelstvu 

záměr prodeje. 

 

P. H e j m a : 

 Děkuji za uvedení. Otevírám rozpravu. Pan zastupitel Bodeček. 

 

P. B o d e č e k : 

 Chtěl bych se zeptat předkladatele, jak se „popasujeme“ s usnesením, které bylo 

přijato myslím v červenci 2020? Je to stará záležitost. 

 Možná druhotná záležitost se dostala k mým rukám, když jsem ještě byl radním pro 

majetek. Pro mne bylo důležité – i kdyby nedošlo k lednovému politickému převratu – 

předložit zastupitelstvu požadavek paní žadatelky nájmu myslím za poslední tři roky. Táži se, 

jak se vypořádáme s touto žádostí?  

 Proč jsem byl připraven předložit tehdy zastupitelstvu předklad v souvislosti s 

odpuštěním nájmu? Uváděla to, že se její táta o pozemek staral myslím v délce 60 let. 

 Pane dr. Votočku, chci se vás zeptat: v momentu, kdy podpoříme tento předklad – 

podpořil bych ho v dobré víře paní xxxxxxxxx – jestli vymyslíte nějaký nástroj k tomu, aby 

nedošlo k přeprodeji a ona nezískala za prodej svého domu s odkazem na získání tohoto 

pozemku vyšší částku. Vím, že částka 1701 tis. Kč by měla být cenou obvyklou, tak i přesto si 
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myslím, že bychom měli nad úvahou možného prodeje, ke kterému údajně má dojít, nějak 

pohlížet.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana předkladatele o reakci. 

 

P.  V o t o č e k : 

 K první otázce. Usnesení rady bylo nahrazeno usnesením rady, které bylo přijato 

minulý měsíc.  

 Další věc je, že se nabízí prodej za odhadní cenu. I když tuto odhadní cenu znaleckého 

posudku právníci paní xxxxxxxxx zpochybňovali poukazováním na to, že byl pozemek 

srovnáván s pozemky dole na Malé Straně, ale že je to něco zcela jiného, nakonec jsme 

dospěli po velkém lopocení k tomu, že je ochotna za cenu znaleckého posudku odkoupit. 

 Pro futuro jsme pozemek paní Jiráskové propůjčili, jako se propůjčují dvorky. To, co 

bylo do minula, nemůžeme, tam je nájem vyčíslen třikrát 80 tisíc. To se předloží 

zastupitelstvu k rozhodnutí, bude-li realizován projekt, zda to odpustí nebo neodpustí. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan Bodeček – technická poznámka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Měl jsem na mysli usnesení rady z 21. července, ale už jste mi na to odpověděl. To je 

to odpuštění nájmu. 

 

P.  H e j m a : 

 Rozprava je ukončena, pan radní má závěrečné slovo, které nevyužije. 

 Prosím hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Výsledek hlasování v sále: pro 13, 

proti 0, zdrželi se 2. Distanční: pan zastupitel Skála se zdržel, pan zastupitel Kučera je 

proti, paní zastupitelka Počarovská nehlasuje, pan zastupitel Nazarský se zdržuje, paní 

zastupitelka Nazarská je proti, pan zastupitel Vích se zdržel a paní zastupitelka 

Talacková nehlasuje, pan zastupitel Čižinský je omluven. Celkový výsledek hlasování: 

13 pro, 3 proti, zdrželo se 5, nehlasovali 2. Usnesení bylo schváleno.  

 

 Můžeme přejít k bodu číslo 22, k tisku 2042. Prosím předkladatele pana radního 

Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Tady se jedná o nápravu chyby. Není to chyba písařská, je to chyba, k níž došlo 

nepozorností při zpracování, kdy v materiálu na dotace pro radiovodoměry, které schvalovala 

rada, což byly všechny částky pod 50 tisíc, se tam vloudila omylem jedna položka týkající se 

Revoluční 28, kde šlo o částku 79200 Kč, což je částka, která patří k rozhodnutí 

zastupitelstvu. Proto pokorně předkládám tento materiál, aby zastupitelstvo toto schválilo.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji, pan radní skončil. Pan zastupitel Bodeček se ujímá slova. 

 

P.  B o d e č e k : 

 S částkou souhlasím, protože došlo asi k pochybení. Pane předkladateli, vím, že jsem 

dnes na vás přísný, materiál – to je síla. 
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 Předpokládám, že toto je finále, že už nic v souvislosti s radiovodoměry sem nepřijde. 

Máte součet celého tohoto projektu?  

 Řeknu asi pět důležitých věcí, kontrolujte mě. 

 Rada v minulosti schválila dotaci 97 žadatelům v hodnotě 3704400 Kč s tím, že jim dá 

částku 1800 Kč na jeden vodoměr. Potom zastupitelstvo 16. 9. schválilo částku 3825 tisíc, 

následně rada 6. 10. snížila tuto částku – „vyšoupla“ některé žadatele -  255600 Kč na částku 

2818 tis. Kč a na závěr rada 9. 11. zase přiřadila dva žadatele – myslím Smečky a 

Křižovnického. Výsledná částka, která šla za radou, čítá 2897200 Kč.  

 Když k současné částce přičteme těch 79200 Kč, dostáváme částku ze zastupitelstva 

3904200 Kč, a k této částce přičteme částku z rady 2897200 Kč, dostávám se k finální částce, 

která je 6801400 Kč. 

 Ptám se, zda je tato částka konečná? Mám opoziční „šťouch“, kdy bych chtěl 

připomenout, že projekt, který vznikl v únoru, byl v rámci dotace do částky 3 mil. Kč. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Chtěl jsem se zeptat pana předkladatele, jestli se nějak vypořádal s tím, co jsem říkal 

minule, nebo jestli se nějak pokusil o jednání s těmi, kdo dostávají dotační tituly – jestli by 

měl nějakou informaci třeba o počtu těch krátkodobě pronajímaných jako na ubytovací službu 

nemovitosti.  

 Když to vezmu podle našeho domu, dálkové vodoměry jsme si pořídili cca před 1,5 

rokem, ale jen proto, že současní provozovatelé ubytovacích služeb se ani neobtěžovali se 

dostavovat k odečtům atd. Dnes mám pocit, že to byla spíše služba pro ně než pro nás, kteří 

tady trvale bydlíme. Děkuji za odpověď. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předkladatele o reakci. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Nevím, co říct Bodečkovi. Čísla jsou taková jaká jsou, v rozpočtu je na to krytí. Tady 

vidím, že je všechno v pořádku.  

 Pokud jde o toho pána, tak s ním nemluvím, dokud se neomluví.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Hlasování v sále: 

pro 14, proti 1, zdržel se 0. Distanční hlasování: paní zastupitelka Talacková se zdržuje, 

paní zastupitelka Počarovská je proti, pan zastupitel Špaček se zdržel, pan zastupitel 

Kučera se zdržel, paní zastupitelka Nazarská se zdržela, pan zastupitel Vích se zdržel, 

pan zastupitel Skála se zdržel, pan zastupitel Nazarský nehlasuje. Celkový výsledek 

hlasování: 14 pro, proti 2, zdrželo se 6, nehlasoval 1. Tisk byl schválen. 

 

 Můžeme přejít k bodu č. 23, bod č. 2056 – navýšení Zaměstnaneckého fondu. 

Prosím pana tajemníka, aby se ujal slova. 

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, nevyčerpalo se 400 tis. Kč určených na 

konzultační a právní služby určené pro dopravu. Nedá se předpokládat, že by se vyčerpaly. 

Proto vás prosím, zda by těchto 400 tisíc bylo možné převést do Sociálního fondu, který je 
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určen pro benefity zaměstnancům. Máme už založenou odborovou organizaci, se sociálním 

fondem by společně se mnou hospodařila. Z naší strany je zájem posílit i příští rok částku, 

která v tomto fondu bude figurovat. Teď je to první vlaštovka. Prosím vás o souhlas s 

převodem 400 tis. Kč do sociálního fondu. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu. Pan zastupitel Brož má technickou poznámku. 

 

P. B r o ž : 

 Chci se ujistit, že se jedná o Zaměstnanecký fond.  

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Omlouvám se, je to Zaměstnanecký fond. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Tento tisk chci také podpořit, jsem pod ním podepsán. Peníze bylo třeba doplnit do 

zaměstnaneckého fondu na základě dohody s odborovou organizací a připravené kolektivní 

smlouvy. Jdou do rezervy z peněz, které jsou ne v kapitole pana Citara, a týkají se dopravy. 

Tuto částku letos nebudeme čerpat, jsme připraveni ji převést a pomoct tuto situaci řešit ve 

prospěch zaměstnanců.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Mám několik dotazů k Zaměstnaneckému fondu jako takovému. V momentu, kdy se 

to schválí, peníze se převedou. Bude to znamenat, že se to musí ještě vyčerpat ke konci roku? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, pane tajemníku, odpovídejte. 

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Peníze, které se teď převedou do Zaměstnaneckého fondu, se nemusí vyčerpat do 

konce roku, je naprosto běžné, že se peníze převádí z roku na rok.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Děkuji, to jsem si chtěla potvrdit. Dále se chci zeptat, kolik ve fondu aktuálně je 

prostředků? 

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Přiznám se, že na tuto otázku nejsem připraven, ale podle mého odhadu tam bude půl 

milionu nebo milion korun. Neberte mě ale za slovo. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Šlo mi o to, jestli je tam nula. 

 Jakým způsobem se letos benefity čerpaly a na co to bylo? Kolektivní smlouvu jsem  

v tomto ohledu nečetla. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana tajemníka. 

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Zaměstnanecký fond připravuje společně se mnou tzv. KOZA, to znamená komise 

Zaměstnaneckého fondu. V letošním roce se peníze čerpaly ještě podle starých pravidel. 

Kolektivní smlouva zatím není podepsána, ale jak říkal pan radní Bureš, už je připravena k 

podpisu. Součástí kolektivní smlouvy také bude ustanovení, které bude říkat, že se 

zaměstnaneckým fondem bude disponovat tajemník společné s odborovou organizací. 

 Letos se peníze především utratily za stravenky, jsou tam nějaké krátkodobé půjčky. 

Předpokládalo se, že bude nějaké divadelní představení pro zaměstnance, což se už nepovede. 

Příští rok bude záležet na odborové organizaci, jaké požadavky bude mít. Jak jsme spolu 

mluvili, budou dost velké. Bude také záležet na tom, co do zaměstnaneckého fondu připravíte 

příští rok.  

 

P. P o č a r o v s k á : 

 Děkuji za odpověď. Mám poslední dotaz: zda by bylo dobré zvážit, aby šlo do 

benefitu např. očkování proti klasické chřipce, především tam, kde zaměstnanci přicházejí 

často do kontaktu s jinými lidmi.  

 Poznámka na okraj. Neříkám to z toho důvodu, že by tady byla nějaká informace, 

kolik lidí má COVID na Úřadu, ale např. na ministerstvu, kde pracuji, nám takový benefit 

dopřáli. Myslím, že pro zaměstnance by to bylo velmi záslužné.  

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Dosud jsem připravoval pravidla pro rozdělování Zaměstnaneckého fondu společně  

s komisí, o které jsem tady mluvil. Velice rád tuto aktivitu přenechám odborářům, protože 

zatím když jsme cokoli vybrali, byla určitá skupina na Úřadu, která byla nespokojená. Nechť 

si tuto nepříjemnou práci odpracují odbory, nechám to na nich. Pokud budou chtít očkování, 

budou mít očkování, 

 

P.  H e j m a : 

 Pan radní Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Dovolím si doplnit, vím o tom, než jsem souhlasil s převodem 400 tisíc. Odborová 

organizace pracuje jak směrem k zaměstnancům, tak k panu tajemníkovi. V rámci přípravy 

kolektivní smlouvy došlo i k jejich odvedené práci na posouzení benefitů, o které mají zájem. 

Právě proto, aby hned po podpisu bylo naplněno to, co je představou ještě pro letošní rok, 

chybělo tam 400 tisíc. Právě proto, aby se situace odblokovala, aby odboráři věděli, že jejich 

požadavky na všechny benefity a další věci jsou pokryty, tak je tady tento převod do 

zaměstnaneckého fondu. Nic nebrání tomu, aby s panem tajemníkem došlo k dohodě, protože 

odboráři vědí, že to nebude pouze slib, ale že peníze tam jsou.  

 Potvrzuji, že si už udělali svou tabulku, mají představu o benefitech jak pro příští rok, 

tak pro letošní rok, ale chybělo tam 400 tisíc.  

 

P.  H e j m a : 

 Chtěl bych objasnit proces projednávání kolektivní smlouvy. Odbory mají štěstí, že 

mají svého předsedu v pozici šéfa odboru dopravy a péče o veřejný prostor. Děkují dopravě, 

že pomohla dotovat Zaměstnanecký fond. 
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 Projednávání kolektivní smlouvy probíhá v tzv. tripartitě, kdy jsem v kontaktu s 

předsedou odborů a s panem tajemníkem a řešíme finální podobu kolektivní smlouvy. 

