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P.  H e j m a : 

 Dámy a pánové, vážené zastupitelky a zastupitelé, zahajuji 21. zasedání ZMČ Praha 1. 

Konstatuji, že omluveni jsou: paní zastupitelka Amálie Počarovská, pan zastupitel Martin 

Kotas, omluvený pozdní příchod neevidujeme, dřívější odchod též neevidujeme. 

Předpokládáme, že ti, co sedí prezenční, zůstanou po celé jednání zastupitelstva. Pokud by se 

rozhodli jinak, prosím, aby to sdělili. 

 Účast videokonferenčně máme ze strany zastupitelky Talackové, zastupitelů 

Nazarského, Čižinského, Kučery, zastupitelky Nazarské, a zastupitele Cabana.  

 Kvůli mimořádné situaci, která nastala, dovolil bych si předat slovo paní 

místostarostce Evě Špačkové. 

 

P.  Š p a č k o v á : 

 Vážený pane starosto, zastupitelé a všichni přítomní v sále, chtěla bych vás požádat, 

abychom povstáním a minutou ticha uctili památku zesnulé Kamily Moučkové, bývalé 

občanky Prahy 1, bývalé zastupitelky městské části a nedávné čestné občanky MČ Prahy 1. 

Prosím, povstaňte. 

 (Všichni přítomní povstávají.) 

  

P.  H e j m a : 

 Děkuji všem za uctění památky Kamily Moučkové. 

 Pokračuji v ověřování zápisu z minulého zasedání. Ověřovateli zápisu z 20. jednání 

ZMČ ze dne 10. 11. 2020 byli paní místostarostka Špačková a pan zastupitel Bodeček. Máte 

připomínky? Neeviduji je. Tím považuji zápis z 20. zasedání za schválený. 

 Ověřovateli dnešního zápisu si dovoluji navrhnout pana zastupitele Davida Skálu 

(souhlasí), jeho náhradníkem pana zastupitele Tomáše Vícha (souhlasí), pana zastupitele 

Kračmana (souhlasí) a jeho náhradníkem pana zastupitele Ulma. 

 Mandátní a volební výbor bude fungovat vzhledem k distanční účasti jeho předsedy 

pana radního Cabana a paní zastupitelky Nazarské pouze ze strany pana zastupitele Scholze, 

který je přítomen prezenčně. 

 Návrhový výbor bude fungovat v obvyklém složení: předseda radní Richard Bureš, 

Vladan Brož a Filip Kračman. 

 K doplněním a ke změnám programu. Ve čtvrtek 10. 12. 2020 vám byly do kanceláří a 

schránek v informačním centru Úřadu MČ Praha 1 rozdány materiály do bodu „Různé“, a to 

pod číslem 15 – záměr prodeje nemovité věci – pozemku parc. č. 552/2, k. ú. Malá Strana, 

Praha 1 – předkladatelem je pan radní Votoček, pod poř. č. 16 převod zastávkových 

označníků a přístřešku autobusové zastávky ve vlastnictví MČ Praha 1 na hl. m. Prahu – 

předkládá pan radní Bureš, pod č. 17 – záměr zřízení příspěvkové organizace Škola v přírodě 

a školní jídelna Janov nad Nisou, se sídlem na adrese Janov nad Nisou – předkládá paní 

místostarostka Eva Špačková. 

 Dále vám byla ve čtvrtek 10. 12. rozdána písemná informace ke zprávě Finančního 

výboru ZMČ Praha 1 za 2. pololetí 2020. 

 Pro informaci. Přestávka na oběd je plánována mezi 13. a 14. hodinou. Interpelace pro 

občany jsou v avizovaném čase od 17.30 do 18 hodin.  

 Nyní prosím o rozpravu k návrhu Programu jednání. Otevírám rozpravu. Prosím pana 

místostarostu Burgra. 

 

P.  B u r g r : 

 Dobrý den, dámy a pánové, také vás zde za sebe vítám, zdravím také všechny fyzicky 

nepřítomné kolegy a kolegyně, věřím, že jsou přítomni duchem.  
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 Byl jsem požádán předsedou klubu My, co tady žijeme panem Cabanem, abych zde 

oznámil stanovisko našeho klubu k bodu č. 12 programu. Jako zastupitel se s tím ztotožňuji. 

Navrhuji, aby byl tento bod vyřazen z programu. Důvod je ten, že důvodová zpráva tohoto 

materiálu obsahuje údaje, které nejsou přesné, přímo nepravdivé.  

 

P.  H e j m a : 

 Eviduje návrh na vyřazení bodu 12. Prosím pana radního Grabeina Procházku. 

 

P.  P r o c h á z k a : 

 Měl bych prosbu na paní kolegyni Jitku Nazarskou, zda bychom mohli bod č. 14, 

který byl na posledním zastupitelstvu přerušen – týká se restartu Prahy, posunout na příští 

zastupitelstvo. Mám k tomu dva důvody. První je, že na Výbor proti vylidňování byla 

předložena struktura jakési strategie Prahy 1, která by měla být určitou kompilací některých 

materiálů, které už vznikly nebo které do budoucna vzniknou. Velice rád bych znal stanovisko 

tohoto výboru k této strategii.  

 Také připravujeme informaci, které konkrétní kroky byly v tomto roce podniknuty. 

Rada v tomto smyslu přijala dvě usnesení. Zářijové se týkalo občanské vybavenosti s cílem 

postupně narovnávat strukturalizaci jednotlivých nebytových prostor v rámci Prahy 1 ve 

prospěch občanů. Zároveň se přihlásila listopadovým usnesením k iniciativě Centrum žije, 

která není zaměřena jen na ekonomiku, ale i na určitou změnu v posílení života v centru Prahy 

nejen ekonomického, ale především společenského, kulturního, sociálního apod.  

 Navrhuji tento bod ještě jednou přerušit a po usnesení výboru k této strategii toto zde 

projednat na zastupitelstvu. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Eviduji návrh na vyřazení bodu č. 14 ze strany pana Grabeina Procházky. 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Děkuji za slovo. Zdravím všechny přítomné i on line. Jménem klubu ODS si dovoluji 

předložit návrh na vyřazení bodů 10 a 11 z programu jednání zastupitelstva MČ Praha 1. Bod 

11 je řešen mnoha interpelacemi a různými právními posudky. Myslím si, že je to spíše v 

osobní rovině než v nějaké odborné. 

 Totéž u bodu 10. Tam je jasné, že se mohou lišit pohledy jednotlivých koalic na to, jak 

kvalitně vůči dětem a občanům se má něco dělat. Bod na zastupitelstvo ani nepatří.  

 Navrhuji vyřadit body 10 a 11 z programu zastupitelstva.  

 

P.  H e j m a : 

 Beru na vědomí návrh na vyřazení bodů 10 a 11. Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Dámy a pánové, zdravím vás na zastupitelstvu, doufám, že mě dobře slyšíte. Rád bych 

se vyjádřil k návrhu vyřadit z programu bod 12 – odvolání starosty. 

 

P.  H e j m a : 

 Technicky – i pro všechny následující. K odvolání na § 8, odst. 5, jednacího řádu, 

který byl schválen, v rámci rozpravy k bodu program, se pouze sdělí návrh, kde má 

předkladatel 2 minuty na odůvodnění a nevede se k němu rozprava. Prosím, abychom toto 

respektovali. Názor se vyjádří přímo hlasováním.  
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P.  K u č e r a : 

 Vyjadřuji se k bodu programu, kde se nedivím, že starosta a jeho klub navrhuje jeho 

vyřazení z programu. Považuji za další důkaz nekompetence pana starosty, že neuvedl žádné 

důvody, pouze paušálně – že se jedná o nějaké lži v důvodové zprávě. Důvodová zpráva je 

velmi závažná, neboť se mluví o desítkách milionů škody pro městskou část.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji za udělení slova. Dámy a pánové, dobré dopoledne, přestože máme adventní 

dobu, tak jsem proti vyřazení bodu č. 12, přestože je tento bod ne zcela spravedlivý ke 

starostovi. Odkazuji vás na první letošní zasedání zastupitelstva, na kterém došlo k 

politickému převratu. Mám v ruce dokument s důvody, kterými v lednu přinutilo  

13 zastupitelů vyjádřit nedůvěru tehdejší radě. Uplynula stejná doba pro současné členy rady 

a mně zajímá, zda ti, kteří 14. ledna vyjádřili svou nespokojenost s prací tehdejší rady, dnes 

stejným metrem posoudí práci současné rady. Případná interpelace neumožní diskusi a já chci 

slyšet reakci ke čtyřem důvodům z tehdejší mé gesce, které rozhodly o politickém převratu: 

zdražování nájemného, kdy současná rada ponechala výši nájmu na úrovni, kterou jsme loni 

stanovili, v nejednom případě dokonce nájemné navýšila. Tento argument byl při odvolání 

členů rady lichý.  

 Za druhé nová bytová koncepce. V loňském roce se na ní pracovalo napříč všemi 

politickými uskupeními na příslušné komisi celkem devětkrát. Od politického převratu se 

uskutečnilo 13 jednání příslušné komise a ani na jednom jednání záležitost nebyla projednána. 

Je to druhý lichý důvod pro lednový politický převrat. 

 Třetí důvod – zastavení privatizace. V loňském roce bylo privatizováno více bytů než 

letos. Loni byla dána možnost vytvořit pravidla pro privatizaci pro zástupce všech politických 

klubů, letos nebylo ani jednou s opozicí jednáno. Je to již čtvrt roku, kdy měla být 

zastupitelstvu předložena nová pravidla. To je třetí lichý argument a třetí lednový faul. 

 

P.  H e j m a : 

 Pane předsedo, velmi se omlouvám, ale nerespektujete jednací řád. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pane starosto, zakončím tento výstup tím, že navrhuji zařazení nového bodu. 

 Dovolím si skončit čtvrtým faulem, který se týká zrušení grantů na obnovu domovního 

fondu. Dívám se na návrh rozpočtu pro r. 2021 a je v něm pouze polovina částky, kterou jsem 

loni prosadil. Pouze tento dotační program příští rok zaznamenává rapidní snížení finanční 

dotace. 

 Na základě uvedeného konstatuji, že není možné hlasovat pro vyřazení bodu č. 12. 

Pokud bude názor na vyřazení převládat, dovoluji si navrhnout bod č. 18, který zní: 

Zhodnocení dosavadní práce současné Rady MČ Praha 1 k 15. prosinci 2020. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, máte samozřejmě právo žádat o zařazení jakéhokoli bodu. Máte to 

písemně zpracováno, tisk jste předložil, budeme o vašem návrhu hlasovat.  

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Musím reagovat na žádosti o vyloučení. 
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P.  H e j m a : 

 Omlouvám se, pane zastupitele, není to možné, nevede se k tomu rozprava. Takto 

jsme si Jednací řád schválili. Pokud chcete zařadit nebo vyřadit některý bod, máte možnost. 

Není ale možné vést rozpravu, je to v rozporu s Jednacím řádem. Tak jsme si to schválili. 

 

P.  V í c h : 

 Bere mi to dech, že někdo vyřadí bod na základě toho, že řekne, že je tam chybné 

odůvodnění a neřekne, v čem je odůvodnění chybné. Mohu teď říct, že všech 17 bodů má 

nějakou chybu v odůvodnění, že můžeme jít domů a navrhnout to všechno k vyloučení.  

 Vyzývám pana Burgra, aby řekl, co se mu tam nelíbí, v čem to máme doplnit a my to 

uděláme. Takto to ale není možné.  