Samozřejmě další členové rady mají možnost se toho zúčastňovat, což je dobře, protože pak 

můžeme dobře nastavit parametry smlouvy. Kdo byste chtěl proniknout do detailů kolektivní 

smlouvy, nabízím se, můžete přijít s nápady, které můžeme přesouvat do odborové 

organizace. Probíhá to ve vzájemné harmonii. Pan tajemník ale musí být nárazníkem, musí 

krotit nereálné požadavky. 

 Pokud jde o strukturu kolektivní smlouvy, obsahuje to, co požaduje zákoník práce. 

Pokud se týká náplně práce, pracovní doby, klouzavé pracovní doby, dovolených, 

odstupných, věrnostních a podobných věcí, je to v reálných mezích. Pak je celý blok benefitů, 

které mají zpříjemňovat zaměstnancům Úřadům život, včetně příspěvků na dopravu apod. To 

jsou vyčíslené požadavky, které se teď pasují přímo na rozpočet, abychom si to mohli dovolit.  

 Na druhou stranu nikdo z nás nebude proti pomoci zaměstnancům v jejich práci.  

V tomto duchu jednáni probíhají již několik týdnů, není to jednorázová věc. Věřím, že to dnes 

podpoříme, že nikdo proti tomu protestovat nebude. Znovu se o tom budeme bavit při 

projednávání rozpočtu na příští rok.  

 Prosím ještě pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Chtěl jsem se zeptat, co je to za kolektivní smlouvu? Je to smlouva na r. 2020 a za dva 

měsíce přijdou vyjednávat znovu? Je to na delší období? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana tajemníka o osvětlení. 

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Pan starosta některé zákony zmiňoval. Ještě musím zmínit ten nejdůležitější – zákon o 

kolektivním vyjednávání. První návrh kolektivní smlouvy jsem dostal dokonce už v únoru 

nebo v březnu letošního roku, a to ještě za předchozího vedení odborové organizace. Byl to 

návrh naprosto nerealistický, který jsem proškrtal. Pak díky nouzovému stavu bylo chvíli 

ticho, pak si odboráři změnili vedení, přišlo nové vedení s návrhem kolektivní smlouvy, zase 

jsem jim to proškrtal. Kolega Czital, předseda současné odborové organizace, je praktický 

člověk, ale na druhou stranu velice tvrdý pro vyjednávání. Abych odpověděl na dotaz: je to 

návrh kolektivní smlouvy na konec r. 2020 a r. 2021. Vedení radnice si potom vyhodnotí, jak 

kolektivní smlouva byla plněna, zde je nebo není reálná a případně se uzavře na další roky.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu a prosím hlasovat  o předloženém usnesení. V sále: pro 15, proti 0, 

zdržel se 0. Distančně: 8 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Celkový výsledek hlasování: 

23 pro. Děkujeme za schválení tohoto tisku. 

 

 Můžeme přejít k bodu číslo 13, tisk 1939. Prosím pana předsedu Kontrolního výboru 

Davida Bodečka, aby se ujal tisku. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Dovolte mi krátkou vsuvku k tomu, co před chvíli zaznělo z úst pana radního Votočka, 

že se nebude bavit s některými členy našeho zastupitelského klubu. Byl bych rád, kdyby se 

zakopala válečná sekera, mohl bych zase říct, že pan doktor nazval jiného člena našeho 

zastupitelského klubu, že je blb. Chápu, že emoce tady jsou, prosím, zda bychom na tyto věci 

mohli zapomenout.  
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 Dostávám se k tisku. Předložil jsem vám zprávu Kontrolního výboru o kontrole plnění 

úkolů vyplývajících z rady a zastupitelstva, a to za období od 1. 10. do 31. 12. loňského roku. 

Konám tak na základě usnesení Kontrolního výboru z 12. října letošního roku, ve kterém 

Kontrolní výboru odsouhlasil znění dokumentu, který vám byl předložen k právě 

probíhajícímu bodu a pověřil mě k předložení materiálu zastupitelstvu. Plním tak jednu z 

hlavních povinností Kontrolního výboru. 

 Kontrolní výbor mi již v červnu uložil, abych zajistil a předložil přehled nesplněných 

úkolů pro nyní projednávané období. Zdůrazňuji, že již v červnu. Stalo se tak a přehled, který 

vygenerovala z e-spisu paní Mgr. Valíčková, byl členům Kontrolního výboru předán již 7. 9. 

Na základě dalšího pověření přijatým usnesením Kontrolního výboru jsem požádal příslušné 

odpovědné osoby o vyjádření, resp. zdůvodnění, proč úkoly nebyly vyřízeny v termínu a 

požádal je o nápravu tohoto stavu.  

 Nechápu, proč je problém, aby rest s úkoly byl z e-spisu vymazán, přitom stačí málo 

požádat příslušný orgán, v tomto případě buď radu, nebo zastupitelstvo, aby souhlasilo s 

posunutím termínu.  

 Nyní detailněji. Pro 4. čtvrtletí loňského roku bylo zastupitelstvem uloženo 25 úkolů, z 

čehož zůstává 6 úkolů nevyřízených. Jsou tam 2 úkoly, které jdou za objektem Dlouhá 28/30, 

kdy držitelem je Mgr. Petr Bulla. Pan Bulla nereagoval jak na e-maily z července, tak i z října 

 Dále tam máme 2 úkoly, které se týkají Nemocnice Na Františku. Tam se budu 

dotazovat paní Mgr. Valíčkové, která je zkušenější, jestli budeme moci tím, že byly 

projednány dnes na zastupitelstvu, zařadit je do návrhu usnesení, že tyto úkoly byly splněny, 

nebo počkáme, až budou odepsány v e-spisech. 

 Pak tam máme záležitost Kamzíkovu 3 a Železnou 5. Je to záležitost, kterou jsem 

interpeloval, a Dlouhou 14, což je velký nešvar. Tam prosím, abychom u této záležitosti ve 

spolupráci s majetkovým odborem byli opravdu činní.  

 Pokud se týká rady, bylo uloženo 416 úkolů nevyřízených. K dnešnímu dni bude 

aktualita, v tisku je nevyřízených 9. Nechci tady zlehčovat a ospravedlňovat hříšníky, ale pro 

zajímavost a s předstihem uvedu, že Kontrolní výbor byl mnou včera seznámen s počtem 

úkolů nesplněných radou pro 3. čtvrtletí letošního roku, a počet nesplněných úkolů je 136. Je 

to výzva pro Kontrolní výbor, abychom na radnici zapracovali a aby nám byl na únorovém 

zasedání zastupitelstva v příštím roce předložen seznam s rapidním snížením tohoto počtu.  

 Když se podíváte do seznamu nesplněných úkolů uložených radou, mohu teď říct, že k 

dnešnímu dni – máme to očíslovány 1–9 – byly posunuty úkoly pod číslem 1, 2, 6, 7 a 8. Opět 

máme tady dva úkoly, které byly předelegovány přes zastupitelstvo. Jsou to dva úkoly v 

souvislosti s Nemocnicí Na Františku.  

 Protože mám k dnešnímu dni aktuální informaci a vzhledem k tomu očekávám,  že 

Amálka Počarovská bude navazovat na to, co tady říkala minule, když se projednávaly úkoly 

z rady a ze zastupitelstva, aby zpráva byla součástí usnesení, tak si myslím, že by bylo fér k 

držitelům, kteří úkoly splnili a odepsali z e-spisu, aby v usnesení bylo, že některé úkoly byly 

skutečně splněny.  

 Proto si dovolím do předloženého usnesení doplnit bod 2, že zastupitelstvo nejen bere 

na vědomí zprávu Kontrolního výboru pro 4. čtvrtletí 2019, ale bere i ústní informaci od 

předsedy Kontrolního výboru o splnění úkolů či posunutí původně stanovených termínů 

uvedených ve zprávě Kontrolního výboru dle bodu 1, a to z usnesení číslo UR19_0403, 

UR19_0976, UR18_1386, UR14_0787 a UR19_1058. 

 Tady prosím o radu a o pomoc paní Mgr. Valíčkovou, zda by se tam mohly zařadit i ty 

další úkoly. Kýve, že ano. Zařadil bych tam i UZ19_0072, UZ19_0080, UR19_0663 a 

UR19_0547. 

 Uváděl jsem to v rychlosti, můžete se ptát. 
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P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Uzavírám rozpravu. Omlouvám se, paní kol. Počarovská má 

dotaz. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Na mikrofon jsem chtěla říct, že děkuji Davidovi, za to, že příloha je veřejná, pro 

občana dohledatelná. Děkuji za jeho pečlivou práci, kterou tomu věnoval.  

 

P.  H e j m a : 

 Rozpravu končím. Prosím hlasovat o předloženém usnesení. Hlasování v sále: pro 

14, proti 0, zdržel se 0. Distančně: pro paní zastupitelka Počarovská, Talacková, 

Nazarská, zastupitel Kučera, Nazarský, Skála a Vích, nehlasoval pan zastupitel Špaček 

a pan Čižinský (pozn. byli omluveni). Celkový výsledek: 21 pro, proti nikdo, nikdo se 

nezdržel a 3 zastupitelé nehlasovali (oprava 1 zastupitel nehlasoval). Usnesení bylo 

schváleno. 

 

 Prosím bod 14, tisk 1940. Prosím pana zastupitele Bodečka, aby se ujal tisku. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Kontrolní výbor na svém jednání 7. září se na základě podnětu naší zastupitelky 

Amálky Počarovské zabýval prověřováním povinností členů zastupitelstva vyplývajících  

z etického kodexu člena ZMČ Praha 1, který byl přijat v r. 2012. V důvodové zprávě je 

uveden seznam zastupitelů, kteří neodevzdali oznámení o příjmech a obdržených a darech a 

dále oznámení o nemovitém majetku dle čl. 4 a 5 etického kodexu, a to za r. 2018. Další 

seznam hříšníků se týká r. 2019. 

 Nechtěl jsem vyjmenovat ty, kteří to neodevzdali, ale chtěl jsem být pozitivní nikoli v 

souvislosti s koronou a chtěl vyjmenovat ty, kteří splnili, ale 3 zastupitelé mi řekli, že 

odevzdali tento seznam. Tentokrát si dovolím nikoho nejmenovat, protože to není podstatou 

tohoto materiálu. 

 Na jednání Kontrolního výboru 7. září jsem navrhl, aby se Kontrolní výbor zabýval 

revizí etického kodexu, neboť pan tajemník v minulosti několikrát upozorňoval na nepřesnosti 

kodexu. Při diskusi byl vznesen požadavek na zrušení povinnosti odevzdávat oznámení dle čl. 

4 a 5 etického kodexu s odkazem na povinnost veřejných funkcionářů dodržovat zákon 

159/2006 Sb., zákon o střetu zájmů. Nemusím tady říkat, kdo je tím veřejným funkcionářem, 

jen ve stručnosti řeknu, že to nejsou neuvolnění členové zastupitelstva.  

 Kontrolní výbor po projednání přijal usnesení, ve kterém konstatoval, že je nutná 

revize etického kodexu s ohledem na povinnosti stanovené v příslušných právních předpisech 

a uložil mi, abych vám předložil k projednání návrh na aktualizaci – revizi – etického kodexu. 

Jestli jste si pročítali materiál, dovolil jsem si oslovit všechny předsedy Kontrolního výboru z 

Prahy 2 – 20 s dotazem, zda příslušná městská část má v současné době platný etický kodex 

zastupitele. V případě, že ho má k dispozici, požádal jsem o poskytnutí. 

 Shrnutí. Výklad informací je součástí důvodové zprávy. Kromě Prahy 1, která má 

kodex z r. 2012, etický kodex má ještě Praha 4 z r. 2013, Praha 6 z r. 2017, Praha 7 z r. 2018, 

Praha 12 z r. 2005 a Praha 8 z r. 2019. Všech šest podob etických kodexů máte součástí 

předloženého materiálu. 

 Předkládám vám variantní předlohu usnesení, kdy ve variantě A) se navrhuje zrušit 

usnesení č. UZ12_0182 z 24. ledna 2012 a ve variant B) se navrhuje uložit kontrolnímu 

výboru aktualizovat etický kodex člena zastupitelstva.  
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 Kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu schválit variantu B): 

 bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru, která je součásti tohoto tisku a ukládá  

Kontrolnímu výboru aktualizovat etický kodex člena ZMČ Praha 1 v souladu s bodem 1.  

 Termín jsem si dovolil navrhnout 30. červen 2021. 

 

P. H e j m a : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu. Pan zastupitel Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Vítám snahu o novelizaci, pokud budeme pokračovat v etickém kodexu, i v evidenci 

došlých čestných prohlášení. U jednoho si nejsem jistý, zda jsem se o dva, tři dny, maximálně 

týden nezpozdil, ale vím, že jsem povinnost splnil v obou případech, kdy jsem nedával 

papírovou formu pro náš Úřad. Kromě toho jsem dával přiznání Ministerstvu spravedlnosti. 

Tady se to dubluje a mohlo by se to tam zohlednit.  

 Kdybychom pověřili Davida Bodečka nebo Kontrolní výbor aktualizací etického 

kodexu, tak nevím, koho do toho zainteresuje a jak proces bude probíhat. Neumím si 

představit, že by právě tato věc příslušela Kontrolnímu výboru. Je to ovšem orgán 

zastupitelstva, čili měl by to být. Chtěl jsem se ho zeptat, zda má představu, jak by to celé 

proběhlo.  

 

P.  H e j m a : 

 Hlásí se pan tajemník, protože jemu se kodex předkládá a má dispozice k tomu, jak s 

informacemi má zacházet. Rád bych slyšel jeho názor. 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Také poprosím pana tajemníka. V r. 2012 režisérem byl Kontrolní výbor a je tomu tak 

i na jiných městských částech v Praze. 

 Jak si představuji revizi etického kodexu? Kontrolní výbor by na této věci 

spolupracoval s panem tajemníkem a zejména s právním oddělením. Porovnávaly by se etické 

kodexy, které máte součástí tohoto materiálu. Vypadá to tak, že minimálně dvě nebo tři 

městské části mají etický kodex zastaralý a podobně také chybný jako my. 

 Prosil bych pana tajemníka. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, pane tajemníku, máte slovo. 

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Stávající kodex je chybný po stránce jazykové, po stránce logické i po stránce věcné. 

Pokud budete mít zájem, je třeba ho nahradit kodexem novým.  

 Prosím, aby v tomto kodexu nefiguroval tajemník jako ten, kdo bude přijímat 

prohlášení. Je to špatně z hlediska řízení Úřadu a z hlediska personálního, protože tajemník by 

potom měl – pokud jeho šéf, starosta, nesplní svou povinnost – na svého starostu „napráskat“, 

že něco nesplnil. Podle stávajícího kodexu by tajemník měl tak činit, dokonce by měl činit 

tak, že by zveřejnil informaci o svém starostovi na stránkách hl. m. Prahy. To je úplně špatně 

 Nezříkám se spolupráce na tvorbě nového kodexu, ale prosím, tajemníka z toho úplně 

vynechte. Děkuji 

 

P.  H e j m a : 

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

 V materiálu jsem marně hledal tabulku, kde budou vyjmenováni ti, kteří nesplnili 

etický kodex. Pak jsem zjistil, že to záludný Bodeček nedal do tabulky, v tabulce je naprostý 

nesmysl, a že to dal do textu. 

 Mám výhrady k etickému kodexu. Jako uvolněný zastupitel jsem podřízen zákonu o 

střetu zájmu a toto prohlášení samozřejmě odevzdávám, nesplnění je pod finanční sankcí. 

Mám velké výhrady k tomu, aby členové Kontrolního výboru, kteří nejsou členy 

zastupitelstva, diktovali podmínky, jak se mají zastupitelé chovat. 

 Navrhuji jako protinávrh hlasovat o variantě A). 

 

P.  H e j m a : 

 Návrhový výbor bere na vědomí. Pan zastupitel Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Touto problematikou jsem se už zabýval, když jsem byl uvolněný zastupitel. Věděl 

jsem o tom, že velmi málo zastupitelů odevzdává prohlášení podle tohoto kodexu. Připadá mi 

zbytečné, aby se povinnosti dublovaly. Ti, kteří jsou ze zákona povinni odevzdávat podobné 

prohlášení, to znamená především uvolnění zastupitelé, místostarostové a starosta, by tuto 

povinnost podle našeho kodexu mít neměli. Myslím si, že etické kodexy by se měly 

především vztahovat na neuvolněné zastupitele. Neměli bychom ho rušit, měli bychom ho v 

tomto duchu aktualizovat. Také si nejsem jistý, aby prací byl pověřen Kontrolní výbor, resp. 

nezastupitelé, kteří se účastní zasedání Kontrolního výboru jako členové.  

 Nevím co s tím, trochu jsem to chtěl hodit na pana tajemníka, ten se ale tohoto úkolu 

zříká. Nějaké přípravné práce jsem v tomto smyslu dělal, tak v případě, že někdo bude touto 

prací pověřen, nabízím své služby.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Ulma. 

 

P.  U l m : 

 Chtěl jsem jen doplnit pana Mgr. Bodečka v tom, že vyjmenoval městské části Prahy, 

které mají etický kodex a kterých je podle jeho tabulky 6. Nevyjmenoval 14 zbývajících, které 

ho nemají. Je to v materiálu, který máme předložený. 

 Malou noticku. Na internetu se dočteme, že byl zveřejněn judikát, že majetková 

přiznání politiků budou nově přístupná pouze na žádost, což rozhodl Nejvyšší správní soud.  

 To k doplnění bodu etického kodexu. 

 

P. H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Pamatuji si dobu, kdy kodex vznikal a odevzdávali jsme to do rukou předsedy 

Kontrolního výboru. Poté se to změnilo. Vadí mi dvojkolejnost toho, že kdo je uvolněný, tak 

to odevzdává. Bez rýpnutí – předkladatel tam má napsáno, že jsem neodevzdal, ale ještě dnes 

jsem si ověřoval, že jsem v obou datech odevzdal, protože jsem se rozčiloval, že jsem r. 2018 

ještě vyplňoval na stránkách ministerstva jako výstupní za celý rok a r. 2019 jsem znovu 

zpětně vyplňoval celý rok jako vstupní. Proto si pamatuji, že jsem odevzdal i ten náš etický 

kodex, považoval jsem to za duplicitu tohoto procesu. Stane se, někde se to asi po cestě 

ztratilo. 
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 Spousta městských částí, o kterých je napsáno, že je nemají, tak ony je měly a pak je 

zrušily. Byl problém, kdo to má mít u sebe, kdo je oprávněný nakládat s daty. Ruku na srdce – 

zatímco my vyplňujeme na stránky, informace jsou zdůvodněné a nějak chráněné, tak toto 

všichni odevzdávali téměř prázdné. Žádné peníze, žádné částky se tam nepíší. Znamená to, že 

je to opis obchodního rejstříku – a tím to končí.  

 Považuji to také za nadbytečné. Pokud něco Kontrolní výbor vymyslí, nevím, co s 

neuvolněnými lidmi, a spíše jde o to, kde by tyto dokumenty končily. Chápu pana tajemníka, 

že to nechce mít u sebe, s tím naprosto souhlasím. Ti, co jsou uvolněni, vypisují to podle 

zákona. Teď to bude hůř přístupné, protože pokusů o zneužití bylo skutečně hodně. Varianta 

A) i B) je něco, co to řeší. Po vzoru jiných částí bych také souhlasil se zrušením. Jestli to 

neprojde a pan předseda Bodeček bude něco předělávat, tak varianta A) je po vzoru jiných 

městských částí správná, je to nadbytečné. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Slovo má pan zastupitel Vích. 

 

P.  V í c h : 

 Jsem také na seznamu nevyplňovačů. Když jsem byl uvolněný, chodilo nám to 

elektronicky, ale teď jsem se dozvěděl, že to byl jiný typ formuláře, takže se tam něco 

dubluje. Kdyby chodila nějaká výzva od paní Valíčkové nebo od pana tajemníka, kdyby k 

určitému datu člověk dostal formulář, který by vyplňoval a odeslal, bylo by to nejjednodušší, 

pokud je to nutné a nedohodneme se jinak, že se to dá zformalizovat nějak jinak, abychom se 

chovali eticky.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á :  

 Chtěla, abychom nejprve hlasovali o variantě B). Opravdu si někteří zastupitelé 

troufají zrušit etický kodex bez náhrady? Je to absurdní zpráva občanovi – zrušit jakýkoli 

etický kodex. Etický kodex není jen o formuláři, který někteří nevyplnili a nedali panu 

tajemníkovi. Mnohokrát jsem sama nevěděla, co tam vyplnit, že se to má vyplnit, protože se 

to dublovalo atd. Není to jen o formuláři, ale o etickém kodexu jako takovém. 

 Za sebe preferuji variantu B). Kdo jiný než Kontrolní výbor by měl zastupitelstvu 

předložit návrhy na aktualizaci kodexu, ať to prodiskutuje v širším plénu. I Ministerstvo 

vnitra k tomu bude mít nějaké stanovisko, co se týká etických kodexů zastupitelů. Po 

ukončení diskuse hlasujme přímo o variantě B) jako o variantě první. Apeluji na ostatní 

zastupitele – doufám, že si netroufnou hlasovat pro zrušení kodexu bez náhrady. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. Pak dám slovo panu tajemníkovi. 

 Technická poznámka – pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Požadavek paní Počarovské je naprosto absurdní. Ve variantě B) je předkladatelem 

navrženo, že o ní bude hlasováno. Dal jsem protinávrh, o kterém se hlasuje jako o prvním. 

Návrh hlasovat rovnou o variantě B) je naprosto mimo jednací řád. 

 

P.  H e j m a : 

 Budeme se držet Jednacího řádu. Prosím pana zastupitele Bodečka. 
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P.  B o d e č e k : 

 Teoreticky by to šlo vyřešit tak, že se ztotožním s návrhem pana dr. Votočka, a potom 

návrh Amálky by byl protinávrhem. Toto ale nemohu udělat, protože jsem byl pověřen 

Kontrolním výborem, abych prosazoval variantu druhou. 

 Musím s Amálkou souhlasit v tom, že to není jen o formuláři. Kolegové, to jste hodně 

odvážní, že půjdete do této záležitosti. Uvědomuji si, že díky novele o střetu zájmů – 

kolegové z ANO mi odpustí, ale korekce nejsou takové jako dříve, když vidíme 6 z 20 

městských částí. Neoslovil jsem všechny, ale dáte-li mi to za úkol, oslovím i další. Chtěl bych 

odkázat na občanské sdružení Oživení, které se od r. 1999 kontinuálně věnuje tématům jako 

je korupce, střet zájmů a vyšší transparentnost na všech úrovních veřejné správy a veřejné 

politiky. Kolegové naproti, asi to víte, že zpráva, která vyšla v minulosti, protože byla 

analyzovaná MČ Praha 1, vyšla z toho velmi tragicky. Rozbor tady nebudu číst. 

 Neměl bych nic proti tomu, když by se to zrušilo, ale nedovedu si představit, že budete 

před voliči obhajovat to, že nechcete něco odevzdávat. Je to něco jiného než co se odevzdává 

do sbírky, která je na justici.  

 Kontrolní výbor mě pověřil, že tady budu navrhovat variantu B). 

 Ještě mě napadla jedna věc – když kolegové z koalice jste tady dali výhrady, že nikdo 

nebude připravovat návrh z Kontrolního výboru, když tam nejsou členové zastupitelstva. 

Nemohu za to, že vy odnaproti, jste tam nominovali lidi mimo zastupitelstvo. Udělejte to tak, 

že tyto lidi vyměňte, což bych byl velmi nerad, protože složení Kontrolního výboru je velmi 

dobré, ale teď nemůžete vyčítat vašim lidem, že nejsou členy zastupitelstva, když jste je tam 

sami dosadili.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Je to poměrně složitější. Pan Bodeček říkal, že tam nejsou jen zastupitelé. Hlas 

nezastupitelů by mohl být také pro nás podnětný, protože to jsou určitě aktivní, svědomití a 

čestní občané, takže od nich by mohla vzejít zajímavá představa o tom, co by v etickém 

kodexu mělo určitě být. Sám se spíše přimlouvám za to, aby vznikla pracovní skupina napříč 

kluby. 

 Z toho, co tady zaznělo, u pana dr. Votočka mě nepřekvapilo, že chce zrušit etický 

kodex, to je pro mne lehce pochopitelné, ale jestli nevíme, zda ho budeme nebo nebudeme 

chtít, ztotožňuji se s názorem hlasovat nejdříve o tom, jestli vůbec etický kodex chceme. Tam 

se ukáže, kdo ho chce a kdo nechce. Jestliže schválíme, že ho chceme, pověřil bych Kontrolní 

výbor, aby celou věc procesně zajistil, aby vznikla pracovní skupina napříč kluby, abychom 

se v tom jako zastupitelé mohli angažovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Scholze. 