 Totéž se týká bodu 11 ohledně mateřské školky a ohledně restartu. To všechno jsou 

body, které je třeba vyřešit. Tím, že je zameteme pod koberec a nebudeme je řešit, je to vaše 

vizitka, že to tak děláte. To, že se o tom na zastupitelstvu nemluví a že se to shodí se stolu, 

nepovažuji za dobré. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Burgr uvedl, že tam jsou nepravdivé argumenty, takže vysvětlí. 

 Pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 S Petrem Burgrem bych souhlasil, že materiál je nepřesný, nedostatečný, obsahuje 

procento důvodů, proč je třeba nejen Petra Hejmu, ale celou radu ihned odvolat, ale toto není 

pro vyřazení tohoto bodu. S vyřazením nesouhlasím a žádám o řádné projednání. 

 Připomněl bych v Jednacím řádu § 6, ve kterém do bodů „Různé“ mohou být pouze 

materiály, které nejsou obsáhlé. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, nedodržujeme Jednací řád. Velmi bych vás o to žádal. Změňme Jednací řád, 

pokud chcete diskutovat k programu, ale nemůžeme ho zneužívat. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Body 15 – 17 nejsou zcela v souladu s § 6, odst. 8 vámi novelizovaného Jednacího 

řádu. U těchto bodů neplatí, že by nebyly obsáhlé. Materiál o prodeji pozemku jsme dostali ve 

čtvrtek a jedná se o řešení zásadního problému školy v přírodě. Navrhuji vyřazení bodů 15 – 

17, protože nesplňují Jednací řád, kterým se pan starosta ohání.  

 

P.  H e j m a : 

 Body v rámci „Různého“ byly řádně dopředu avizovány, vše je v souladu s pravidly, 

není nic v rozporu. Znovu jsem byl o tom ubezpečen.  

 Další přihlášení do rozpravy je pan Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Myslím, že vyřadit mé dva body by byla chyba, protože bych celou záležitost musel 

řešit cestou, která by některým radním určitě nebyla příjemná. Je to naopak ode mne velmi 

vstřícné gesto, není to osobní spor. Kdybych chtěl vést osobní spor, vedl bych ho na jiné 

rovině. 

 Pokud se týká programu, navrhuji předřadit bod č. 12, aby byl projednáván jako bod  

č. 2. 
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P.  H e j m a : 

 Eviduji návrh na předřazení bodu č. 12 na začátek. 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Připadá mi neuvěřitelné, že koalice rozhoduje o tom, co na zastupitelstvo patří a co 

nepatří. Právo všech zastupitelů je předkládat návrhy a nechat je projednávat. V době, kdy 

jsme byli u moci, nechávali jsme všechny vaše tisky, které byly řádně předloženy, na 

programu, i když byly svým obsahem zcela nesmyslné. Omlouvat to tím, že jsou někde 

nepravdivé komentáře nebo důvodová zpráva, to jste mohli minulý rok vyřadit celý tisk o 

odvolání rady. Tam byly bláboly a nesmysly, a stejně to prošlo. Zamyslete se nad tím, zda je 

vaše chování konzistentní. 

 K bodům 10 a 11. Kde jinde by se měly projednávat investice v době covidové krize, 

kdy se musí šetřit, a vy se odmítáte bavit o tom, jestli se bude opravovat mateřská škola, jestli 

se investice nemůže nějak zkrátit, jestli se tam bude dělat solná jeskyně nebo nebude. Projekt 

znám a vím, že není zcela nutné tam dělat věci, na které teď nejsou finance. 

 Pokud se týká bodu 11, zamyslete se nad tím, zda to chcete přerušit. Může se jednat o 

záležitost, kdy městské části vzniká škoda v okamžiku, kdy to nebudete chtít projednávat. 

Víte, že někteří z vás jsou trestně stíhaní, přestože na zastupitelstvu byli upozorňování na to, 

že svým jednáním mohou způsobit škodu. Pokud to nechcete zařadit, nedivte se, pokud 

budete za své činy následně nějakým způsobem popotahováni. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Nazarskou. 

 

P.  N a z a r s k á : 

 Chci reagovat na příspěvek pana Procházky, a jak jsem vnímala můj bod na Výboru 

proti vylidňování. Myslím si, že tímto tématem se chcete zabývat, jsem tomu ráda, a připadá 

mi smysluplné můj bod přerušit s ohledem na argumenty pana Procházky. Chtěla bych ho 

zařadit na únorové zastupitelstvo.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkujeme za konstruktivní přístup, bod 14 stahujeme z projednávání dnešního 

zasedání.  

 Prosím pana místostarostu Burgra. 

 

P.  B u r g r : 

 Reagoval bych na pana Vícha o návrhu na stažení bodu 12 – proč je klub zastupitelů 

zvolený za My, co tady žijeme, přesvědčen o tom, že důvodová zpráva není důvodem pro to, 

aby byl tento bod projednáván.  

 V důvodové zprávě jsou čtyři body. První je, že starosta Hejma přišel o 22,5 mil. Kč 

na dokrytí provozní ztráty Nemocnice Na Františku. Není to pravda, nemocnice je finančně 

stabilizovaná a dále se jedná s hl. m. Prahou o zapojení nemocnice v rámci celkového 

zdravotního systému v Praze. Město se podílí na provozu nemocnice. 

 Druhý bod je, že není řešena nemovitost v Janově nad Nisou, které říkáme škola  

v přírodě. Dnes máte na stole informaci o tom, že máme záměr vytvořit příspěvkovou 

organizaci Škola v přírodě v Janově. Toto nebude ze dne na den, je za tím určitý čas a určitý 

kus práce. Není pravda, že by se toto neřešilo.  
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 Dále jsou tady dva body, které se týkají sociálních služeb. Chápu, že to předložil pan 

Kučera a nikdo z Prahy sobě. Kdybychom rozebrali, proč jsme odmítli devítimilionovou 

dotaci, nebylo by to hezké povídání pro ty, kteří to prosazovali. Neztratili jsme 9 milionů, 

naopak jsme Praze 1 devět milionů zachránili. Rozbor a podklady, které vedly k přidělení 

dotace, by byly po dobu 10 let napadnutelné. 

 Ještě k bodu, že starosta nechal stáhnout žádost o dotaci na projekt Resocializace 

občanů bez trvalého přístřeší. Byla to technická věc, kterou řešil Odbor sociálních věci, to se 

ke starostovi vůbec nedostalo.  

 To ke zdůvodnění. Omlouvám se, že jsem jednací řád překročil o 15 vteřin.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji, pane místostarosto. Je potřeba dodat, že Nemocnice Na Františku získala díky 

naší činnosti 19,5 mil. Kč. Nikdo nám z hl. města 42 mil. Kč nedával. Nerozumíme tomu, kde 

vzniklo, že městská část přišla o 22,5 mil. Kč. Jsou to, bohužel, nepravdivé fabulace. Nechtěli 

jsme to rozebírat, je možné si o tom povídat osobně jinde. 

 Technická – pan zastupitel Vích. 

 

P.  V í c h : 

 Děkuji za odpověď, pane Burgr. 

 

P.  H e j m a : 

 Toto není technická otázka, ta je k proceduře, k dodržování Jednacího řádu či k 

jednotlivým návrhům na procedurální hlasování.  

 

P.  V í c h : 

 O tom mluvím. Co tady bylo řečeno, patří do rozpravy k bodu, nepatří to do toho, že 

budeme na tomto základě vyřazovat bod z programu. Bod je aktuální, proto je třeba ho 

projednat. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Chtěl jste zdůvodnit, proč – pan místostarosta zdůvodnil.  

 Další přihlášený je pan zastupitel Skála. 

 

P.  S k á l a : 

 Nejdříve jsem se chtěl podivit nad tím, že zůstal v programu bod č. 13, jestli tím 

nepřivodíte Pavlu Čižinskému infarkt, že se konečně jeho bod dostane na program.  

 Teď vážně. Nevím, proč se dostáváme k tomu, že tady probíráme bod odvolání 

starosty, když jsme ho mohli probírat v řádném Programu. Pokud máš za sebou, Petře, stabilní 

koalici, není důvod tento bod neprobrat a bod po bodu nám ukázat, kde se v důvodech 

mýlíme. Pokud to jsou nesmysly, nechám si to rád vysvětlit. Věnujme se tomu řádně a ne to 

tady odbýt na Programu.  

 K bodu 14, který byl paní Nazarskou stažen, bych chtěl poprosit o zprávu, co v tuto 

dobu dělá Praha 1. Prosím pana Grabeina, aby to řekl. Myslím, že pro místní podnikatele to 

nesnese odkladu až do únorového zastupitelstva. Tolik času a peněz nemají. Nepochybuji, že 

Praha 1 koná, jen bych rád věděl nějakou rychlou zprávu, co se v tomto děje. Děkuji.  

 

P.  H e j m a :  

 Prosím pana radního Bureše. 
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P.  B u r e š : 

 Přes výhrůžky, které zde zaznívají, chci zdůraznit, že trváme na vyřazení dvou 

avizovaných bodů. Jestli se nemýlím, po 20. lednu v dané věci probíhá i soud a do té doby 

bychom se k tomu neměli ani vyjadřovat, protože u soudu jsou všechny dokumenty. 

 K bodu 18, který jsme dostali teď na stůl. Myslím si, že za klub musím říct, že s jeho 

zařazením nesouhlasíme, považuji to trochu od Davida Bodečka za podpásovku, protože je na 

každé radě a ví, jak se jednotlivé body řeší a co se děje. 

 Praha 1 potřebuje aktivní práci a ne toto „okopávání kotníků“, přidělávání práce jak 

nám, zastupitelům, radě, tak i policii, která se musí zabývat nesmyslnými věcmi, které 

následně odkládá, tráví tím ale spoustu času. Pojďme konečně pracovat.  

 

P.  H e j m a : 

 To rada dělá. Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Chtěl bych se ohradit vůči tvrzení Richarda Bureše, že není možné projednávat něco, 

co může vzdáleně řešit na soudu. To není pravda. Tento argument musím jako právník 

vyvrátit. Spíše je tomu naopak, aby se soudy nezatěžovaly, bylo by dobré, aby to městská část 

vyřešila sama. Spor, který má Richard Bureš na mysli, mezi Filipem Dvořákem a panem 

Mandousem ohledně urážky na cti, je městské části vzdálenější. Toto ale není důvod, aby 

tento bod byl vyřazen.  

 

P.  H e j m a : 

 Zastupitel Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Také jsem se pozastavil nad tím, že by měl být vyřazen bod týkající se mateřské 

školky, kde prokazatelně došlo k nechutnostem, že by měl být vyřazen z toho důvodu, že 

nějaký gauner si myslí, že je poškozen na cti. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Budu reagovat na předsedu zastupitelského klubu ODS. 

 

P.  H e j m a : 

 Omlouvám se, pane kolego, ale podle Jednacího řádu nemůžete. Je to rozprava k 

návrhu na vyřazení nebo zařazení.  

 Rozpravu končím, prosím hlasovat o jednotlivých procedurálních návrzích. Jako první 

hlasujeme o vyřazení bodů 10, 11, a 12.  

 Pan zastupitel Skála chtěl hlasovat per partes. Prosím hlasovat o jednotlivých bodech. 

 S technickou se hlásí pan zastupitel Nazarský. 

 

P.   N a z a r s k ý : 

 Chtěl jsem říct to, co říkal pan zastupitel Kučera. Připadá mi nehorázné všechny 

dohromady odmítnout. Chci to vidět bod po bodu. 