 

P.  S c h o l z : 

 Měl bych protinávrh. Jsem také v tabulce „zlých“ lidí. Bavíme se o tom, že bychom 

měli etický kodex zachovat a zároveň se to dubluje s tím, co musí uvolnění zastupitelé a 

místostarostové odevzdávat. Přistoupili bychom k úpravě etického kodexu tím, že bychom 

vypustili články 3, 4 a 5 a přílohu 2 a 3. Etický kodex nám zůstane, jen odstraníme majetková 

prohlášení.  

 Můj návrh zní, že zastupitelstvo schvaluje úpravu etického kodexu zastupitelstva ve 

smyslu vypuštění článků 3, 4, 5 a přílohy 2 a 3. Odevzdám návrh písemně. 
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P.  H e j m a : 

 Chtěl jsem k tomu dodat, že se určitě nikdo nebrání aktualizaci etického kodexu. Ať to 

bude dělat Kontrolní výbor, pracovní skupina nebo kdokoli jiný, mělo by to projít vnitřním 

kolečkem, abychom se k tomu vyjádřili, měli to v radě a pak předložili zastupitelstvu k 

projednání. Z tisku to nevyplývá. 

 Mám dotaz, proč tady variantu A) máme, když nás vybízí, abychom bez náhrady 

zrušili usnesení zastupitelstva a tím neexistoval etický kodex. Proč sem předkladatel tuto 

variantu dává? 

 

P.  B o d e č e k : 

 Odpovím. O této variantě byla diskuse na Kontrolním výboru. Jde jen o to, že tato 

varianta může existovat. Když Kontrolní výbor probíral obě varianty, shodl se na variantě B). 

 

 Dovolím si reagovat na kol. Scholze. Trochu se bojím toho, že z toho vznikne 

„kočkopes“, protože nemáme zkontrolované další pasáže a neřeší to odštípnutí majetkových 

věcí, to, co říkal do mikrofonu pan tajemník. Je to na vás. Nemusíte to dávat Kontrolnímu 

výboru, projednejte si to sami, ale jde o to, aby se tady neschválilo něco a aby se na další 

zastupitelstvo nepředkládal tisk v rámci revokace, protože jsme tady, jako zastupitelstvo, 

schválili něco, co nemá logiku. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 To jsme panu předsedovi skočili na špek. Chtěl jsem říct totéž co pan starosta. Jestliže 

beru, že předkladatel píše variantně návrh a pak se k tomu vyjadřuje a my tady řekneme, že 

varianta A) také není špatná, a pak dostaneme vynadáno, jestli si neděláme srandu, že o 

„áčku“ vůbec mluvíme – tak jste nás dostal, pane kolego. 

 Důležité je, jak tam jsou ostatní městské části, které to mají, které nemají a které to 

rušily. Vidím tady některé, které to nemají, ale zapomněly říct, že to měly, ale zrušily. 

 Vezměte si to zpátky, seznam těch, kteří to neodevzdali, není správný, protože mnoho 

z nás, kteří jsme tam označeni, to odevzdalo, máme to dokonce potvrzeno. Nezlobil bych se, 

kdyby Kontrolní výbor řekl: posuzovali jsme to a zde je náš návrh. Potom bychom se o tom 

mohli bavit. Je to též jako varianta B). Bereme na vědomí a chceme to předělat, tak nám 

uložte, abychom to připravili. Pak to ale mělo být v jedné variantě, bod bychom měli za sebou 

a neporušili bychom zákaz vycházení. 

 Navrhuji ukončení diskuse, směřuje tam, abychom odhlasovali variantu B), dali vám 

za úkol, abyste nám to přinesli a jako zastupitelstvo se k návrhu budeme vyjadřovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Technická – pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Neřekl jsem, jak se objevila jména v seznamu. Je to na základě aktualizovaného 

seznamu z kanceláře pana tajemníka.  

 Pokud se týká toho, proč Kontrolní výbor už nepřišel s konkrétním návrhem? Protože 

nemůže. Kontrolní výbor na Praze 1 je velmi omezen, co se týká jeho pravomocí. To je 

odpověď Richardovi Burešovi. 
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P.  H e j m a : 

 Technická poznámka – paní zastupitelka Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Žádám o ukončení diskuse a o hlasování. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím procedurálně hlasovat o návrhu na ukončení rozpravy V sále: pro 14, proti 0, 

zdržel se 0. Distančně: 7 pro, 1 se zdržel. Výsledek hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 1. 

Návrh byl schválen, rozprava  je ukončena. Bude uděleno slovo těm, kteří byli dosud 

přihlášeni.  

 Prosím, aby se ujal slova pan místostarosta Burgr. 

 

P.  B u r g r : 

 Jsem rád, že v pasti, která se jmenuje varianta A), je pan Bodeček nevině. Kdyby 

záleželo na něm, nikdy by to sem nedal, ale zlí kolegové Kontrolního výboru vykopali tu 

pastičku na členy koalice. 

 Vám, kolegům z koalice. Nechápu, že o variantě A uvažujeme, protože mi to 

připomíná nabíječe mušket na Bílé Hoře, kdy nabídne muškety tímto uvážením opozici. 

 Opusťme variantu A), hlasujme o variantě B). Pan Mgr. Bodeček si dá k funkci 

předseda Kontrolního výboru, protože nevím, proč by on osobně měl být nositel tohoto úkolu. 

Nositel tohoto úkolu bude předseda Kontrolního výboru. Ať přijdou s nějakým návrhem a my 

se potom na to podíváme.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Děkuji Petrovi Burgrovi. Také jsem chtěla poprosit, jestli by tam místo odpovídá 

David Bodeček, bylo napsáno předseda Kontrolního výboru. 

 Mohlo by to být projednáno i s předsedy klubů, nejen v rámci Kontrolního výboru? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P. N a z a r s k ý : 

 Všechno důležité řekli předřečníci. Zejména děkuji panu zastupiteli Burgrovi za jeho 

příspěvek.  

 

P.  H e j m a : 

 Diskuse je ukončena. Prosím předsedu Návrhového výboru, aby sdělil, zda máme 

protinávrhy. 

 Technická poznámka – předkladatel pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nejsem si jistý, zda Kontrolní výbor je oprávněn takto konat. Kontrolní výbor je 

poradní orgán zastupitelstva.  
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P.  H e j m a : 

 Zastupitelstvo uloží úkol, který musíte projednat, předložíte radě a rada předloží 

zastupitelstvu. Nechci tím komplikovat usnesení. 

 Prosím předsedu Návrhového výboru.  

 

P.  B u r e š : 

 Z toho, co zaznělo, že ve variantě B) je napsáno předseda Návrhového výboru, je 

automatické, Vlaďka Valíčková to potvrdila. V usnesení se funkce samozřejmě doplňují.  

 Je tady protinávrh pana radního Votočka, který navrhl hlasovat ve variantě A) 

 

P.  V o t o č e k : 

 Po mně byl návrh pana Scholze. 

 

P.  B u r e š : 

 Pochopil jsem, že se na základě diskuse stahuje.  

 Dále je tady můj protinávrh, abychom hlasovali o variantě B), o kterém budeme 

hlasovat jako o posledním. 

 Paní Počarovská ještě chtěla ve spolupráci s předsedy zastupitelských klubů.  

 S tím se pan předkladatel ztotožňoval. 

 Máme tady variantu původního návrhu, protinávrh pana radního Votočka na variantu 

A) a poslední protinávrh na variantu B). 

 Pane starosto, dejte hlasovat o variantě B), která je upravená – bylo doplněno ve 

spolupráci s předsedy zastupitelských klubů a stalo se to součástí původního návrhu. 

Zodpovídá předseda Kontrolního výboru. Do návrhu usnesení se píše jméno, ale do celku se 

píše funkce a kdo to je. Úkol je spojen s funkcí a ne se jménem. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. V sále: pro 12, proti 0, zdržel se 0. Distančně: pro zastupitel 

Nazarský, Talacková, Počarovská, Špaček, Vích, Kučera, Nazarská, Skála, zdržel se 

zastupitel Čižinský. Celkový výsledek: pro 20, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 3. Bylo 

schváleno. 

 

 Pojďme efektivně projednat poslední dva tisky. 

 Bod číslo 15, tisk 1954, k Restartu Prahy 1. Prosím předkladatelku Jitku Nazarskou. 

Máte slovo. 

 

P.  N a z a r s k á : 

 Ještě jednou dobrý večer. Na úvod chci říct, co mě vedlo k předložení tohoto tisku. 

 V zářijovém časopise JEDNA v rubrice Místní parlament pan Ryvola z hnutí ANO se 

obává, jestli dokážeme v centru vytvořit pracovní místa nezávisle na turismu. To byl jeden z 

prvních článků. 

 25. 9. na Novinkách.cz. radní Chabr  z TOP 09 se k majetku vyjádřil. Cituji: 

 Jsou tři možnosti zvýšit výnosy z pronájmu, je to v tuto chvíli nerealistické. 

Momentálně jsme rádi, že máme vůbec nějaké výnosy z nájmu. Kapitola sama pro sebe je, 

jaká je situace v centru. Majetek můžeme prodávat, ale vnímám to jako nejposlednější 

možnou variantu.  

 Další příspěvek je v listopadovém čísle časopisu JEDNA v rubrice Místní parlament, 

opět od pana Ryvoly. Cituji: 

 Chodím denně stejnými ulicemi jako moji sousedé a s hrůzou sleduji, jak město umírá. 

Další a další nápis na pronájem. Teprve v lednu a v únoru začnou hromadně padat firmy. 
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 Potom se sám sebe ptá: kdy přijedou turisté a co do té doby? 

 Na závěr uvádí, že Praha 1 není nastavena na novou výzvu a že toto by měla být ta 

priorita. 

 Vážení zastupitelé, myslím si, že když takové příspěvky dává do Místního parlamentu 

člen ANO, které má ve svých řadách radního pro majetek, vnímám to, jako zastupitelka MČ 

Praha 1, jako velký průšvih. Začala jsem se o tuto problematiku zajímat, neboť také každý 

den chodím po ulicích a vidím takovéto nápisy.  

 Na webových stránkách jsem zjistila, že jsme v červenci začali spolupracovat se 

spolkem „Centrum žije, aneb spolek pro restart centra“. Je to výborná zpráva, ale nevím, jak 

tato spolupráce pokračuje. Dnes jsem se na tomto jednání dozvěděla od pana starosty, že již 

velmi dlouho spolupracují s různými institucemi a jsem za to velmi ráda. Myslím si, že právě 

tato koncepce, kterou zde navrhuji, abychom uložili Radě MČ Praha 1 vypracovat, bude podle 

mne shromážděním všech vašich aktivit, které už děláte. 

 Pan starosta v monitoringu 30. 9. řekl, že se slevy budou různě pohybovat, což byl 

dnes bod č. 22, takže toto vynechám. 

 Myslím, že kroky radnice jsou výborná podpora současných nájemníků, ale i přesto si 

myslím, že někteří z nich se nebudou moci udržet. 

 Situaci s nebytovými prostory jsem konzultovala i se zastupiteli hl. m. Prahy a zjistila 

jsem, že během jara jsme byli osloveni v připomínkování koncepce, kterou připravila Prague 

City Turismus, což je příspěvková organizace hl. m. Prahy. Koncepce vám byla poslána 

elektronickou podobou. Bohužel, dle mých informací koncepci na Prahu 1 poslala 

elektronickou podobou, ale Praha 1 k ní nedala žádné připomínky, přestože byla poslána 

přímo starostovi. Dokonce zástupce Prague City Turismu navštívil některého radního z MČ 

Praha 1, a i přesto nebyla žádná odezva. Byla to koncepce, kterou jsem vám elektronicky 

posílala jako přílohu.  

 Proto máme dnes na stole tento bod, který by měl formou spolupráce s hl. m. Prahou a 

s jinými institucemi nastavit nová pravidla, protože si myslím, že není čas na něco čekat a je 

třeba udělat nějakou strategii, která shrne to, kterou nám jak pan Procházka, tak pan starosta 

sdělil. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za uvedení do tisku. Přihlásil jsem se jako první do diskuse. Chci se omluvit 

vašemu tisku, priorativní slovo k tisku nezaznělo vůči vám, ale vůči tisku jako takovému. Na 

Druhou stranu, vrátil bych vás ale do letošního léta, také jsem se neurazil na základě vaší 

tiskové zprávy, kde bylo hodně osobních útoků na mou osobu a v rámci volebního boje jsem 

vám to odpustil. Myslím si, že občas to patří k životu, nebylo to míněno zle. 

 Musím na to ale reagovat. Bylo to možná to, co vyprovokovalo tuto mou reakci, že 

tisk, který se týká restartu Prahy, měl by být komplexní. Očekávali bychom, když se zajímáte 

o tuto problematiku, což nesmírně vítám, měla by to být spolupráce napříč všemi politickými 

stranami, tak by bylo asi správné, kdybyste se zastavila a zeptala se mne, kolegy radního 

Grabeina Procházky, pana radního Votočka a dalších, kteří velmi systematicky připravují 

systém podpory pro podnikatele. To, z čeho vznikla iniciativa „Centrum žije“, bylo ze 

„fitenku“(?), který se skládal z nejrůznějších odborníků ať přímo z jednotlivých oborů 

podnikání, nebo z řad nejrůznějších poradců, včetně Institutu pro strategické investice Vysoké 

školy ekonomické a dalších. Je provedena spousta analytické práce, která nás jako městskou 

část nestála ani korunu. V tomto směru máme velkou možnost toto sdílet. 

 Na druhou stranu se od nás očekává, že se postavíme do čela, budeme držet ten prapor 

a rozhýbáme diskusi na úrovni vlády hl. města, což se také stalo. K tomu bylo potřeba několik 

měsíců práce, abychom to dali do jednoho balíčku, a potom jsme z toho udělali ucelený 

produkt, až se konkrétně věci dojednají. Jedná se s bankovními ústavy o formách financování 
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podnikatelů, o vytvoření covid-centra, které by umožnilo fungování podnikatelům z centra 

Prahy a z jiných podobně postižených regionů. Netýká se to jenom nás, ale třeba Karlových 

Varů, případně dalších regionů.  

 Byla provedena spousta práce. Vaše iniciativa by se dala nabalit do spolupráce. 

Vypadá to zvláštně, když přijdete v dobré víře s tiskem, který obsahuje necelou jednu stranu 

důvodové zprávy, a nic k tomu, ale přitom to myslíte dobře. Navíc tady chcete řešit vytvoření 

nového postupu při obsazování nebytových prostor, vytvořit strategii na výběrová řízení 

nebytových prostor s ohledem na rezidenty a Pražany, čili jedná se o spolupráci s hl. městem, 

což je gesce majetková. S panem radním Chabrem jsme ve stálém kontaktu, takže věci jsou 

projednávány i ve spolupráci se všemi poradci a dalšími. Je tady i spolupráce s náměstkem 

Vyhnálkem v oblasti financování, který se účastnil několika video-callů, konkrétně  

s ministrem Havlíčkem.  

 Věcí je tady uděláno spousta. Když to přistane v této formě na zastupitelstvo, mine se 

to účinkem. Chceme, aby se zúročila práce všech, jsme připraveni každého přizvat ke 

spolupráci, ale takovýmto způsobem to není úplně šťastné. 

 Děkuji vám za vaši iniciativu, je to odvážné z vaší strany postavit se do čela takového 

problému, protože tento problém je gigantický a v tomto směru znamená obrovské 

ekonomické dopady na ekonomiku, které jdou do spousty miliard korun. 

 V tomto duchu iniciativu vítám a zvu vás ke spolupráci, která musí asi proběhnout 

trochu jiným způsobem.  

 Paní zastupitelka Nazarská jako předkladatelka má možnost okamžitě reagovat, 

nemusíte se hlásit do diskuse a můžete začít přímo hovořit. Prosím, máte slovo. 

 

P.  N a z a r s k á : 

 Připadá mi, že máme všichni stejné cíle. Myslím si, že když zastupitelstvo uloží něco 

radě, má to větší sílu prosazovat zájmy městské části.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Grabeina Procházku. Máte slovo. 

 

P.  Grabein P r o c h á z k a : 

 Myslím, že řadu otázek z této problematiky jsme probrali před několika hodinami, kdy 

jsme se bavili o podpoře podnikání. Zareagoval bych na otázku koncepce cestovního ruchu. Je 

to oblast, která je mi poměrně blízká, protože mám tuto problematiku vystudovanou nejen na 

vysoké škole, ale také jsem se tím dlouho zabýval, v cestovním ruchu jsem podnikal.  

 Jedna z koncepcí vznikla již v první polovině 90. let, kdy ji napsal Adam Simorian, 

tehdy redaktor Ekonomu. Od té doby koncepcí cestovního ruchu vzniklo několik. Kdybyste se 

na to zpětně podívali, stále tam nacházíte stejné věci. Když za mnou přišli zástupci z 

Magistrátu, konkrétně pan Cipro jako představitel představenstva Prague City Turismus s tím, 

že budou připravovat nějakou koncepci cestovního ruchu, což je zhruba před půl rokem, říkal 

jsem, že je to dobré, že tady určitě dojde k nějaké pokoronavirové změně, v centru bude třeba 

na spoustu věcí reagovat a jestli budou připravovat nějakou koncepci, určitě se s ní rádi 

seznámíme. Pro mne a myslím i pro Prahu 1 je nejdůležitější to, že ne všechno co bude 

koncepce obsahovat, ale jaké konkrétní kroky z hlediska hl. m. Prahy budou navrženy.  

 Mám jeden možná nejmarkantnější případ – chceme změnit strukturu turistů v Praze. 

Toto chceme již od r. 1990, ale nikdo nikdy úplně konkrétně neřekl, jak to udělat, kdo na tom 

bude pracovat apod. V první polovině 90. let se založila Asociace kongresové turistiky, 

protože jedna z možností jak měnit strukturu turistů v Praze bylo podporovat konference, 

kongresy apod.  
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 To, že sem začala jezdit klientela, o kterou jsme moc nestáli, tak jedině možné by bylo 

zdražit ubytování a pivo. Výrazně zdražit pivo by si ne každá vláda od doby Švejka troufla. Je 

známý jeho výrok, že která vláda, která zdraží pivo, ta padne.  

 Zkráceně chci říct, že to není jen o koncepci, ale o nastavení nějakých konkrétních 

kroků, které by vedly k tomu, že by cíle koncepce byly naplňovány.  

 Před 14 dny jsme dostali koncepci, jak ji připravilo hl. m. Praha. Není to o tom, že 

bychom se k tomu nechtěli vyjádřit. V první reakci jsme řekli, že jsme koncepci dostali, 

bereme ji na vědomí a počítám, že se k ní během deseti dnů po nějaké diskusi v rámci Prahy 1 

vyjádříme. Není to mrtvý materiál, ale spíše než cíle nás budou zajímat konkrétní kroky, 

kterými by byly některé reálné cíle naplněny. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Sitár Baborákovou. 

 

P.  Sitár  B a b o r á k o v á : 

 Už tady toho bylo řečeno hodně, i Karel mi „vyfoukl“ řadu věcí, které jsem chtěla říci, 

a hodně bylo řečeno v bodu 20. Materiál jsem si prostudovala, podívala jsem se na jeho název 

a potom jsem si přečetla důvodovou zprávu. Po přečtení důvodové zprávy jsem řešila, o čem 

mám hlasovat. Nehraje mi to spolu dohromady. Když si přečtu důvodovou zprávu, jsou to 

věci, které třeba řešíme i v našem výboru – krátkodobé ubytování, vylidňování, dopady 

turismu v minulosti a v současnosti, vize do budoucnosti, občanskou vybavenost, oživení 

centra atd.  

 Nebyla bych ráda, kdyby materiál zapadl, protože otevírá nějakou diskusi. Zejména mi 

přijde, že je to ta tlustá koronavirová čára, kdy by bylo dobré, abychom se zabývali tím, jak 

by to mělo vypadat, že sem turisté znovu přijedou. Nevím, zda se někdo zabývá nějakou 

analýzou vývoje, jak to tak může vypadat a kdy to tak může vypadat. Velmi se bojím pohledu 

na budoucnost, že když sem návštěvníci přijedou, nepřijedou do hotelů, jak bychom si to 

přáli, ale že přijedou do krátkodobých ubytování. Trasování nebude fungovat, a jaké to může 

mít dopady.  

 Ke koncepci příjezdového cestovního ruchu. Materiál jsem si také prostudovala a 

kromě toho, že se mi líbí jeho grafika, úplně se neztotožňuji s obsahem. Připadá mi, že je to 

„o nás bez nás“, ale to se dá vyřešit. Nevidím v něm konkrétní kroky k dosažení cílů, které 

tam jsou na konci uvedené.  

 Až bude hotová strategie, kterou připravuje pan starosta, bylo by dobré si o koncepci 

pohovořit na výboru, můžeme pozvat i pana Cipra a vzít na výbor i materiál paní Nazarské a 

promluvit si o něm.  

 V souvislosti s tím, co jsem teď řekla nevím, jak bych měla hlasovat o novém postupu 

při obsazování nebytových prostor. 

 

P.  H e j m a : 

 Hlásí se paní předkladatelka. 

 

P.  N a z a r s k á : 

 Krátce na paní Sitár Baborákovou. Přiložila jsem to k tomu, protože jsme se k tomu 

mohli nějakým způsobem vyjádřit. V důvodové části se píše, že městské části mohly být 

participačním procesem vtaženy, a proto mě překvapilo, že jsme se k tomu nevyjádřili.  

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má pan zastupitel Nazarský. 
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P.  N a z a r s k ý : 

 Částečně souhlasím s paní Baborákovou. Připadá mi, že to spíše otevírá dveře na 

mnohem širší téma k diskusi. První popud mé manželky bylo to, že se obává, že se za chvíli 

budou chtít prodat nebytové prostory – jako se dnes prodávají dvorečky. Chtěla tomu předejít, 

protože je to žhavá věc. Je to konkrétní věc, která by šla nějakým způsobem uchopit. 

 Byl bych rád, kdybychom se usnesli na zastupitelstvu nebo to připravili na příště, aby 

začala vznikat nová vize využití centra. První vize byla dostat sem turisty – to se povedlo, pak 

jich bylo moc a nic se s tím nedělalo, teď zase bychom měli mít vizi, jak zredukovat jejich 

počty. 

 Materiál je útlý proto, že sousto je tak obrovské a je třeba vytvořit nějakou strategii 

centra. Jestliže se nebytové prostory budou vyklízet, lidé tady nebydlí, občanskou vybavenost 

neuživí, musíme přijít s nějakým poselstvím vůči zbytku Prahy, potažmo zbytku republiky, že 

centrum Prahy už není to, jak ho byli zvyklí vnímat – že je tady všechno drahé, že je tady 

bordel, že se tady nedá žít, že projít se po Václavku je na mrtvici. Potřebujeme proměnit 

obecné vnímání centra. Bylo by dobré, kdybychom se dohodli na tom, že budeme postupovat 

určitým směrem, že proměníme vizi. Bude to možná užitečné i pro podnikatele. Tady jde o to, 

jestliže přijdou nějaké nápady, jako že by tady mohly být vzdělávací aktivity, startovací 

projekty, třeba prodejny našich podniků z republiky, aby se centrum stalo výkladní skříní 

třeba českého průmyslu, tak to by bylo něco, co by i do budoucna zajistilo udržitelnost těchto 

obchodů. Teď, když všichni byli zaměřeni jen na zahraniční turistickou klientelu, chtěli 

vybagrovat z veřejného prostoru i z turistů maximum bez ohledu na to, jak se v tomto 

prostředí žije místním obyvatelům, bylo by dobré vytvořit nějakou strategii, vizi, jak si 

centrum představujeme.  

 Jestli se povede, aby už dnešní zastupitelstvo pověřilo radu, aby se podobnou strategií 

zabývala, byl bych moc rád. Nezužoval bych to jen na pronajímání a na majetek. Úvahy o 

majetku a propočty se pořád točí v nějakém modelu, ale nevychází se z toho předpokladu, 

jaké centrum chceme mít my. Proto bych uvítal, kdyby byl nastartován nějaký proces, ke 

kterému by se vyjádřily jednak KOMA, jednak Finanční výbor, ale zejména Výbor proti 

vylidňování, jehož jsem členem. Myslím si, že zejména my, kteří máme na paměti potřeby a 

způsob života místních obyvatel, bychom do toho mohli významnou měrou promluvit. 

Představoval bych si, že by vznikla nějaká naše představa, jaké bychom centrum chtěli mít, a 

pak bychom to mohli diskutovat, zda je to realizovatelné, jak se k tomu budou stavět na hl. 

městě apod. 

 

P.  H e j m a :  

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Chtěla jsem říct, je jsem předložila návrh na úpravu usnesení a doplnění bodu 2, že 

bere na vědomí koncepci a ukládá vytvořit strategii Prahy 1. Termín navrhuji posunout do 

30.06. 2021. Nevím, zda se předkladatelka ztotožňuje.  

 (P. Nazarská: Ztotožňuji se.) 

 Děkuji. Zároveň mám pocit, že se tady míchají dvě věci dohromady a my bychom se 

měli soustředit jen na jednu – co máme dělat proti vylidňování, aplikovat celou koncepci na 

Prahu 1 atd. Na druhé straně říkáme, že je třeba vidět jasné konkrétní kroky. 