 

P.  H e j m a : 

 Technická – pan zastupitel Bodeček. 
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P.  B o d e č e k : 

 Souhlasím s tím, aby se hlasovalo o všech bodech o vyřazení, ale byl tady i návrh pana 

zastupitele Čižinského vyřadit další body. Zařaďme tam všechny body. Pan zastupitel 

Čižinský navrhoval vyřadit body 15, 16, 17. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o vyjádření pana Čižinského, zda je to pravda. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Navrhoval jsem vyřadit body 15, 16, 17 

 

P.  H e j m a : 

 Budeme o tom též hlasovat per partes. Hlasujeme podle pořadí, jak bylo dáno.  

 Nejprve hlasujme o vyřazení bodu 12, odvolání starosty. Prezenční hlasování: pro 12, 

proti 4, zdržel se 0. Distanční hlasování: pan zastupitel Caban pro, paní zastupitelka 

Talacková proti, paní zastupitelka Nazarská proti, pan zastupitel Kučera proti, zastupitel 

Čižinský proti, zastupitel Nazarský proti. Celkový výsledek: pro 13, proti 10, zdržel se 0. 

Návrh byl přijat, bod je vyřazen. 

 Prosím hlasovat o vyřazení bodu 10 – přehodnocení podlimitní veřejné zakázky. 

Prezenční hlasování: pro 12, proti 4, zdržel se 0. Distanční hlasování: paní zastupitelka 

Nazarská proti, Talacková proti, pan zastupitel Kučera proti, Nazarský proti, Čižinský proti, 

pan zastupitel Caban pro. Celkový výsledek: pro 13, proti 10, zdržel se 0. Návrh byl 

přijat, bod 10 je vyřazen. 

 Hlasujeme o vyřazení bodu 11 – o údajné škodě vzniklé stavebními aktivitami. 

Prezenční hlasování: pro 12, proti 4, zdržel se 0. Distanční hlasování: paní zastupitelka 

Nazarská proti, Talacková proti, pan zastupitel Kučera proti, Nazarský proti, Čižinský proti, 

Špaček proti, pan zastupitel Caban pro. Celkový výsledek: pro 13, proti 10, nikdo se 

nezdržel. Tento návrh byl přijat, bod je vyřazen.  
 Dále hlasujeme o vyřazení bodu 15. Prezenční hlasování: pro 4, proti 11, zdržel se 1. 

Distanční hlasování: paní zastupitelka Nazarská pro, Talacková pro, pan zastupitel Kučera 

pro, Nazarský pro, Čižinský pro, Špaček pro, pan zastupitel Caban proti. Celkový výsledek: 

pro 10, proti 12, zdržel se 1. Návrh nebyl přijat, bod zůstává. 

 Dále hlasujeme o vyřazení bodu 16 – převod zastávkových označníků.  

 Technickou má pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Všechny vás tady vítám na tomto pochmurném jednání. Prosím pana starostu, aby 

říkal, o čem se hlasuje, nejen číslo tisku. Při hlasování jsem byl zcela zmaten, než jsem našel, 

co se má odvolávat a o jaký materiál jde.  

 

P.  H e j m a : 

 Myslím si, že jsem to vždycky u čísla říkal, ale budu to říkat hlasitěji.  

 Hlasujeme o vyřazení bodu 16 – převod zastávkových označení a přístřešku 

autobusové zastávky atd.  

 Technická – pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Opakuji, že jsem tady nenavrhoval oddělené hlasování o těchto třech bodech, 

navrhoval jsem hlasovat o bodech 15, 16 a 17 najednou. 
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P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Skála požadoval hlasovat odděleně, vyhověl jsem mu. Má na to každý 

nárok.  

 Můžeme to zjednodušit. Pokud je to přání pana zastupitele Čižinského a nikdo nebude 

protestovat, hlasujeme o vyřazení bodu 16 – převod zastávkových označníků atd. a o vyřazení 

bodu 17 – záměr zřízení příspěvkové organizace Škola v přírodě Janov nad Nisou – vyřadit 

tyto dva body. Prezenční hlasování: pro 4, proti 11, zdržel se 1. Distanční hlasování: paní 

zastupitelka Talacková pro, Nazarská pro, pan zastupitel Kučera pro, Čižinský pro, Nazarský 

pro, Špaček pro, Caban proti. Celkový výsledek: pro 10, proti 12, zdržel se 1. Tento návrh 

nebyl přijat, body 16 a 17 zůstávají.  

 Tím padá procedurální návrh pana zastupitele Nazarského předřadit bod 12 na začátek, 

protože byl vyřazen.  

 Poslední procedurální návrh je na zařazení bodu 18, číslo tisku 2283, ke zhodnocení 

dosavadní práce současné rady městské části. Předkladatelem je pan zastupitel Bodeček. 

Prosím hlasovat. Prezenční hlasování: pro 4, proti 10, zdržel se 1. Distanční hlasování: paní 

zastupitelka Nazarská pro, Talacková pro, pan zastupitel Kučera pro, Čižinský pro, Nazarský 

pro, Špaček pro a pan zastupitel Caban proti. Celkový výsledek: pro 10, proti 11, zdržel se 

1, nehlasoval 1. Tento  návrh nebyl přijat, tisk není zařazen. 

 Prosím o hlasování o Programu jako celku po jednotlivých změnách. Prezenční 

hlasování: pro 12, proti 1, zdrželi se 2. Distanční hlasování: paní zastupitelka Nazarská proti, 

Talacková proti, pan zastupitel Kučera se zdržel, pan zastupitel Čižinský proti, Nazarský 

proti, Špaček proti, pan zastupitel Caban pro. Celkový výsledek: pro 13, proti 6, zdrželi se 

3, nehlasoval 1. Program byl schválen, můžeme začít podle něho jednat.  

 Otevírám projednávání bodu  

1, tisk 2122 

volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1  

 Předkládám vám k volbě přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 tři nominace. 

Poprosím pana tajemníka, aby nás provedl jednotlivými nominacemi. 

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, na úvod chci připomenout jednu skutečnost. 

Minule tady bylo řečeno, že by měli uchazeči předkládat životopis, že to bylo zvykem. Na 

městské části jsem od r. 2011 a za mne se nikdy životopis nepředkládal. Také se nepředkládal 

za mého předchůdce pana Ing. Vítka. Možná někdy před těmito časy se životopisy 

předkládaly, ale nemám o tom žádné důkazy.  

 Říkám to proto, protože první z uchazeček paní dr. Marta Mertlová odmítla životopis 

předložit. Nemám žádný nástroj k tomu, abych ji donutil k předložení životopisu, protože 

zákon nic takového nepožaduje. Je na vás, jestli paní Mertlovou zvolíte přísedící či nikoli.  

 K jednotlivým uchazečům. Paní Mertlová je občankou Prahy 1, je to důchodkyně, 

funkci přísedící dosud nevykonávala a podléhá režimu lustračního zákona. Předložila čestné 

prohlášení a negativní lustrační osvědčení.  

 Dalším uchazečem je pan Marek Kubík, který má bydliště v xxxxxxxx xxx 

xxxxxxxxxx, ale pracuje na Ministerstvu pro místní rozvoj, to znamená na území MČ Praha 1. 

Nikdy nebyl přísedícím. Je to ročník 1987, nepodléhá tedy režimu lustračního zákona. 

 Třetí přísedící je paní Hana Neumannová. Je to paní, která je občankou Prahy 1, nikdy 

přísedící Obvodního soudu nebyla, podléhá režimu lustračního zákona. V materiálech máte 

čestné prohlášení a lustrační osvědčení.  
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P.  H e j m a : 

 Děkuji, pane tajemníku. Otevírám rozpravu k jednotlivým nominacím. Pan zastupitel 

Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Technická poznámka. Mohli bychom mít roušky, když mluvíme.  

 Poslední poznámka byla, že bývalo dobrým zvykem, když tam byly životopisy. Ano, 

někde byly a někde nebyly, máte pravdu, že to zřejmě nebyla povinnost. Zároveň jsem si přál, 

aby tam životopisy byly. Chápu, že není nástroj na donucení. My jako zastupitelé čerpáme 

pouze z informací, které jsou přílohou tisku. Když o lidech nevíme nic a navíc ještě odmítnou 

přiložit životopis, nemohu potom odpovědně o těchto lidech hlasovat tak, jak bych chtěl.  

 Je to pouze zbožné přání, abychom tam měli životopisy, a budu rád, když budete 

neformálně kandidáty o životopisy žádat s vysvětlením, že o tom rozhodují zastupitelé, kteří 

nemohou znát všechny lidi, kteří zde pracují a nemohou tedy o nich správně rozhodovat 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci pana tajemníka. 

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Pane zastupiteli, vůbec se na vás nezlobím a rozumím vašim argumentům. Jen 

připomínám, že jsem úředník, který společně s asistentkou podklady připravuje. Člověka, 

který odmítne životopis, nemohu vyřadit a nepředložit vám ho. Proto jsem o tom hovořil na 

začátku. Já i paní Kotounová se budeme snažit lidi k tomu trochu dovést, ale pokud 

nepředloží životopis ani po našem nátlaku, nezbývá postupovat jen tak, jak jsem postupoval 

dnes.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Částečně budu opakovat to, co tady řekl kolega Brož. Moc oceňuji a děkuji za tuto 

novinku, která byla akceptovaná a nyní realizovaná, to znamená předložení životopisů u dvou 

ze tří kandidátů. Jedna kandidátka životopis nedodala a v žádosti je uvedeno, že je 

důchodkyně. Přiznám se, že  je to pro mne velmi málo, byť si uvědomuji, že u svého jména 

má uveden vysokoškolský titul, který je zřejmě v návrhu usnesení ne zcela správně uveden. 

Vypadá to na písařskou chybu. Ptám se pana tajemníka, zda ví více informací o této 

kandidátce. Naznačil, že nikoli. 

 Dále bych se rád zeptal pana tajemníka – nebudu žádat odpověď dnes, ale byl bych 

rád, kdyby to zjistil do příště, zda máme informaci, kolik je v tuto chvíli neobsazených míst u 

Obvodního soudu pro Prahu 1 na pozici přísedících. 

 Dále se chci zeptat, zda lze změnit pravidlo, že přísedícím u Obvodního soudu pro 

Prahu 1 může být pouze občan Prahy 1 nebo ten, kdo trvale bydlí na Praze 1? Můžeme to 

změnit my, nebo zastupitelstvo hl. m. Prahy? Říkám to z toho důvodu, že jsem o jedné osobě 

informoval pana tajemníka, o velmi schopném člověku, který vystudoval Právnickou fakultu 

Univerzity Karlovy, působní na Městském soudu na Praze 2 a bydlí na Praze 1. Majitel mu 

bohužel nechce udělit souhlas s trvalým bydlištěm tam, kde bydlí, protože tento byt si 

schovává pro provozování AIRBNB. Dotaz na pana tajemníka: je možné s touto podmínkou 

něco udělat?  
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P.  H e j m a : 

 Pane tajemníku, máte slovo. 

 

Tajemník   D v o ř á k : 

 K požadavku, aby uchazeč měl buď bydliště na Praze 1, nebo pracoval na Praze 1. Je 

to pravidlo, které může změnit pouze zákonodárce, to je Poslanecká sněmovna změnou 

zákona.  

 Co se týká počtu přísedících, není problém, abych zavolal dr. Princovi a zeptal se ho 

na aktuální stav. Může to být do příštího zastupitelstva.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Prosím pana zastupitele Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 Chtěl jsem se zeptat, jestli paní uvedla nějaký důvod, proč nechce dát svůj životopis? 

 

P.  H e j m a : 

 Pane tajemníku, máte slovo. 

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Paní neuvedla, rozčílila se, nejdříve chtěla svoji přihlášku stáhnout, pak se ale 

zklidnila a přihlášku jsme podali. Podali jsme ji z toho důvodu, že přísedících je dlouhodobě 

nedostatek. Je ale na vás, zastupitelích, jak s touto skutečností naložíte.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Pokud se bavíme o tom, co dříve bývalo a nebývalo, pro mne je podstatnější, že dříve 

tam bývalo členství v politických stranách, a to jak v současných, tak v minulých. Pan 

tajemník to v předminulém volebním období z toho vyřadil s tím, že je to politická 

diskriminace. Rád budu diskriminovat a rád bych věděl, kdo kdy v průběhu času škodil a teď 

se chystá škodit znovu jako přísedící.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana tajemníka o reakci. 

 

Tajemník   D v o ř á k : 

 Pane doktore, obdivuji vaši paměť. Nepamatuji si, že bych něco takového vyřadil. 

 Co se týká členství v politických stranách, je to stejné jako s životopisem. Lidé nám to 

sdělí dobrovolně, nebo to nesdělí vůbec, nebo mohou poskytnout nepravdivou informaci. 

Opakuji, že jsem pouze úředník, který shromažďuje podklady, nemohu lidi nutit k tomu, aby 

řekli, v jaké politické straně jsou nebo s jakou politickou stranou sympatizují.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za odpověď. Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý :  

 Uvažoval jsem o tom, že je pro ni snadné napsat životopis. Zamyslel jsem se nad tím a 

došel jsem k úvaze, že to snad předkládala soudu, když se ucházela o funkci. Nevidím tam 
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žádnou překážku. Nedovedu si představit, že by soud souhlasil se jmenováním přísedícího, 

aniž by o člověku věděl, kdo to je. Rád bych věděl, jestli se dává životopis soudu. V tom 

případě bych životopis také požadoval. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan tajemník bude reagovat. 

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Pana Nazarského jsem slyšel velice špatně, ale znovu tady opakuji: pokud člověk 

nepředloží životopis, tak mám smůlu, ale na druhou stranu mě to neopravňuje k tomu, abych 

jeho žádost nepředložil vám jako zastupitelům k odsouhlasení nebo neodsouhlasení. 

 

P.  H e j m a : 

 Ještě je přihlášen pan zastupitel Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Ptal jsem se, zda máme povědomí o tom, zda dala životopis soudu, nebo jestli 

neexistuje žádný životopis.  

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má pan tajemník. 

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Domnívám se, že nedala, protože žádost k soudu posíláme my a k žádosti přikládáme 

pouze náležitosti, které jsou povinné ze zákona. V případě této uchazečky lustrační osvědčení, 

čestné prohlášení, výpis z rejstříku trestů a samotnou přihlášku. To je vše, co předseda od nás 

dostane. Předpokládám, že žádný životopis jinou cestou k soudu nešel.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za reakce, rozpravu končím. Prosím, aby se pan zastupitel Scholz ujal své role 

jako jediný přítomný člen Mandátového a volebního výboru, aby nás provedl tajnou volbou. 

 

P.  S c h o l z : 

 Přistoupíme k hlasování tajnou volbou zmáčknutím tlačítka pro, proti nebo zdržel se.  

 Pokud se týká kolegů v on-linu, tohoto hlasování se nemohou účastnit.  

 Přistoupíme k volbě paní Dr. Mertlové. Pro 9, proti 1, zdrželo se 6, nehlasovalo 7. 

Paní Mertlová nebyla zvolena. 

 Další tajná volba je o panu Mgr. Kubíkovi. Prosím hlasovat. Pro 15, proti 0, zdržel se 

0, nehlasovalo 8.  

 Upozorňuji pana kolegu Čižinského, že vzhledem k tomu, že se účastní on-line, 

nemůže se účastnit tajného hlasování.  

  

(Čižinský: Nehlasuji tajně, ale hlas se mi počítá.) 

 

 Přistupme ke třetí volbě – paní Neumannové. Prosím hlasovat. Pro 16, proti 0, zdržel 

se 0. Paní Neumannová byla zvolena. 

 Děkuji a předávám slovo předsedajícímu. 

 

P.  H e j m a : 

 Nyní budeme hlasovat o usnesení o volbě jako celku. Prosím hlasovat.  
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 Prezenční hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0. Distanční hlasování: paní 

zastupitelka Talacková pro, Nazarská se zdržela, pan zastupitel Nazarský se zdržel, Kučera 

pro, Čižinský pro, Špaček pro, Caban pro. Celkový výsledek: pro 21, proti 0, zdrželi se 2. 

Usnesení bylo schváleno, dotyční jsou zvoleni.  
 Přistoupíme k bodu číslo 

2, tisk 2127 

vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1  

 Prosím pana tajemníka, aby se ujal svého předkladu. 

 

Tajemník   D v o ř á k : 

 Obdrželi jsme dopis paní Ing. Ireny Krausové ze dne 23.11.2020, ve kterém sděluje, že 

se vzdává funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1. Pro běh lhůt je rozhodující den, kdy 

tuto skutečnost vezme na vědomí zastupitelstvo. Proto prosím, abyste vzali na vědomí formou 

usnesení, že se paní vzdává funkce. Pokud takové usnesení přijmete, od zítřka paní  

Ing. Krausová přestává být přísedící. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Chtěl bych se zeptat, proč se tato dáma vůbec o tuto funkci ucházela. Schvalovali jsme 

ji před necelým měsícem a píše nám, že ani nepodepsala slib přísedícího. Zvažuji, jestli to má 

v hlavě v pořádku. Psala: souhlasit s tím, že nebude nikoho dalšího soudit.  

 

P.  H e j m a : 

 Bude reagováno – víme důvody? 

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Důvody nevíme. Co se týká medicíny, nejsem příliš vzdělán, takže nedokáži posoudit 

stav duše této paní.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji, rozpravu končím. Prosím hlasovat o předloženém usnesení. Prezenční 

hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0. Distanční hlasování: paní zastupitelka Nazarská pro, 

Talacková pro, pan zastupitel Nazarský pro, Kučera pro, Čižinský pro, Špaček pro. Výsledek 

hlasování. Pro 22, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. 

 Zároveň mi došla informace, že pan zastupitel Caban se ze zdravotních důvodů 

dočasně omlouvá z jednání zastupitelstva. Předpokládám, že se připojí později.  

 Můžeme přejít k bodu číslo 

3, tisk č. 2169 

pravidla rozpočtového provizoria MČ Praha 1 na r. 2021 

 Prosím předkladatele pana radního Votočka, aby se ujal slova. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Tento materiál avizuje rozpočtové provizorium. Jeden z důvodů je, že nemůžeme 

schvalovat rozpočet dříve než hl. město. Určitě se tam objeví další změny, kterými vás 

provede pan místostarosta Prahy 4 Kovářík, tady je obyčejným úředníkem.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím zástupce tajemníka pana Ing. Kováříka, aby se ujal slova. 
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P.  K o v á ř í k : 

 Jako obyčejný úředník bych doplnil, že povinnosti každé městské části, obce a kraje je 

před koncem roku mít buď schválený rozpočet, nebo mít rozpočtové provizorium. Vzhledem 

k tomu, že v Praze jsme odkázáni na rozpočet hl. m. Prahy, protože významnou část – nikoli 

rozhodující tvoří provozní dotace ze strany hl. m. Prahy a před jejím schválením bychom 

museli rozpočet schvalovat bez této dotace, což je poměrně nerozumné, je předkládáno 

rozpočtové provizorium, které je dáno 1/12. 

 

P.  H e j m a : 

 Musím přerušit váš výklad – prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Mám problém, hrozně špatně vám rozumím. Bylo by možné sundat roušku? Rozumím 

každé druhé slovo.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím blíž k mikrofonu. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Snažím se řvát, víc nemohu. Teď už je to dobré? 

 Chtěl jsem podotknout, že rozpočtové provizorium je 1/12 z určité základny. Na  

Praze 1 při rozpočtových provizoriích jsou vždy předkládány 1/12 druhého čtení návrhu na 

další rok, a to především z toho důvodu, že se na příští rok mění některé ukazatelé, např. 

mzdy pro pracovníky, které se 1/12 promítají už v těch měsících před schválením rozpočtu.  

 Proto máte v příloze 1/12 rozpracovaného návrhu. Některé položky se v dalším návrhu 

budou zřejmě měnit, ale ty rozhodující pro leden a únor – běžné prostředky – je možné využít. 

Připomínám, že 1/12 se týká běžných prostředků, u investic do schválení rozpočtu můžeme 

pouze řešit ty investice, které jsou v podepsané smlouvě a vycházejí z rozpracovaných akcí 

roku letošního. Nemůžeme zahajovat žádné nové investice do té doby, dokud neschválíme 

rozpočet.  

 Vím, že to většina z vás zná, ale opakuji to, stává se to předmětem častých otázek.  

 Tolik doplnění úvodního slova.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Chci se zeptat nejprve k technikálii – k návrhu usnesení, kde je navrženo radě, aby 

hospodařila dle schválených pravidel, pokud toto usnesení bude přijato. Nemělo by tam být 

spíše datum k 1. lednu 2021 místo data 31. března 2021? 

 V bodu 3 je uvedeno, že zastupitelstvo ukládá panu radnímu Votočkovi, aby předložil 

rozpočet MČ Prahy 1 na r. 2021. Navržené datum je 31. března. Nemělo by tam být spíše 

datum buď příštího zasedání zastupitelstva – to znamená 9. února, nebo následující 

zastupitelstvo 13. dubna?  

 Dotaz mám k provizoriu a k návrhu rozpočtu, který se bude příště projednávat. Je tam 

zakomponovaná záležitost, která se bude dnes projednávat, což je záležitost k Janovu, to 

znamená příspěvková organizace? 

 

P.  H e j m a : 

 Pan Ing. Kovářík bude rovnou reagovat. 
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P.  K o v á ř í k : 

 Budu reagovat potom. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Dám přednost panu Kováříkovi, budu toho mít víc. Upřednostním reagovat ihned.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Ing. Kováříka. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 K termínům. Je to klasický mechanismus. Nedávají se termíny konkrétního 

zastupitelstva, dávají se termíny do kdy. Termín do 31. 3. používáme nejen na městské části, 

používají to i ostatní. Dopředu nemůžeme předpokládat, že předpokládané zastupitelstvo 

tehdy a tehdy bude a museli bychom to posouvat. Do 31. 3. máme kryto jak fungování rady, 

tak předložení nového rozpočtu. 

 Proč je datum 31. 3.? Protože do prvního čtvrtletí bychom to měli stihnout. Zákon nám 

ukládá pozdější termín, ale datum 31. 3. je poměrně velmi významné z hlediska dopadů na 

vnější vztahy. Nemyslím vnější vztahy městské části, ale vnější rozpočtové vztahy. Proto je 

tam 31. 3. Nejsou tam zakomponována žádná usnesení zastupitelstva a rady, která ještě 

nebyla přijata. V příloze není zakomponováno nic, co bude dnes projednáváno, jako 

zpracovatelé nemůžeme předjímat vaše rozhodnutí, to dost dobře nejde.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Chápu snahu schválit rozpočtové provizorium. Zaujalo mě tam, že návrh rozpočtu ve 

druhém čtení na příští rok je stejný jako v letošním roce, což mě udivuje. Už po prvním 

coronaviru jsme se na zastupitelstvu bavili o tom, že bude propad v příjmech. Také jsme 

hovořili o tom, že bude potřeba velmi pečlivě přehodnotit a nastavit priority v jednotlivých 

investicích do dalšího roku. Připadá mi, jako by návrh rozpočtu pro r. 2021 vůbec 

nereflektoval tyto skutečnosti. Částka 1/12 mi připadá v tomto směru nadsazená. Byla by 

nadsazená, i kdybychom schvalovali dvanáctinu z r. 2020, ale je nadsazená i v r. 2021. Budu 

se zdráhat pro toto zvednout ruku.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Chápu potřebu přijímat rozpočtové provizorium. Dovolím si stručný komentář. 