 Máme tady návrh, který nám dává jasné konkrétní kroky v podobě nakládání s našimi 

nebytovými prostory. Domnívám se, že bychom měli dnešní pandemickou situaci využít k 

tomu, že je to příležitost k vytvoření nějaké takové strategie. Budeme mít mnoho dalších 

nebytových prostor, jak jsme se dozvěděli v diskusi k nebytovým prostorám.  

 Jsem pro vytvoření strategie Prahy 1. 
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 Mám dotaz na pana starostu. Od paní Baborákové zaznělo, že máš nějakou strategii 

tvořit. O co se jedná? 

 

P.  H e j m a : 

 To je to, o čem tady celou dobu mluvíme – je to strategie ve spolupráci s iniciativou 

Centrum žije, jak jsem ukazoval analýzu atd. Je to věc, která tady probíhá napříč především 

ve spolupráci s panem radním Grabein Procházkou, který má na starosti podporu podnikání. 

To je to, co jsem říkal jako první v diskusi v reakci na uvedení předkladu od paní zastupitelky 

Nazarské. Je už řada jednání právě na úrovni členů vlády, města atd. Tyto věci je třeba 

shrnout, přispět k nim dalšími nápady ze strany členů rady nebo zastupitelstva. Jednání už 

probíhají dlouho, první bylo na začátku léta.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Mohl bys nám pro informaci poslat strategii „Centrum žije“, v jaké je to fázi? 

 Týká se strategie „Centrum žije“ jen nebytových prostor? 

 

P.  H e j m a : 

 Je to kompletní restart ekonomiky centra města. Je to kompletní strategie, která je 

projednána přímo s těmi, které to postihuje. Není to zúžené jen na majetek a nebytové 

prostory, ale je to kompletní restart celého centra. Má to stejný název jako paní zastupitelky. 

Ukáži vám tu studii, která má 120 stran a která byla nedávno dokončena do finální podoby.  

 Se svolením tvůrců bude vám všem dána k dispozici.  

 Paní předkladatelka chce reagovat. 

 

P.  N a z a r s k á : 

 Chci reagovat i na tebe, starosto. Je to skvělé, cítila jsem potřebu nějaké strategie, a je 

téměř před dokončením. Nemusí se to jmenovat Restart Prahy 1 nebo Strategie na výběrová 

řízení na pronájem nebytových prostor. Poslala jsem podporu vašich předsedů klubů – panu 

Cabanovi, panu Ulmovi a panu Procházkovi – s tím, že je to moje představa a že se nebráním 

změnám a komunikaci. Pan Procházka mi odepsal, že mě může informovat o krocích. Řekla 

jsem mu, že děkuji, jestli tento bod podpoří. Na to mi už neodpověděl. 

 Pan Ulm řekl, že mi děkuje za můj názor a pan Caban se k tomu nevyjádřil. Netušila 

jsem, že jsou nějaké kroky mimo slevy. Myslím, že je to zásadní pro současné pronajímatele 

nebytových prostor. Myslím si ale, že tam nebudou moci zůstat a platit lidi. Je to pro ně velmi 

nevýhodné.  

 Jestliže něco takového existuje, nemusí se to jmenovat Strategie na výběrová řízení 

nebytových prostor, můžeme to společně nazvat jako komplex něčeho. Na tomto bodu 

bychom se mohli všichni domluvit, že je to potřeba. Můžeme dát připomínky třeba k bodu 

„ukládá“. Určitě se ztotožním s tím, aby se to probíralo se širokým spektrem lidí.  

 

P.  H e j m a : 

 Jediná chyba je, že jste vyjmenovala spoustu lidí, s kterými jste mluvila, ale mně jste 

vynechala, rád bych vám to řekl. Spolu jsme bohužel o tom nemluvili.  

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Přiznám se, že z dnešní debaty mám rozpačité pocity. Z koalice říkáte, že vás 

koncepce nezajímá, že už je dávno hotová, že už je na tom spousta práce a že je zapotřebí 

udělat konkrétní kroky. Jestliže je koncepce někde v šuplíku, je to už dávno hotové a není se o 

čem bavit. 
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 Petře,  i tvůj úvod, že předklad Jitky tě v podstatě nezajímá, že to řešíš na jiných 

úrovních s jinými lidmi, to je přesně to, co jsme nechtěli. Chtěli jsme, aby se o tom otevřela 

diskuse napříč politickým spektrem, napříč městskými částmi, napříč Českou republikou, 

protože Praha 1 má problém, je bez lidí. Pokud se nepřijme hlavní myšlenka toho, že pokud 

chceme Prahu 1 udržitelnou, aby tady lidé zase bydleli v bytech, které teď slouží pro 

AIRBNB, aby neměli pocit, že se tady udusí díky zvyšování dopravy na magistrále, aby 

věděli, že tady mají možnost jít do parku a že se jim hřiště nezastaví – je to široký komplex 

věcí. 

 Jestli z dnešní debaty něco cítím, je to nezájem se o tom bavit. To je tragédie. Kdyby 

Petr, pan Procházka nebo kdokoli z koalice dal tuto koncepci na internet a vyzval k diskusi na 

toto téma, mohli jsme nasbírat spousty inspirativních věcí. V tomto státě a v tomto městě je 

spousta tvůrčích lidí, kteří by sem rádi chodili do divadel a kaváren a vytvářeli kulturní život, 

který tady vždycky v centru byl, jen posledních 5-10 let to jde „do háje“.  

 Toto je mé povzdechnutí nad tím, že jste zablokovali, že se to nepovedlo prosadit, aby 

se věci řešily, aby se nejdříve udělala koncepce. Asi se budeme muset dostat k moci my a 

začít participaci s lidmi na otevřené demokratické úrovni a ne na tom, že se to udělá za 

zavřenými dveřmi.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Pan zastupitel to řekl velmi pěkně. Doplnil bych, že za ještě mého místostarostování 

jsem inicioval, že na městské části byl zaveden ale neobsazen odbor strategického plánování a 

participace. To jsou dvě věci, které spolu neodlučně souvisejí. Prosím, jestli se mýlím, tak mě 

opravte, budu možná za hlupáka, jestli tam už někdo sedí a nějaké strategie se vytváří, ale je 

to velká chyba. Nepředjímal jsem, že budeme až v takovém problému, ale cítil jsem, že 

městská část potřebuje mít vytvořené jasné strategické a závazné dokumenty, aby z nich 

vyplynuly nějaké krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle, aby se mohlo cokoli strategicky 

plánovat, co je v pořadí a jaké konkrétní kroky k tomu povedou. Myslím, že je to úkol pro 

celý jeden odbor nebo z počátku oddělení. Je to náročná věc. 

 Tenkrát byl pan starosta Hejma velmi vlažný nebo spíše proti vytvoření tohoto 

oddělení, protože víme, co tady chybí a co máme dělat. Myslím si, že bez strategických 

dokumentů se to dělat nedá.  

 Teď jsme toho svědky, protože údajně nějaká koncepce někde je, ale jestliže ji 

připravovali ti, co tady podnikali, tak si myslím, že ji hlavně připravovali pro sebe. Mně tady 

chybí aspekt, že jsme tady za občany městské části a mám malou obavu, že tam bude 

absentovat pohled místních lidí.  

 

P.  H e j m a : 

 Poslední přihlášená je paní Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Nezajímá mě, že někdy něco bude a bude to všeobjímající a všechno to vyřeší. Velmi 

bych chtěla, aby vznikl nějaký konkrétní dokument pro nebytovky ve správě MČ Praha 1 s 

ohledem na situaci, která tady po pandemii COVIDu bude, jak se celý segment promění.  

 Byla bych ráda, kdyby z diskuse vzešly nějaké jasné kroky, co se bude dít. O návrhu 

budeme hlasovat, ale pokud se neprohlasuje, byla bych ráda, aby se přesto něco v tom začalo 

dělat a začalo se u prázdných nebytovek, které máme a které budeme mít díky COVIDU.  
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 Jsem opravdu naštvaná. Nesnáším všeobjímající dokumenty a „až to bude, bude to, 

teď ne, ale příště, bez termínů“. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Paní zastupitelka Počarovská má pravdu. Chce to širší strategii, byl bych rád, kdyby se 

na ní začalo ve výborech a v komisích pracovat. Možná je to opravdu tak velké sousto, že si 

budeme muset vyžádat externí pomoc, možná nějakou odbornou firmu, která s tím má 

nějakou zkušenost.  

 Co můžeme udělat teď, mluvili jsme o tom, když jsme projednávali slevy z nájmů, ale 

to nestačí. Potřebujeme mít ujasněnou koncepci. Jestliže chceme dávat slevy z nájmu, dávat 

pobídky, lidi sem lákat, že město jiné, že chceme jiné centrum, že sem chceme lidi dostat, 

dělat nějakou pobídkovou politiku a zároveň se smířit s tím, že z toho budou možná dočasně 

menší zisky, ale že jde hlavně o strategii, aby to zlepšilo život místním obyvatelům, aby 

centrum zcela nezkolabovalo a nezahynulo, tak si myslím, že jako první výkop je bod 

dnešního zastupitelstva, který neříká, jaká má být strategie. Důležitá je vize, abychom nějakou 

strategii vytvořili, řekli si mantinely, co chceme, jaké prostory tady chceme, komu je chceme 

pronajímat, jakým podnikatelským záměrům budeme dávat zelenou. Pokud strategii 

nebudeme mít odsouhlasenou zastupitelstvem, jsme ve stejné situaci jako s dvorečky nebo s 

privatizací. Pokud nebudeme mít nějaký strategický dokument, který by to umožňoval, 

nemůžeme dát nějaké slevy nebo jiné pobídky. Když dokument bude, můžeme dát někomu 

nájem za polovinu nebo za jeden rok za nějakou symbolickou částku a pak mít dohodu, že se 

to bude zvyšovat. Pokud dokument nebude, máme svázané ruce. Musíme se chovat jako řádní 

hospodáři. 

 Přimlouval bych se za to, abychom pověřili radu, aby dokument pro nebytové prostory 

připravila. Při této příležitosti by bylo dobré pochopit širší souvislosti a začít pracovat na 

koncepci širší proměny centra. Dovedu si představit hesla jako Praha Pražanům, že se 

centrum stane místem setkávání se lidí a vyhledávaným místem obyvatel okolních městských 

částí. Je to tu krásně, historická kulisa je něco nádherného a lidé sem budou rádi jezdit, ale je 

potřeba jim něco nabídnout, proměnit současné vnímání. To, jak v současné době vnímají 

centrum, to je následek zhoubné politiky minulých let. Tady se to bezohledně bagrovalo, teď 

to krachlo a je vymalováno. Potřebujeme pověst centra změnit. Musíme dát na srozuměnou i 

podnikatelům, že máme nějakou vizi. Nechat to ale na nich, aby přicházeli s nápady, určitě by 

nám spoustu věcí řekli mladí lidé, začínající podnikatelé, studenti – máme tady vysoké školy. 

Mohly by tady být provozy, které by byly zaměřeny na vysokoškolský život. 

 Námětů je hodně a myslím si, že není zcela od věci začít malým krokem, strategií 

obsazování nebytových prostor, a bez odkladu se pustit do úvah o větší strategii.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická poznámka – pan zastupitel Mařík. 

 

P.  M a ř í k: 

 Navrhuji ukončení diskuse, myslím, že více k tomuto tématu řečeno být nemůže. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o návrhu na ukončení diskuse. Upozorňuji, že ve 21 hodin je policejní 

hodina a před sebou máme ještě jeden tisk. Výsledek hlasování v sále: pro 13, proti 0, zdržel 

se 1, distančně: pro pan zastupitel Nazarský, Špaček, paní zastupitelka Nazarská, proti pan 
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zastupitel Vích, Kučera, Čižinský, zdrželi se paní zastupitelka Talacková a Počarovská. 

Celkem tedy: pro 16, proti 3, zdrželi se 3, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.  

 Posledním diskutujícím je pan zastupitel Caban. 

 

P.  C a b a n : 

 Chci navázat na to, co říkala Amálka Počarovská. Řekla, že nemá ráda nejasné věci, 

které neříkají konkrétní věci. Přiznám se, že to byl trochu důvod, a omlouvám se Jitce, že 

jsem jí neodpověděl na mail. Když jsem ho dostal, byl jsem zmatený, co se chce konkrétně 

říct. Už název strategie na výběrové řízení je mi naprosto nejasný. Kdyby to byla strategie na 

využití nebytových prostor, tak tomu bych rozuměl. Odkazuje se na materiál Koncepce 

příjezdové turistiky – Amálko, to je přesně materiál, který je nejasný, nekonkrétní. 

Prostudoval jsem si ho a byl jsem vyděšený, protože jsem si myslel, že mi pomůže v 

rozhodování i vůči materiálu Jitky, abych věděl, jak s ním dál pracovat.  