 Neodpustím si to – buďme rádi za loňské navýšení daně z nemovitosti, ne všechny 

městské části s tím plně souhlasily, ale jsme rádi, že jsme to přijali a díky tomu nebude 

pokladna městské části o tolik ochuzena, i když ostatní příjmy jsou ve hvězdách.  

 Pokud se týká běžných nákladů, všiml jsem si, že tam jsou nějaká navýšení, co se týká 

PR nákupu hardwaru a podobných věcí. Je to diskutabilní, ale předpokládám, že vše prošlo 

Finančním výborem. Také předpokládám, že před schválením řádného rozpočtu bude 

neformální jednání zastupitelstva, jak je to na naší městské části zvykem. 



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 17 
 

 Co se týká kapitálových výdajů, nemyslím si, že jsou všechny nutné, některé mi 

připadají nadsazené. Vzhledem k současné finanční situaci, nouzovému stavu a z toho k 

vycházejícímu úbytku příjmů by jednotlivé investice stálo za to přehodnotit. V rozpravě o 

programu jsem zmiňoval investici do mateřské školy v Řásnovce. Neříkám, že by se dělat 

neměla, ale asi není potřeba dělat „zlaté kliky od záchodů“, pokud na to nemáme prostředky. 

V projektu zlaté kliky nejsou, to bylo pouze obrazové přirovnání.  

 V oblasti dopravní při zklidnění ulice by bylo třeba řešit sloupky. Věřím, že pan Bureš 

má na to jiný názor a že má položky v rozpočtu vyargumentované. 

 Ještě se zmíním o grantech na opravu domovního fondu. David Bodeček by si jistě 

představoval navýšení na 40 mil. Nasypeme to opět voličům tentokrát ve výši 10 mil., granty 

pro SVJ 1,7 mil. Myslím si, že je to v této situaci nezodpovědné. Jen se zeptám: kde jsou 

granty na mytí aut? 

 

P.  H e j m a : 

 Další přihlášený je pan zastupitel Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Tento návrh rozpočtového provizoria považuji za velmi nezodpovědný. Je vidět, že 

někdo z radních při požadavcích na financování svých gescí se neuskrovnil, možná  

s výjimkou pana Votočka, který snížil částku na granty pro obnovu domovního fondu, ale to 

je výjimka. Všimněte si, že rozpočet je schodkový, je tam schodek 91 mil. Kč, který budeme 

v budoucnu projídat z našich úspor. Přitom není vůbec zdůvodněno, proč je nutno zapojovat 

naše úspory.  

 Celkové příjmy v rozpočtu jsou značně nafouklé. Je to velmi zřetelné např.  

z příjmových položek poplatků z pobytu, kde máme v září predikovaný propad 40 mil., ale  

v rozpočtu je propad předvídán jen asi 15 mil. Je to velmi v rozporu. Podobně je to u poplatku 

ze vstupného, kde propad také nebyl reflektován. Rozpočet může být nafouklý cca o 50 mil.. 

Všechny tyto nafouklé příjmy v reálu neobdržíme a posílí schodek dále. Schodek se bude dále 

blížit ke 200 mil. Je velmi neodpovědné takto navrhnout rozpočtové provizorium a považuji 

to za velké selhání. 

 V materiálu o rozpočtovém provizoriu postrádám plnění rozpočtu r. 2020, např. do 

konce října nebo listopadu, abychom měli představu, jak současná situace dopadla na 

rozpočet 2020, protože podobným způsobem bude dopadat i na rozpočet 2021. Jestliže nevím, 

jaký byl dopad, a můžeme se dohadovat jen z údajů, které máme zhruba ke konci června a 

potom z odhadů, které jsme dostali v září, které jsou ale sumární, kde nejsou jednotlivé např. 

příjmové položky, tak toto je věštění z křišťálové koule. Schodek rozpočtu se může navýšit 

ohromným způsobem, o to více, že mnoho investic je navrhováno od boku, aby tam byly, a 

částky na investice neodpovídají tomu, kolik investice bude stát. Jsou tam nastřelené nějaké 

miliony u investic, které budou stát desítky milionů. To je další skryté místo schodku.  

 Doufám, až budeme dostávat rozpočet finálně na stůl, tak budeme znát více o tom, do 

jakého schodku nás rada namáčí, jak to odnesou úspory městské části a s čím se budou 

potýkat budoucí vládnoucí rady této městské části. 

 Stížností, kterou mi jistě pan Ing. Kovářik vysvětlí je, že v popisu položek v textové 

části jsou zcela vynechané investice, ačkoli jsou rozpočtovány. Domnívám se, že tím, že jsou 

rozpočtovány, ovlivňují výpočet té 1/12. Prosím objasnit, jaký je tam vztah. Jestliže se mohou 

dělat rozpracované investice a jiné se dělat nemohou, není mi zřejmé, jaká je to finanční 

částka, která se nebude moci dělat.  

 S tím končím a přihlásím se dále do rozpravy. Děkuji. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana Ing. Kováříka o reakci. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 1/12 má dva možné základy, jeden je rozpočet příštího roku, kdy jsou proti rozpočtu 

letošního roku sníženy příjmové položky. Možná nejsou podle názoru některých zastupitelů 

sníženy dost. Podotýkám, že vycházejí z platných schválených usnesení a postupů. Je možné, 

že bude pokračovat čínská chřipka, ale upozorňuji, že vycházejí z trendových křivek a  

z jednotlivých podkladů.  

 Součástí rozpočtového provizoria není výsledek za 11 měsíců, ale Finanční výbor s 

tím byl seznámen. Za 11 měsíců je městská část v r. 2020 v plusu. V r. 2020 jsme z minulých 

let zatím nevyčerpali ani korunu. Jestli vyčerpáme v prosinci – rozdíl je v řádech 2 – 3 mil., to  

v tuto chvíli neodhadnu, ale budu to vědět v nejbližší době. 

 Připomínky pana kol. Brože beru, ale musíme je probrat na společném jednání se 

zastupiteli, kde budou zodpovězeny, ale většina z nich se netýká rozpočtového provizoria. 

Většina z nich míří k tomu, co v rozpočtovém provizoriu nemůže být čerpáno.  

 Odpověď kol. Kučerovi, co z investic může být čerpáno. Jsou to pouze ty věci, které 

byly podepsány v r. 2020, případně dříve, a jsou v rámci položky převodů z letošního roku.  

Z nových peněz nemůže být v provizoriu na investice nic čerpáno, pouze ty, které budeme 

převádět z letošního roku, mohou být čerpány do té doby, než schválíte rozpočet. 

Nepřevádíme na nic, co nebylo podepsáno, případně co nebylo zastupitelstvem řádně 

schváleno. Dodržujeme všechny postupy a standardy, které k tomu dává jak ministerstvo, tak 

hl. m. Praha. V tomto směru vás mohu ubezpečit, že žádná z investic, která nebyla v rozpočtu 

letošním, nemůže být v rozpočtovém provizoriu čerpána. Vyplývá to z pravidel.  

 Snad jsem zodpověděl většinu dotazů. Na některé dotazy neodpovídám, protože 

většina z nich se týká toho, co budete teprve projednávat. To není předmětem dnešního bodu. 

Je to tam proto, protože musíme vyjít z nějaké materie. Druhá možnost byla vyjít z rozpočtu 

letošního, což by bylo výrazně horší. Příjmy schválené v letošním rozpočtu byly u našich 

vlastních položek vyšší, včetně zmiňované daně z nemovitosti, která není vybírána ze sta 

procent. Všude, kde bylo navýšeno na dvojnásobek, je výběr poměrně nižší. Týká se to nejen 

Prahy 1, ale i ostatních městských částí, kde bylo navýšení na dvojnásobek, tak tam údaje 

nejsou plněny, na rozdíl od těch, kde se nenavýšilo na dvojnásobek, tam jsou plněny podle 

plánu.  

 Vycházet z letošního rozpočtu by znamenalo, že počítáme 1/12 z vyšších částek. 

 Úspory v kapitolách musíme probrat na jednání o rozpočtu. V tomto směru limity byly 

dány pro jednotlivé kapitoly. Kapitol, které jdou směrem dolů, je víc než jediná. Není to jen 

pan dr. Votoček, nejsou to drastické propady, protože Praha 1 není v situaci jako Brno nebo 

Olomouc, aby musela udělat zásadní škrty. Jestli jste si všimli, i navrhovaná predikovaná 

výška zapojení minulých let je výrazně nižší, než bylo v minulých letech při schvalování 

investic. Jestli to bude celých devadesát, je to předjímání toho, co bude předloženo  

v rozpočtu, a to stejně v tuto chvíli nelze čerpat.  

 Kdy bude termín na projednání nového rozpočtu se zastupiteli, v tuto chvíli nevíme. 

Nezlobte se na mne, ale dělat projednávání položek distanční formou je velmi obtížné a 

složité pro každého účastníka. Budeme se snažit, abychom měli možnost to s vámi probrat, 

ale to není to, jak fungovat do té doby, než bude vlastní rozpočet schválen. Znovu opakuji – 

jedeme v běžné části, můžeme dokončovat věci, které jsme měli schválené a převádíme na ně 

peníze z letošního do příštího roku.  
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P.  H e j m a : 

 Děkuji za vysvětlení. Jsem přihlášený, řada věcí, které jsem chtěl připomenout, 

zazněla. Chtěl jsem připomenout, že dnes neprojednáváme rozpočet, pouze rozpočtové 

provizorium. Vycházíme z metodiky, která je dána zákonem a můžeme si tu 1/12 vzít buď ze 

současného rozpočtu 2020, nebo z plánovaného pro r. 2021 a nezapojují se investice. Nemá 

význam se nyní bavit o investicích, protože k tomu bude dostatek prostoru. Bude to 

projednáváno v jednotlivých komisích i se zastupiteli, bude pracovní setkání, kde si budeme o 

jednotlivých položkách povídat, bude to procházet Finančním výborem atd. Dnes 

neprojednáváme rozpočet, pouze potřebujeme uvolnit 1/12 na provoz, protože potřebujeme v 

tomto směru financovat Nemocnici Na Františku a další. Je zapotřebí, abychom dnes 

provizorium schválili. Samozřejmě je dobrá příprava na projednávání, která tady dnes 

probíhá, protože se již diskutuje o jednotlivých položkách rozpočtu. 

 Upozornil bych, a bylo by dobře to zavnímat, že v r. 2020, i přes šílenou covidovou 

dobu, se podařilo hospodařit s plusem. V tomto směru se naopak tato rada snaží, aby 

hospodařila maximálně hospodárně. Nešli jsme do mínusu, zbytečně jsme neprojídali.  

 Stejně je tak plánováno i pro r. 2021, kdy dochází k významné redukci investic proti 

rozpočtu r. 2020. S tím vás rádi seznámíme, budete mít prostor se k tomu vyjádřit. 

 Prosím, zda můžeme nyní pustit k diskusi přihlášku z řad občanů, kteří mají právo 

vystoupit v rámci projednávání daného bodu. Eviduji přihlášku od pana Petra Bauera, který je 

občanem Prahy 1 a má právo vystoupit k bodu č. 3. Prosím, máte slovo. 

 

P.  B a u e r : 

 Vážený pane starosto, dámy a pánové, obracím se na vás jako občan a podnikatel 

Prahy 1. Vystupuji zde jako zástupce pohostinství a hotelů, kterým vláda opět znemožnila 

fungovat, bez analýzy a důvodů. Rád bych věděl, kolik lidí se nakazilo na mé předzahrádce a 

případně jak velké nebezpečí hotely a restaurace vůči nemoci covid jsou. 

 Nechci tady brečet nad rozlitým mlékem. My jsme nemoc nezpůsobili, dodržujeme 

všechna opatření a snažíme se nějak přežít. Máme dva hlavní problémy, se kterými chceme 

od své domovské městské části pomoci.  

 Prvním je snaha Magistrátu zneužít současné pandemie a vymazat nás z mapy Prahy 1. 

Pražští radní připravili a schválili v době pandemie materiál s honosným názvem Zvýšení 

prostupnosti Královské cesty a hradebního korza. Pod záminkou údajné bezpečnosti se chtějí 

zbavit naprosté většiny zahrádek a téměř zničit tradiční fungování gastronomie v centru 

Prahy. Pro naši městskou část to bude mít devastační účinky.  

 Žádám vás, abyste se více zajímali o to, co chce Magistrát na našem území udělat. 

Bude to mít dopad na podnikání, na pracovní místa a hlavně na budoucí příjem městské části. 

 Druhým problémem je podpora těch podnikatelů, kteří současnou krizi nějak přežívají. 

Nechceme od městské části dotace nebo nějaké speciální pobídky, chceme debatovat o 

vzájemné pomoci. Už jsme si to v létě vyzkoušeli. Pomohli jste nám přežít tím, že jste 

odpustili poplatky za zábory. Tímto bych vás chtěl požádat, abyste to zopakovali. Pro 

představu. Podnikatelé, které zde zastupuji, čelí v tomto období propadu až 92 %. Dělám to 

transparentně, aby nikdo z nás nečelil pomluvám. Prosím, pomozte nám, určitě se to vyplatí 

nám všem. Přeji hezký advent.  

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí, snažíme se celou dobu vymýšlet, jak pomoci. 

 Prosím pana radního Bureše.  
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P.  B u r e š : 

 Hodně věci už zde bylo řečeno, není třeba je opakovat. Pan Kovářík věci vysvětlil 

včetně toho, že tady zaznívalo, jak projídáme rozpočet, ale zapojuje se méně, než se 

zapojovalo v předchozích letech. Padly tady věty, jako že je navýšený nějaký hardware. 

Nevím, co tím pan kolega myslel. V informatice je rozpočet ořezán tak, že pouze přikrývá 

uzavřené smlouvy, to znamená to, co je zasmluvněno, není tam nic navíc.  

 Stejně tak je to u Samcové. Kdo Prahou 1 chodí, tak ví, že se už staví. Říkat, že jde o 

nějaký plán, který jsem si vymyslel – fyzicky se tam staví, ulice je rozkopaná a bude se 

dodělávat hned na jaře. To je např. investice, která už probíhá.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Čižinský má technickou poznámku. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Chtěl bych opět vyzvat předsedajícího, aby dbal na to, aby lidé, kteří v sále mluví, 

měli roušky. Pan Bauer hovořil o epidemii, ale může si vzít roušku. Prosím, aby v době, kdy 

se situace zhoršuje, toto bylo respektováno.  

 

P.  H e j m a : 

 Myslím, že každý ví, co je jeho povinností. Na žádost pana zastupitele Čižinského 

mohu znovu apelovat na všechny, aby dodržovali nařízená hygienická opatření. 

 Prosím pana zastupitele Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 Nechci se tady moc konkrétně zabývat rozpočtem, protože je to zatím jen schválení 

provizoria, i když je tam několik věcí, které mě zarazily. Primárně se zajímám o kulturu a o 

dopravu. V kultuře mě zarazilo, že došlo k navýšení tradičních akcí, což mi připadá zvláštní, 

protože si myslím, že žádné akce pravděpodobně v příštím roce probíhat nebudou nebo velice 

komplikovaně. Rád bych slyšel vysvětlení, proč zrovna tradiční akce by měly být 

podporovány. Raději bych uvítal, aby tato částka šla spíše do rozdělení ke kulturním grantům, 

kde jednotliví aktéři potřebují víc pomoci než akce organizované městskou částí.  

 Dále jsem se chtěl zeptat, proč z rozpočtu vypadlo zpřístupnění náplavky Vltavy z 

úrovně Štefánikova mostu. Je to ale asi na jinou diskusi s panem Burešem, nebo se to třeba 

dovíme na dopravní komisi, pokud se tentokrát budu moci zúčastnit.  

 Dále jsem se chtěl zeptat: když se toto provizorium připravovalo, přemýšleli lidé o 

tom, jaký je opravdu dopad na místní podnikatele? Připadá mi neuvěřitelné, že v této době 

vůbec uvažujeme o tom, že bychom dali do oprav domovního fondu nějaké peníze, když jsou 

tady lidé, kteří zde podnikají 20 nebo 30 let, teď jsou v naprosté krizi a jejich podniky 

krachují. Pravděpodobně tady nebudou, ale my budeme mít krásné fasády. To je pro mne 

naprosto neuvěřitelné. 

 V krátkosti bych chtěl zareagovat na pana Bauera, který říkal, že Praha 1 odpustila 

poplatky. Odpustil je Magistrát. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Oba rozpočty, jak v r. 2020, tak v r. 2021, jsou nadhodnocené. Mohli bychom udělat 

rozpočtovou změnu pro r. 2020, snížit výdajovou část, aby se hospodařilo v rozpočtovém 

provizoriu s menší částkou. Chci se zeptat pana Kováříka, zda je možné, že by dnešní nebo 
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mimořádné zastupitelstvo, které by se jistě stihlo svolat do Vánoc nebo mezi svátky, kde 

bychom upravili rozpočet pro letošní rok a schválili 1/12 takto upraveného rozpočtu. 

Schvalovat to do r. 2021, když ani nevíme, jak se zachová Magistrát, jaký bude mít rozpočet, 

mi připadá jako „vaření z vody“. Toto bychom zcela transparentně a průhledně mohli udělat i 

se zdůvodněním, jaké jsou propady v příjmech, jaké výdaje nás očekávají v souvislosti  

s pandemií. Určitě by něco takového šlo udělat. Dávám to jen k úvaze ctěnému zastupitelstvu. 

Prosím pana Kováříka, aby mi odpověděl, zda je to možné takto udělat. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Ing. Kováříka o odpověď. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Pane kolego, rozpočet, který bude ve čtvrtek schvalovat zastupitelstvo, z 99,9 % ho 

schválí. Jsou tam zhodnoceny, stejně jako v našem návrhu, dopady čínské chřipky, neboli 

covidu. Z toho vycházíme.  

 Myšlenka schválení příjmů a výdajů rozpočtu 2020 je krásná, ale nemá žádný smysl. 

Uvědomte si, co jsem říkal. Říkal jsem, že v tuto chvíli, přestože máme z některých položek 

zmiňovaných např. panem kolegou Skálou - což je částečně z poplatku za zábor veřejného 

prostranství, z poplatku z pobytu, z poplatku ze vstupného, daně z nemovitých věcí a ze 

správních poplatků, což jsou všechna místa, kam dopadá fungování čínské chřipky – nižší než 

původně plánované příjmy, tak rozpočet MČ Praha 1 k 30. listopadu je v přebytku 3 mil. 

Neznám přesné číslo, kdybych tušil, že bude položena tato otázka, vzal bych přesné číslo, 

které obdržel Finanční výbor.  

 Jinými slovy: rozpočet je norma, podle které jdeme jako maximální možná hodnota a 

podle této hodnoty fungujeme. Samozřejmě některé položky jako např. mzdy – pan kol. 

Nazarský na tom v minulosti trval – jsou čerpány do sta procent. Jiné položky jsou čerpány 

úměrně tomu, jak je možné naplnit výdaje. Stejně jako není možné v tuto chvíli naplnit 

některé položky příjmové, není možné naplnit některé položky výdajové. V tuto chvíli jsou 

sice plánovány v kultuře položky na příští rok, ale pokud bude pokračovat pandemie čínské 

chřipky, nebudou tyto položky naplněny, stejně jako nebyly naplněny letos.  

 Návrh vychází z čerpání výdajů, že tyto výdaje bude možné čerpat, pokud se podaří 

omezit vliv pandemie. Pokud ne, v oblasti kultury tyto akce nebudou dočerpány, stejně jako 

nebudou dočerpány letos. Nemá cenu dělat rozpočet tak, že v tuto chvíli všechno škrtnu, a 

když se podaří omezit pandemii, tak následně budu schvalovat. To není mechanismus ani v 

úrovni města, ani v úrovni státu a ani v žádné jiné úrovni.  

 Abych odpověděl kol. Nazarskému: nedává smysl v tuto chvíli na zastupitelstvu 

přeschvalovat letošní rozpočet. Jediné, co můžeme činit je, že si můžeme říct, že budeme s 

rozpočtovým provizoriem pracovat co nejkratší dobu. Za sebe mohu říct, že nejkratší doba je 

stejně minimálně první měsíc, dřív to nejde. Tím, že neschválíme rozpočet 31. 12., musíme 

stejně přepracovat finální návrh o zapojení výsledku letošního roku, protože v tuto chvíli tam 

jsou pouze odhady převodů. Když to budeme schvalovat na konci ledna nebo v únoru, 

nemohu tam mít odhady, v převodech musím mít skutečná čísla k 31. 12. 

 Toto nedává logiku a smysl. Rozpočtové provizorium má dvě možnosti: buď jde ze 

schváleného rozpočtu letošního – nikoli upraveného, jakákoli úprava rozpočtu v prosinci 

nemá vliv na to, z čeho se počítá, počítá se z toho, co bylo prvotně schváleno – nebo z 

předloženého návrhu provizoria, který máte dne předložen, který vychází ze snížených příjmů 

a upravených výdajových položek. Nebudu vyčíslovat, které jsou upraveny a jak. Pan kol. 

Kučera si toho všiml, mohl bych udělat rozbor jednotlivých položek, ale to každý v materiálu 

najde, není to tak složité. Pokud by to nenašel, mohu zopakovat, kde je sníženo, kde je 

navýšeno, kolik z čeho vyplývá.  
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P.  H e j m a : 

 Děkuji za odpověď. Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Bylo zde řečeno, že se schvaluje pouze rozpočtové provizorium. Není to zcela pravda. 

Když se podíváte do usnesení, tak v bodu 1, 3) schvalujeme, že z předpokládaného výsledku 

ekonomické činnosti r. 2020 se do rozpočtu zapojuje částka 325 mil. Kč, a také schvalujeme, 

že z nerozdělených výsledků let minulých, to znamená z naší rozpočtové rezervy, se zapojuje 

částka 91 mil. To teď schválíme, peníze už tak budou zapojeny.  

 Nejraději bych toto neschvaloval, ale tady nějaká oprava není moc možná. 

Kdybychom šli podle rozpočtu 2020 jednou dvanáctinou, vůbec si nepomůžeme, protože 

výdaje tam jsou velmi vysoké, v rozpočtovém provizoriu jsou výdaje velmi podobné, částka 

je téměř shodná, je přestrukturovaná do jiných položek. 

 Tento návrh v tuto chvíli nepovažuji za opravitelný a nebudu pro ně hlasovat. 

 Zeptám se ale na některé detaily z rozpočtu. Chtěl bych jednak upozornit, že snížení, 

které zmiňoval pan Ing. Kovářík, se dotklo i některých dalších. Dost mě to zarmoutilo, 

protože se to dotklo např. protidrogové prevence nebo Dětského detoxikačního centra. 