 Jestliže tento materiál na jedné straně nám říká – eliminuje negativní dopady turismu, 

a píše: Jednat s centrálními orgány státu s cílem vyřešit problémy spojené s rozvojem nových 

služeb cestovního ruchu, zejména v oblasti ubytování, dopravy či průvodců.  

 To přece všichni víme, že toto je ten problém, ale neříká mi to, jak to mám vyřešit. 

 Nebo např.: Vytvářet dostatek nabídky pro kvalitní kulturní a komunitní život. 

 O to se snažíme. 

 Nebo: Zajistit skladbu provozoven v centru tak, aby více vyhovovala potřebám 

rezidentů. 

 To je přesně to, o čem se tady bavíme, ale není tam jediný návrh, jak to udělat. Naopak 

o tři nebo čtyři stránky dál nám tento materiál sděluje: 

 Doporučení světové organizace cestovního ruchu. Např. nám doporučuje podněcovat 

nové návštěvnické trasy a atrakce. 

 To přece všichni víme, ale neříká nám nic konkrétního. 

 Přiznám se, že jsem trochu čekal, až materiál bude na stole, čekal jsem, že bude mít 

10-15 stránek a že tam bude něco konkrétního, co budu moci podpořit.  

 To, co se dostalo na stůl, není materiál, který mě má někam posunout. 

 Vím, že úmysl je dobrý, s tím se naprosto shodneme, rada nějakým způsobem v 

různých sekcích na tomto problému pracuje. Chápu to jako vykopnutí. Navrhuji materiál spíš 

stáhnout, než když ho neprohlasujeme. Vezměme to k nám na výbor a řešme to s konkrétními 

návrhy – že tady chceme mít tři uzenářství, jedno holičství apod. a nezabývejme se  

jednostránkovým materiálem, který nepomáhá.  

 V takové formě pro to nemohu hlasovat z těch důvodů, které jsem teď uvedl. 

Vezměme to do výborů, tam není problém se tím zabývat, ale konkrétně. Toto je pro mne 

mlácení prázdné slámy.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 Reagovat chce ještě paní předkladatelka Nazarská. 

 

P.  N a z a r s k á : 

 Ráda bych, Michale, na tebe reagovala. V usnesení je, že to ukládáme radě. Ze své 

pozice opoziční zastupitelky nedokáži vám dát na stůl nějaký balík konkrétních bodů. Nemám 

tu schopnost. Proto jsem chtěla vykopnout, abychom se zavázali, že do půl roku rada ve 

spolupráci s různými institucemi, s komisemi a s výbory, bude dělat nějaké kroky k této 

strategii. Nejsem schopna vám tyto věci předložit. 

 Dala jsem koncepci Praque City Turismu jako něco, co je o nás bez nás. Nevyjádřili 

jste se k tomu a mě to zamrzelo. Možná, že máte větší zkušenost, že když se k nějakým 
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koncepcím vyjádříte, tak se stejně na to nebere ohled. Když jste se k tomu jako městská část 

nevyjádřili, říkala jsem si, jestli je něco v nepořádku. Vím, že věcí je spousta, je koranavir, je 

hodně práce a bylo to na jaře, ale chtěla jsem to „vykopnout“. 

 Jestliže to stáhnu, tak nevím, jestli se to bude tvořit. Možná to formulovat v usnesení, 

aby se to neukládalo radě MČ Praha 1, ale aby se to uložilo třeba vašemu výboru. Nechtěla 

bych, aby se to nějak vytratilo. Jestli má pan starosta s panem Procházkou k tomu nějaké 

výstupy, tak nevím, proč by se to nemohlo „vykopnout“ tím, co oni už mají na stole.  

 

P.  H e j m a : 

 Musím dát procedurálně hlasovat o prodloužení jednání po 21. hodině, jinak hrozí, že 

poslední bod pana Čižinského neprojednáme a kvůli jednomu bod budu muset znovu svolávat 

zastupitelstvo. Prosím hlasovat. V sále pro 13, proti 1, zdržel se 0. Distančně – všichni 

hlasující pro (8). Celkem tedy pro 21, proti 1, zdrželo se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat. 

Prosím, pokračujme. Připravte si výmluvy po 21. hodině, co řekneme hlídkám, až se tady 

budeme toulat.  

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Moc děkuji za příspěvky Michala Cabana a Broni Baborákové, kteří to vzali za 

správnou stranu, nabídli spolupráci. Pojďme se o této věci bavit na výborech. 

 Vůbec se mi nelíbí přístup pana starosty, který této situace vůbec nevyužil a místo 

toho mává analýzou nějaké zájmové skupiny. To je přesně ten způsob, jak se to nemá dělat, 

protože situace je velmi vážná na to, abychom se tady handrkovali. Je třeba zapojit celou 

opozici, hledat řešení, najít shodu na tom, jak postupovat vzhledem k nebytovkám a k 

podnikání, jestli má smysl tady držet stovky hotelů nebo uvažovat o nástroji na přeměnu na 

bydlení atd. To jsou vážné otázky. Nelíbí se mi, že pan starosta přišel s tím, že nechá vyhnít. 

Na začátku jsme to slyšeli při přípravě, když říkal, že se v tom nechá Jitka Nazarská vykoupat 

– nebo jak to říkal. To je úplně špatně. Nabídni partnerství.  

 Myslím si, že to můžeme přerušit, předložit to na příštím zastupitelstvu s lepší 

přípravou a hledat cestu, jak to brzy překonat.  

 

P.  H e j m a : 

 Myslím, že jsem se k předkladu choval velmi jemně a naopak jsem vyzval ke 

spolupráci. Hodnocení, kterým mávám, vyřídím všem ekonomům i těm, kteří se tím několik 

měsíců zabývají. 

 Pani zastupitelka Nazarská chce reagovat. Máte slovo. 

 

P.  N a z a r s k á : 

 Ztotožnila bych se s tím, co řekl Petr Kučera, a tento bod přerušuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Jako předkladatelka přerušujete projednávání bodu. Máte na to právo, bod je přerušen.  

 Poslední přihlášený byl pan zastupitel Ulm. 

 

P. U l m : 

 Chtěl bych reagovat na paní Nazarskou, na pana Nazarského, na paní Počarovskou, že 

se trochu vlamují do otevřených dveří. Připomněl bych trochu historii. 

 Komise obchodu a služeb, jíž je paní Počarovská členkou, schválila zásady občanské 

vybavenosti. Tento materiál šel do rady, rada ho schválila na své schůzi 13. 10. pod číslem 
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UR20_1201 jako postup při nakládání s volnými nebytovými prostory MČ Praha 1 pro 

potřebu zajištěni občanské vybavenosti na území MČ Praha 1.  

 Když se podíváte do přílohy k usnesení, je tam snaha o koncepci popsána. Myslím, že 

když si to nastudujete, ušetříte spoustu vaší rétoriky k tomu, co jste právě řekli. Není to 

odpověď na všechno, ale určitě to je nějaká vize, co s těmi nebytovými prostory dělat.  

 

P.  H e j m a : 

 Tisk je přerušen.  

 

Prosím o bod číslo 18, tisk 797. Prosím předkladatele zastupitele Pavla Čižinského. 

 

P. Č i ž i n s k ý : 

 Na úvod bych řekl, že jsem toto zastupitelstvo chápal jako zastupitelstvo, které se 

bude zabývat neodkladnými věcmi z hlediska provozu Prahy 1, nebo které souvisí s 

probíhající epidemií. Bohužel, koalice to takto nepojala. Bohužel, na tento tisk, který se přímo 

vztahuje k probíhající epidemii koronaviru, se dostáváme za čtyři minuty devět. Je to stejné 

jako posledně s hazardem, to jsme také řešili pozdě v nočních hodinách.  

 Z důvodové zprávy je tisk zřejmý. Epidemie koronaviru má dopad nejen na 

podnikatele, ale především na ty, kteří u podnikatelů pracují, jsou často postiženi ztrátou 

menšího příjmu než podnikatelé, ale o to pro život nezbytnějšího. Epidemie má nepochybně 

potenciál stát se vážným sociálním problémem. Dnes jsme se mnoho hodin zabývali otázkou 

podnikání na Praze 1, od Grabeina Procházky jsme slyšeli o podpoře, komu se nájmy odpustí 

nebo sníží a komu ne. Bude do toho mluvit majetková komise, komise pro obchod a služby 

atd., ale myslím, že je třeba se podívat i na normální lidi, zda nejsou epidemií také zásadně 

postiženi.  

 Praha 1 minimálně v rétorice občany Praha 1 opomíjí a i v dopadu epidemie na ně. 

Máme sociální síť, máme příspěvky na nájemné, ale stačí to? 

 Žádám, abychom uložili radě, aby provedla nějaký sběr informací např. ve spolupráci 

s nevládními organizacemi, které působí na Praze 1, a aby tyto informace předložila 

zastupitelstvu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bureše do rozpravy. 

 

P.  B u r e š : 

 V diskusi nad minulým bodem bylo řečeno, že je důležité, abychom měli konkrétní 

věci, ne obecné. Toto je příklad obecného materiálu. Chápal bych, kdyby takovýto 

nedopracovaný tisk byl z úst bratra pana Čižinského předkládán Parlamentu na řešení situace. 

Ještě bych chápal, kdyby se jím zabýval Magistrát. 

 Důležité totiž je, že je tam uvedena situace občanů. Koho? Lidí, kteří mají trvalé 

bydliště na území MČ Praha 1? Jak to zjistíme? Z voličských seznamů? Ty nám už byly 

odmítnuty, když jsme chtěli oslovovat přímo lidi s nějakým dotazem, jestli nepotřebují 

pomoc. 

 Z nájemců bytů? Ano, to je to, co víme. To je to, co budeme řešit. Myslím, že tak jako 

podnikatelé to odnesli první, budou se na Prahu 1 obracet asi občané, kteří se dostanou do 

nějakého problému s placením nájmu, protože to je ekonomický vztah, který mají s městskou 

částí, a budou mít problém se splácením nájemného nebo nějakých poplatků. 

 To jsou věci, které můžeme řešit. Nedovedu si ale představit, že bychom dávali 

někomu dary, protože to jsou lidé, kteří tady mají trvalé bydliště, ale žijí někde daleko. Jsou 
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zde lidé, kteří zde fyzicky každý den vstávají, spí, ale nemají tady trvalé bydliště. To je něco, 

na co jsme se snažili najít odpověď, ale zákon nám toto vůbec neumožňuje zjistit. 

 Chápu tisk, že bylo potřeba říct, že něco děláme, ale není tady řečeno co. Věřte tomu, 

že odbor majetku je připraven, jako reaguje na situaci, kdy se dostali do problému ti, kteří 

nebyli schopni platit nájem, tak dostanou-li se do problémů i ti občané, kteří nespadají nyní do 

sociální sítě, bude to městská část řešit bez nějakých dlouhých řečí, jako to řeší u jiných 

nájemců. 

 Zní to krásně, ale myslím si, že podporu pro zaměstnance musí nyní řešit Ministerstvo 

financí, tedy stát, kdy na jaře byly nějaké podpory a teď už nejsou. 

 Tento tisk mi připadá obecný, nedopracovaný, protože nechápu z něho závěr.  

 

P.  H e j m a : 

 Další v pořadí je pan zastupitel Heres. 

 

P.  H e r e s : 

 Musím se připojit k mému předřečníkovi. Také nechápu, co přesně máme zjistit podle 

ukládací povinnosti v usnesení a jakým způsobem toho můžeme dosáhnout, jakým způsobem 

se dotazovat a koho se dotazovat. Máme to zjišťovat u občanů, to znamená těch, kteří tady 

mají hlášený trvalý pobyt, byť tady nemusí fyzicky bydlet, či zda u všech občanů či obyvatel 

městské části, nebo máme navrhovat řešení a dotazovat se těch, co bydlí v bytech městské 

části Praha 1? 

 Přiznám se, že tento materiál mi připadá jako politikum, které nějakým způsobem chce 

dělat krásno, ale neví jak. Tady není nic konkrétního. Zkuste něco zjistit – má úředník z 

městské části obcházet byty, zvonit na zvonky a ptát se, jak se mají, co se jim stalo v 

zaměstnání, zda mají práci, nebo pasivně čekat, jestli se někdo ozve? Jak to máme zjistit, 

opravdu nevím.  

 Ani nechápu, co bychom potom měli navrhovat v rámci pomoci, zda se myslí pomoc 

těm, co bydlí na Praze 1, nebo mají trvalý pobyt, nebo těm, co jsou u nás v nájmu? Máme 

jako Praha 1 suplovat roli státu? Myslím, že toto Praze 1 naprosto nepřísluší. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 To, co slyším z úst koaličních zastupitelů, mě přesvědčuje o tom, že jednak je tam 

absence sociálního cítění, jednak že nechápou smysl textu. Tady se píše „identifikace potřeb“, 

vy chcete konkrétní kroky, a přitom nevíte, co tito lidé potřebují. My chceme provést 

konkrétní kroky, aby pomoc byla směřovaná tam, kde je potřeba. Proto se tady ukládá, aby 

potřeby byly zmapovány a zjištěny, pokud dosud nebyly zjištěny a zmapovány. Samozřejmě, 

že to bude dělat i odbor sociální, který má určitě přehled.  