Nechápu, proč tady se musí šetřit stovky tisíc, když jinde se rozhazuje. Podívejte se třeba na 

kapitolu vnější vztahy, kde se navyšují téměř všechny položky, přidávají se odměny za užití 

duševního vlastnictví. Nevím, zda to není „malá domů“ našim fotografům. Navyšují se 

tiskové výdaje o půl milionu, je tam částka na spolupořadatelství, kterou určitě čerpat 

nebudeme. Konzultace se také navyšují o čtvrt milionu, ve vnějších vztazích je celkové 

navýšení 1600 tisíc. Nechápu, co může být v r. 2021 komunikováno navíc za tuto částku, 

považuji to za rozhazování v době krize. 

 V kapitole IT nerozumím tomu, jestli se položky navyšují, snižují nebo 

přestrukturovávají. Potřeboval bych k tomu vysvětlení. Myslím, že na jednání o rozpočtu se 

budu moci zeptat podrobněji.  

 Mám ještě dva dotazy. Garáže Štěpánská – kolik stojí provoz? Jsou rozpočtovány 

výdaje na garáže Štěpánská na r. 2021? Našel jsem tam položku nula. Určitě to není nula, tam 

se platí nepoměrně velké peníze.  

 Můj druhý dotaz se týká hasičské stanice. V rozpočtu je rozpočtována projektová 

dokumentace pro výstavbu hasičské stanice. Pane starosto, kde je hasičská stanice plánována, 

na jakém místě? Děkuji. 

 

P. H e j m a : 

 Mohu odpovědět. Je to záměr, není ještě žádné místo vybráno, neexistuje na to ještě 

reálný rozpočet. Vybudování nové hasičské stanice se konzultuje s Hasičským záchranným 

sborem hl. m. Prahy, přímo s ředitelem panem plk. Prudilem a konzultuje se to i s hl. m. 

Prahou. Musí to být velká kooperace, není to jednoduchá záležitost vybudovat hasičskou 

stanici. Hasičská stanice by měla být částečně využívána i ze strany Hasičského záchranného 

sboru hl. m. Prahy pro uskladnění materiálu, který teď mají mimo Prahu. Měla by to být velká 

kooperace. Je to schválený záměr, pracuje se na tom. Jakmile to bude mít reálnější obrysy, o 

záměru budou všichni informováni.  

 Jako dalšího přihlášeného prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Zaznělo, že rozpočet má mnoho problémů. Zmíním ještě jeden, a to Nemocnici na 

Františku. Jestliže si vzpomínáme na lednové projednávání rozpočtu na r. 2020, týden poté, co 

nás koalice svrhla, šlo tam o to, jaké peníze se dají Nemocnici na Františku na r. 2020. I když 

v rozpočtovém výhledu bylo, že ztráta Nemocnice na Františku má být 72 mil., tato koalice 
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dala do rozpočtu pouze 42 mil. provozních výdajů na r. 2020. Představa byla, že zbytek 

doplatí Magistrát. Ten doplatil podstatně méně, nastala epidemie covid, na běžné výdaje nedal 

nic. Od vedení radnice slyšíme, že je to v pořádku, a přitom víme, že nemocnice má dluh  

50 mil. Kč po splatnosti, což je podle informací z minulého zastupitelstva dvojnásobek stavu 

proti r. 2018. Tehdy zasahovala policie, už se nepočítalo s tím, že to nemocnice přežije. V tuto 

dobu měla nemocnice polovinu dluhů po splatnosti, než má dnes. Říkáme ale, že je všechno v 

pořádku. Toto bylo v minulosti. 

 Pokud jde o tento návrh rozpočtového provizoria, zde je již rozpočtovaná nějaká 

reálná částka neinvestičního příspěvku, provozní dotace, v rozpočtu je v kapitole 515 částka 

74242200 Kč. Musím poukázat na to, že plány byly jiné, když se v září dělal rozpočtový 

výhled, tak v r. 2021 měl být schodek jen 50 mil.. Zajímalo by mě, zda toto je částka už 

konečná. V rozpočtovém výhledu detailnější rozdělení nemáme, pouze víme, že náklady a 

výnosy v r. 2021 by měly být 440 mil.  

 Toto není hlavní problém pro Nemocnici na Františku. Nejde jen o to, aby nemocnice 

měla na platy a na obvazy, ale aby nechátrala, pokud jde o přístroje a o skutečné investice. 

Zde máme rozpočtovány 4 mil. Kč na přístroje. Pokud jde o investiční příspěvky pro 

Nemocnici na Františku, rozpočtována je nula. Poukazoval jsem na to, že v tzv. memorandu 

mezi městem a Prahou 1 z ledna nebo z února 2018 bylo řečeno, že Praha 1 má vypracovat 

střednědobý investiční výhled, tak nyní konečně na prosincovou komisi přišel dokument od 

vedení nemocnice, který hovoří o víceleté potřebě investic ve výši cca 300 mil. Kč. Na r. 

2021 hovoří o nejnutnějších 50 mil. To zde naprosto postrádám. Na některé plánované 

investice, jako např. hasičárnu to tady vyčleněno je, ale na toto naprosto nezbytné není 

myšleno vůbec. 

 Pokud současné vedení hodlá v době pandemie šetřit na zdravotnictví, je to špatně.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 V úvodu chci říct, že nebudu hlasovat pro navržené usnesení, protože dosud celá 

opozice neměla možnost prodiskutovat návrh rozpočtu, vyjma zástupců ve Finančním výboru. 

 Uvědomuji si, že tady neprojednáváme samotný rozpočet nebo jeho návrh, ale 

dovolím si reagovat na dvě štiplavé poznámky ke grantům na opravu domovního fondu.  

V úvodu při pojednávání programu jsem řekl, že to byl v lednu jeden z důvodů odvolání 

minulé rady, kdy bylo uvedeno, že se předcházející vedení radnice snaží zrušit granty na 

opravu domovního fondu. Přestože bylo prosazeno, že pro letošní rok bylo přičleněno této 

dotaci 20 mil. Kč, tak nyní v návrhu rozpočtu je pouze polovina. 

 Kolega tady řekl, že se jedná o to, zda naše fasády na Praze 1 jsou hezké. Není to jen o 

fasádách, je to o střeše, o oknech, která jsou v některých objektech v naprosto dezolátním 

stavu. Výměny v oknech způsobí to, že uživatelé bytů budou platit mnohem nižší náklady na 

služby. 

 Chápu, že situace není lehká, že je potřeba šetřit, ale tvrdím, že je potřeba být 

spravedlivý. Znamená to být spravedlivý ke všem dotacím. Pro mne je důležité, pokud 

dochází ke snížení dotací na granty na opravy domovního fondu, aby procentuální snížení 

bylo spravedlivé i ke všem ostatním dotacím. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Technická poznámka – pan místostarosta Burgr.  

 

 



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 24 
 

P.  B u r g r : 

 Pane starosto, z pověření našeho klubu žádáme po vyčerpání diskuse o 

desetiminutovou přestávku na jednání klubů. 

 

P.  H e j m a : 

 Beru na vědomí. V rámci své přihlášky chtěl jsem reagovat na pana zastupitele 

Čižinského k některým dotazům, které tady vznášel k Nemocnici na Františku a zároveň ke 

spekulacím, které nejsou zcela pravdivé. Kdybyste dobře četl informace, které se předkládají, 

bylo to v informativním tisku ohledně Nemocnice na Františku, který jsem předkládal, bylo 

tam řečeno, že aktuálně jsou závazky ve výši zhruba 50 mil. Kč – tím myslím závazky 

Nemocnice na Františku ke svým odběratelům, ale že ke konci roku vzhledem k doplnění 

cash flow se sníží na obvyklou úroveň před koncem daného hospodářského roku. V tomto 

směru se nemocnice naopak dostala do lepší kondice, pro příští rok se naopak připravila půda 

pro další expanzi. Jedná se o obor bariatrie, který – vzhledem ke změně úhradového systému - 

má být ekonomickým přínosem. Dají se očekávat lepší ekonomické parametry hospodaření 

nemocnice. Byl bych rád, abychom v tomto směru věci pojmenovávali tak, jak jsou, i včetně 

čísla, které tady padlo a které není aktuální. Jedná se o výši potřebných investic.  

 Víme, že Nemocnice na Františku potřebuje v současné době především CT, protože 

funguje více než 14 let a každá nemocnice potřebuje po takové době obnovit toto zařízení, bez 

kterého nemůže fungovat, což je cca 25 mil. Kč. CT musíme pořídit, pořídili jsme ultrazvuk, 

vybavení pro zahájení bariatrických výkonů – to jsou všechno aktuálně potřebné investice. 

Pak se bavíme o obnovení investic do oddělení ARO, což je teprve v záměru, musí se to 

ekonomicky ověřit. Je to další potřeba investic, která ale přichází až v druhé řadě a bude se 

chovat úsporně, ale investujeme do nemocnice s tím, že dostaneme větší výkony. To 

probíráme pravidelně na komisi pro zdravotnictví.  

 Myslím si, že v tomto směru tam byly dány jasné informace. Investiční výhled byl dán 

teprve v nástinu, bude se dopracovávat a předkládat na další jednání komise. V tomto směru 

budou informace naprosto přesné, ale to, co jste říkal, bylo poněkud zavádějící.  

 Další přihlášený je pan zastupitel Skála. 

 

P.  S k á l a : 

 Chtěl jsem se znovu zeptat na grant na opravu domovního fondu, jak ho tady David 

obhajuje. Myslím, že je naprostý rozdíl, jestli jdou dotace na kulturu finálním lidem, kterým 

to pomůže existenčně zůstat živý než, že dobře opravíme ne fasádu, ale třeba okna. 

Odpovídající za to není opoziční zastupitel David Bodeček, ale pan Votoček. Chtěl jsem se ho 

zeptat, zda mu připadá rozumné dávat v této době 10 mil. na takový program, kdy v centru 

města trpí podnikatelé daleko většími problémy. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Bude reagováno, pan radní Votoček je přihlášen. Prosím pana zastupitele Herese. 

 

P.  H e r e s : 

 Vážené dámy a pánové, když jsme projednávali návrh tohoto provizorního rozpočtu na 

Finančním výboru, byl jednoznačně odsouhlasen všemi přítomnými a doporučen 

zastupitelstvu ke schválení. To jedna z věcí, kterou bych rád uvedl.  

 Druhá věc je, že propad, kterým se tady strašíme ohledně příjmů z ekonomické 

činnosti, kde je odpuštění nájmu apod., se týká tohoto roku, který bude vstupovat jako příjem 

rozpočtu příštího roku a tohoto předběžného rozpočtu, jak je navržen, tak ekonomická činnost 

plní svůj plán na tento rok, takže tam velký deficit nevidím.  
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 Co se týká ekonomické činnosti v příštím roce, předpokládám, že se tam projeví slevy 

na nájemném, které dáváme v rámci 6 měsíců tak, abychom nájemce stabilizovali a nebytové 

prostory měli obsazené. To všechno se ale projeví až v rozpočtu r. 2022. 

 Pro r. 2021 výsledek ekonomické činnosti bude takový, jak byl na tento rok 

plánovaný. Naštěstí se nám ho podařilo naplnit, na neštěstí ještě v té části, že nebyly 

vyčerpány všechny investice, které byly připravené na rekonstrukci některých prostor.  

 Hlavní propad příjmů máme z předzahrádek, za což můžeme poděkovat hl. m. Praze. 