 Zjišťování – přicházet se slovy, že lidi budeme obcházet a ptát se – proč ne? Může se 

zadat nějaký dotazníkový průzkum. Je to docela dobrý nápad, poslat někoho, aby to obešel, 

obtelefonoval, udělal aspoň nějaký reprezentativní průzkum nějakého vzorku. To se ví, kolik 

lidí je třeba oslovit, abychom dostali nějakou relevantní odpověď. Domnívám se, že odpověď 

potřebujeme, že potřebujeme znát reálné potřeby lidí. I kdybychom jako jednotlivci tušili, že 

něco potřebují, tak to je moje osobní zkušenost jednoho člověka, který si myslí, co je potřeba 

udělat, je třeba udělat průzkum a zjistit reálnou potřebu obyvatel Prahy 1 v době koronaviru. 

Lidé si to zaslouží. Pořád se tady bavíme jen o majetku podnikatelů, o majetku MČ Praha 1, 

ale jsme tady pro občany. 
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 Nevidím žádný problém tento tisk schválit, protože ukládá předložit informace o 

situaci občanů v termínu do 15. 12. Dalo by se diskutovat o tom, zda by bylo lepší termín 

prodloužit, ale myslím si, že když se to zadá nějaké agentuře na průzkum veřejného mínění, 

byla by schopna vytvořit dotazníkové nebo jiné šetření, které by nám tuto informaci poskytlo. 

Zkonfrontovat to s údaji z našeho sociálního odboru, protože informace nemusí být úplná. Na 

sociálním odboru jsou kontakty na lidi, kteří jsou úplně „udupaní“. Tady je ten problém, že 

třetina, možná polovina populace je koronavirem postižena. Vůbec to neznamená, že budeme 

suplovat roli státu. Budeme znát potřebu a můžeme se potom zamyslet, zda jim městská část 

nějakým způsobem může pomocí prospět.  

 Takto vnímám předložený tisk a přimlouvám se o jeho přijetí.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Scholze. Máte slovo. 

 

P.  S c h o l z : 

 Ztotožňuji se s tím, co říkali předřečníci z koalice. Nerozumím, jak si pan Čižinský 

představuje identifikaci lidí, kteří potřebují pomoc, jestli to jsou naši obyvatelé, nebo lidé, 

kteří tady bydlí, nebo naši nájemníci, nebo lidé, kteří privatizovali. Nevím, jak si pan Čižinský 

přestavuje, že vybereme lidi.  

 Materiál je velmi obecný, až příliš. Jestli se konkrétně bavíme o našich nájemnících, 

kteří bydlí v našich bytech, jako předseda sociální komise vidím, že přece není problém, aby 

se tito lidé obraceli na sociální odbor. Pokud potřebují třeba slevu na nájmu, mohou se obrátit 

na sociální odbor. Stejně tak to řešíme u sociálních bytů. Pokud se jejich situaci zhorší, znovu 

mohou požádat sociální odbor, který to projedná, projedná to komise a rada a lidem, kteří byli 

COVIDEM zasaženi,  můžeme pomoct tím, že jim snížíme nájem. 

 Nevím, jak si pan Čižinský i pan Nazarský představují, že budeme identifikovat lidi a 

jaké jsou jejich potřeby.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Vnímám také, že když se v okamžiku něco stane nějakým obecným zjišťováním 

informací, tak najednou koalice je bezradná, jde jí hlava kolem a vůbec nechápe, která „bije“. 

Je to letitá zkušenost, kterou s vámi máme. Všichni se shodneme, že nás zřejmě čeká 

ekonomický nebo sociální karambol. Každý si tady budeme myslet trochu něco jiného, co nás 

v lednu, v únoru nebo v březnu potká. Právě proto je vhodné udělat si sociální průzkum, 

abychom měli aspoň nějaká data k tomu, až se nám to začne sypat. Nebo si myslíte, dokud 

bude nějaká koruna v kase, odpustíme nájmy za nebytovky i bytovky a to je maximum toho, 

čeho jsme schopni? Myslím, že ne. Když budeme tušit, kde nás tlačí bota, budeme schopni ve 

výsledku reagovat daleko přesněji, srozumitelněji, než když vysypeme do davu tašku plnou 

peněz, ten to spolkne, my budeme chudí, ale problém zůstane dál. 

 Prosím o průzkum, i kdybychom ho měli zadat, abychom ho ke konci ledna měli k 

dispozici, abychom věděli, co se v naší čtvrti děje. 

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego zastupiteli, na vaše invektivy budu reagovat opačně. Hlavně, že vy si 

vždy víte rady a víte, která bije.  

 Slovo má pan zastupitel Heres. 
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P.  H e r e s : 

 Zaznělo tady mnoho dotazů a od předkladatele pana Čižinského jsem neslyšel žádnou 

odpověď. Nemohu hlasovat pro materiál, který mi neříká, co po Praze 1 vůbec chcete a 

zároveň neříká, co přesně chcete vydefinovat, abychom se mohli finančně rozhodnout, zda na 

to zdroje jsou nebo nejsou. Jaká představa stála za tím vytvořit takový krásný materiál? 

Prosím pana Čižinského o odpovědi, jak bude definovat občany a jakým způsobem se mají 

dělat zjištění. Děkuji. 

 

P. H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Z reakcí zastupitelů ODS je zřejmé, že se necítí kompetentní zjistit, jaké občané mají 

problémy, ať to řeší stát nebo Magistrát. 

 Pokud jde o podnikatele, tam problémy nemají, tam se toho aktivně ujímají.  

 Poukázal bych na zákonný předpis. Zákon hovoří o tom, že se jedná o uspokojování 

potřeb občanů. Je to role obce.  

 Pokud se týká občanů, jde o občany obce. Nepředpokládal jsem, že by přesnější 

vymezení mělo být nějakým problémem. Domnívám se, že máme mimořádnou situaci, kdy 

mnoho lidí ztrácí příjem, někteří ani nesmí vycházet. Obec by mělo zajímat, co se na jejím 

území děje. Měly by být mechanismy, které dají obci vědět, že se něco vážného děje dříve, 

než si někdo nebude moci nakoupit, nebude mít peníze a doma třeba zemře.  

 Rada řídí město. Nemyslím si, že je třeba dělat nějaké obcházení bytů, spíše je třeba 

mít dobře rozloženou síť kontaktů a mít dobrou spolupráci s nevládními organizacemi. Kdyby 

tady byl pan Pěnkava, určitě by nám k tomu řekl víc, možná by věděl, co přesně dělat. 

Myslím si, že kdybychom měli projekt, který jsme loni na zvýšení kvality sociální práce, 

sociálních služeb a zlepšení přístupu k sociálním službám na území Praha 1 podali a byl nám 

přiznán, ovšem následně ho tato koalice odmítla, mechanismy bychom lepší měli. Pokud jde o 

osoby bez domova, tam fungují nějaké mechanismy, které nám něco říkají.  

 Teď je bezprecedentní epidemie a je možné, že se v nouzi nejen kvůli nájmu ocitnou i 

jiní lidé a budou potřeba pomoc. Domnívám se, že by to obec zajímat mělo. To, že tady někdo 

říká, že to obec nezajímá, považuji za problém.  

 

P.  H e j m a : 

 Opět desinformace, že se sociální odbor nestará, je to opět hanění práce našich 

úředníků. 

 Poslední přihlášený je pan zastupitel Scholz. 

 

P.  S c h o l z : 

 Chtěl bych se zastat sociálního odboru, myslím, že pracuje v této složité době ze všech 

sil. Hlavně bych se chtěl zeptat pana Čižinského jako předkladatele: když předkládá tento 

materiál, předpokládal bych, že má aspoň rámcovou představu toho, co by chtěl dělat. Jestli 

budeme občany obíhat aktivně nebo pasivně, nerozumím tomu. Mluví o nějakých 

mechanismech. Chtěl bych vědět jeho názor, jaké to jsou mechanismy? Pak mohu jasně říct, 

že jsme tupci, že jsme toto nevymysleli, a pan Čižinský to vymyslel. 

 Otázka zní, zda to má tak vymyšlené, že bychom pomáhali všem občanům Prahy 1, 

kteří tady mají trvalé bydliště, a všem by se snížily příjmy třeba o 60 %. Kdo má 25 tisíc 

hrubého, měl by existenční problém. Někdo, kdo vydělává 100 tisíc hrubého měsíčně a přijde 

také o 60 %, může mít také problém, ale ne tak velký. Měli bychom podle pana Čižinského 

také pomoct? 
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 Jak jsem pochopil, pomoc podnikatelům na Praze 1 funguje tak, že jim dáváme slevu 

na nájmu ve výši 50 %. To je základ naší pomoci podnikatelům na Praze 1. Když jsou u 

soukromníka, žádné pomoci se jim od Prahy 1 bohužel nedostalo a asi ani nedostane.  

 U našich nájemníků v obecních bytech, pokud přijdou na sociální odbor a řeknou, že 

jsou v tíživé sociální situaci, jsem si jistý, že jim sociální odbor pomůže a radnice jim pomůže 

tím, že udělá něco s nájmem.  

 Nemůžeme pomáhat a nevím, jak bychom měli pomáhat podnikatelům v soukromých 

prostorech. Nebo si pan Čižinský myslí, že Praha 1 začne každému obyvateli vyplácet 

nějakou částku? Vím, že je to sen všech levicových směrů, že bychom tady zavedli minimální 

příjem, kdo je obyvatelem Prahy 1, radnice by mu poslala peníze – a ono se to potom nějak 

uspořádá. Rád bych viděl konkrétní příklady toho, jak si to představujete. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Nechtěl jsem se přihlásit do debaty, ale trochu mi vadí ten agresivní tón. Jestli je to 

kvůli tomu, že to předkládá Pavel Čižinský, tak toho nechte. Myslím si, že dobrá radnice má 

především chtít to, aby věděla o potřebách svých občanů, aby věděla o tom, zda někteří z 

jejích občanů nestrádají situací, kterou nezavinili. Je samozřejmě obtížné tyto věci zjišťovat. 

Mám dojem, že stejně jak se to daří na poli školství, kde jsme nějaké potřeby zjišťovali, tak je 

stejně možné nabídnout pomocnou ruku občanům. I kdyby to mělo být jen gesto, tak je 

potřeba, aby lidé věděli, že radnice tady pro lidi je. Prosím, zbavme se toho agresivního tónu, 

je to hloupé. 

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má paní zastupitelka Talacková. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Pane starosto, říkáš, že je to desinformace. Pro mne neposkytuješ moc informací, o to 

jde. Tento tisk je základ. Dnes jsme měli odsouhlasit dvě věci – slevy podnikatelům a toto. Je 

to základ toho, co jsme měli dnes dělat. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 S politováním konstatuji, že to máme strašně dobře rozdělení na koalici a opozici. 

Jestliže my v opozici přesně chápeme, o čem je řeč a chápeme, co je třeba z našeho pohledu 

dělat, vidím z příspěvků koaličních naprosté nepochopení a neznalost, neví, že něco takového 

je možné, že něco takového probíhá, že se takto běžně pracuje. Vidím, že to jsou ty 

nemoderní staré struktury, které stále uvažují mně těžko pochopitelným způsobem. Je mi to 

líto, ale vidím, že se v tomto skutečně nedohodneme. Až srdce mě krvácí, že někdo může být 

tak s prominutím bezohledný vůči občanům. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím ještě pana zastupitele Scholze. 
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P.  S c h o l z : 

 Jestli pan Nazarský, bývalý kandidát za Sládkovce, mně tady bude říkat, že jsem stará 

struktura – jemu je 58 a mně je 32, tak si vyprošuji, abych byl nazýván starou strukturou. 

Zametl bych si před vlastním prahem, co jsem v mládí dělal, a pak mohu někoho poučovat o 

staré struktuře.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím o hlasování. V sále: pro 2, proti 0, zdržel se 0. Distančně: 

8 pro. Výsledek hlasování: 10 pro, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 14 (oprava 13).  

 

 

 

 

 

Tím máme vyčerpaný program dnešního zastupitelstva. 

 

Zasedání končím, všem děkuji za účast jak v distanční, tak především  

v prezenční formě. Budu se těšit na setkání na prosincovém jednání zastupitelstva. Hezký 

zbytek večera. Jděte domů opatrně a řekněte, že jdete z práce. Splnili jsme pracovní 

povinnosti a buďme hlavně zdrávi. 

 