Návrh byl sestaven i s ohledem na propady, které tam předpokládáme. Finanční výbor 

doporučuje zastupitelstvu tento předběžný rozpočet schválit.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji panu předsedovi za vyjádření za Finanční výbor. Prosím o slovo pana radního 

Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Reagoval bych na pana Špačka. Deset milionů na granty je málo a budu usilovat o to, 

aby se tato částka zvýšila. Jednoznačně je to podpora podnikání, protože se jedná o podporu 

stavebních firem, které jsou na tom velmi špatně, stejně tak jako další resorty služeb. Vy tady 

nevidíte to, co rada dělá a co je rozběhnuté – podpora podnikatelů v oblasti kultury, v oblasti 

veřejného stravování a v oblasti občanské vybavenosti, kde rada vyhlásila dotační program ve 

výši 70 mil. a teď se jen řeší detaily. Tyto peníze budou poskytovány na období listopad 2020 

až duben 2021. Nemohu říct, že bychom pro podnikatele nic nedělali, musíme samozřejmě 

postupovat určitým mechanismem, který nám nařizuje zákon, takže nejsme schopni reagovat 

jako vláda, která ze dne na den mění podmínky. Včera vyhlásila nový program, který bude jak 

na ubytování, tak na stravování. To, co řeknou do televize, je krásné, ale než to příslušné 

ministerstvo zpracuje, vyřídí a vypíše tento program, může to trvat až dva měsíce. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím paní Mgr. Valíčkovou, aby poslala e-mailem přílohu, kterou prosím potom 

promítnout pro lidi v sále.   

 Chtěl bych stručně reagovat na kol. Herese k rýpnutí si do toho, že za předzahrádky 

může Magistrát. Odpuštění nájemného je pravda, podle informací pro to hlasovala i vaše ODS 

a navíc podle mých informací před hlasováním řekl váš slavný pan starosta Petr Hejma, že 

souhlasí. Toto by bylo třeba dodat, když uvádíte, že kvůli hl. městu, resp. epidemii má Praha 

menší příjmy.  

 Chtěl bych reagovat na to, co říkal Petr Hejma ohledně Nemocnice na Františku. 

Obecně bych řekl, že vaše koalice se rozhodla, že navzdory podle mne dobře vyjednané 

smlouvě k připravenému řešení Nemocnici na Františku převezme za určitých podmínek. 

Magistrát řekl ne, že to bude dělat sám. Tak to dělejte dobře. Zatím to vaše strany – ODS a 

další – dělaly špatně. Můžeme spekulovat, zda to bylo záměrem. Za starostování Petra Hejmy 

došlo třeba ke zrušení Polikliniky Palackého – to byl také jeden z faktů, který byl následně při 

pokusu o privatizaci označen za jednu z příčin úpadku atd. Zatím to bylo špatně, nyní je třeba 

to dělat podstatně lépe a k tomu je potřeba dát nemocnici dostatek peněz.  

 Děkuji paní Valíčkové, že ukázala např. některé opravy budov. U výměny oken máme, 

že všechna jsou za hranicí životnosti, že výměna střešní krytiny splní svůj účel – toto jsou 

nutnosti, které jsou potřeba. Nelze dát nemocnici investice – co naznačil Petr Hejma – jen 



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

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

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 26 
 

pokud se zvedne její výkonnost. Pokud tam budou lepší okna, tím se nezvedne, a stejně je 

třeba to udělat. 

 Nemyslím si, že Praha 1 je vhodným uživatelem nemocnice, pro Prahu 1 nedává smysl 

mít tak velkou nemocnici, kam chodí jen 8 % nebo 9 % občanů Prahy 1. Pokud si to myslíte, 

je to vaše politické rozhodnutí, ale potom dejte nemocnici dostatek peněz, aby nejen 

přežívala, ale aby se také rozvíjela.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkujeme za radu, pane kolego. Ještě se hlásí o slovo pan Ing. Kovářík, který chce 

sumarizovat odpovědi na předchozí příspěvky. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Byl tady podstatný dotaz pana kol. Kučery, který byl utlumen spoustou dalších 

příspěvků a myslím, že je důležitý pro schvalování rozpočtového provizoria. Je to otázka 

zapojení výsledků ekonomické činnosti do r. 2020. Pan kol. Kučera nebyl na Finančním 

výboru a neměl možnost vědět, že výsledek hospodářské činnosti za listopad r. 2020 již 

překročil hodnotu toho, co potřebujeme zapojit v tomto rozpočtovém provizoriu. Jinými slovy 

– částka, která je tam uvedena, je skutečně plně kryta. Městská část Praha 1 nemůže fungovat 

bez zapojení částky z ekonomické činnosti předchozího roku, protože pro nás je to největší 

zdroj rozpočtových peněz ať už ve vlastním rozpočtu, nebo v provizoriu.  

 Odpověď pro pana kol. Kučeru. Ano, je zabezpečena. Omlouvám se, nebylo to 

v materiálu napsáno, protože jsme čekali na listopadový výsledek. Už jsem to do toho 

nepřepisoval. V tuto chvílí máme tuto částku plně zabezpečenou.  

 Pokud se týká zapojení 91 mil. Kč na investice, nebude je moci rada ani kdokoli jiný 

používat do té doby, dokud zastupitelstvo neschválí rozpočet. Je možné, že při vlastním 

schvalování rozpočtu částka bude vyšší nebo nižší podle finálního projednání rozpočtu.  

 V rozpočtovém provizoriu toto není podstatná informace, protože to budeme řešit 

schválením při rozpočtu.  

 Pan kolega se ptal na IT. Je to tam dohodnuté jak s příslušným vedoucím odboru, tak s 

příslušným radním. Vychází to z podepsaných smluv. Je to delší dobu trvající trend, na 

kterém jste se podíleli. V oblasti IT se podařilo dosáhnout zúžení rozsahu toho, co 

spravujeme, na nezbytné programy, takže jsme si ušetřili za spravování méně zbytných. Tím 

jsme provozně ušetřili.  

 Investice v IT jdou přes hospodářskou správu, jde o nakupování pouze toho, co 

musíme. Pokles tam je. Co říkal pan kol. Skála, je jasné, městské části se s městem dohodly - 

není to o tom, že to město udělalo samo o sobě – že v důsledku krizové situace, čínské 

chřipky, budeme u podnikatelů dělat některá opatření. Jedním z nich bylo osvobození od 

některých poplatků. Aby to bylo centrálně, vztáhlo to město na sebe, ale předtím došlo k 

projednání. Samozřejmě, že dopady jsou různě velké. Dopad na Prahu 1 je největší, protože 

zde máme nejvíc příjmů z těchto podnikatelských aktivit. Tyto věci jsou řešeny tak, že buď 

bude pokračovat čínská chřipka, pak nebudeme mít některé příjmy a na straně výdajů 

nebudeme mít některé výdaje, ale to spolu souvisí, nebo se to do ledna, do února nebo do 

března podaří zvládnout, a pak můžeme počítat s určitými příjmy.  

 Rozdíl je dán jednak pozdějším startem, proto v příštím roce máme plánované nižší 

příjmy, jednak tím, že kromě toho, co bylo po dohodě, město koncepčně zasáhlo do části 

centra s tím, že část podnikatelských aktivit do budoucna již nechce. Stále o tom sice jedná, 

ale já nemohu s těmito penězi počítat. Pokud existuje platné usnesení městské rady, které 

omezilo některé aktivity, tak s těmito příjmy počítat nemohu.  

 



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 27 
 

 Podařilo se to dohodnout, dopady jsou dohodnuty, z části jsme na to také dostali  

z městského rozpočtu zpětně dotaci. To v Praze 1 nepokrývá celý propad, ale myslím, že toto 

je seriozní přístup a rozpočtové provizorium je seriozně navrženo. Rozumím tomu, že se 

nemusí každému líbit, ale není to žádný bombastický nápad.  

 Dovedu si představit, že při rozpočtu budou návrhy na to, že např. klasický 

mechanismus růstu výdajů na PR v průběhu volebního období, který po volbách prudce 

spadne, což je normální cyklus, který používá řada obcí, někomu se nemusí líbit. To je 

naprosto v pořádku, je to seriozní, na to má každý jiný názor. Někdo ten názor drží, někdo ho 

střídá podle toho, zda je v koalici nebo v opozici, ale i to je naprosto seriozní.  

 Prosím, nehojme se myšlenkou, že najdeme perpetum mobile.  

 Odpověď panu Čižinskému. Čísla, která se týkají nemocnice, vycházejí z již 

schváleného rozpočtu nemocnice na příští rok, který se nám podařilo dát s náměstkem 

Pokorným dohromady. Jediné, co v něm nemůžeme mít a nemáme, je pětimilionová dotace, 

kterou bude schvalovat město. Tu tam můžeme mít až ve chvíli, kdy ji město schválí. Počítá 

se s tím, že těch pět milionů dostaneme, s ničím jiným počítat nemůžeme. Jak jsme probírali s 

panem nám. Vyhnánkem, je v ještě těžší situaci než my. Proto tam jsou prostředky tak, aby 

nemocnice mohla fungovat, jsou dohodnuty s vedením nemocnice.  

 Provozní jsou v plné výši, v investicích tam máme 4 miliony plus 2, které budeme 

převádět z letošního roku na nákup přístrojů. Pokud bychom dělali investice do budovy, což 

není investice nemocnice, i když s ní souvisí, je na rozhodnutí městské části, jak velké 

prostředky dáme do našeho majetku, čili do budovy jako takové. V tomto směru upozorňuji, 

že je to dlouhodobější proces. Budeme tam muset mít povolení památkářů a projednání se 

všemi. Rozhodně se to v r. 2021 nestane. Je otázka postupovat reálně. Myslím, že nespěchají 

vrata, kterými jsem byl honěn, ale vyšší věci, které jsou na kritické cestě. Vyřešili jsme 

bezpečnostní věci z hlediska chodeb, vyřešeny jsou únikové cesty, počítáme s vyřešením 

výtahu, který je také více bezpečnostním opatřením než opatřením provozním, protože 

nemocnice má klienty, kteří nemohou v případě bezpečnostního rizika použít schody. To 

všechno jsou prostředky, které jdou z městské části.  

 K závazkům. Nemocnice měla svého času ředitele Jokla, který v některých letech měl 

závazky na nule, pak měla ředitele Valentu, kde jsem čísla viděl a raději bych to nehodnotil a 

se stávajícím časem bych to raději nesrovnával. Městská část tenkrát musela dorovnat 

příslušný rozdíl. Čísla se mění. Nemocnice, která má nulu na závazcích vůči dodavatelům, v 

Česku momentálně není asi žádná. Např. Motol má stovky milionů.  

 Toto je třeba s panem nám. Pokorným probrat. My to řídíme tak, aby nedocházelo k 

žádným zásadním prodlením. Cash flow se nemusí trefit do každého měsíce přesně, to se 

nepodaří žádné firmě. Myslet si, že jsme schopni to naplánovat na měsíc přesně, to nejsme.  

 Jiná věc bude najít prostředky ve spolupráci s městem. Myslím, že tam v nejbližší 

době s ničím počítat nemůžeme, protože i tam dopady jsou velké, ale ve spolupráci se státem, 

který nemocnicím včetně naší nemocnice na vybavení schválil program – o tom je jednáno. 

Nemůžeme to dávat do rozpočtového provizoria, můžeme to dát do rozpočtu v okamžiku, kdy 

to bylo řádně dohodnuto. Osobně si myslím, že půjde o změnu rozpočtu, protože do února 

nebo do března se příslušná částka nepodaří se státem uzavřít. To, že to v programu mají, 

neznamená, že se dohodneme, kolik a na co budeme moci čerpat. 

 Všem dotazům rozumím, ale rozpočtové provizorium nám v principu slouží k tomu, 

abychom mohli bez problémů fungovat v lednu, případně v únoru nebo i v březnu. Do té doby 

bychom měli být schopni schválit rozpočet.  

 Prosím, abyste se vrátili k tomu, co s tím musíme udělat. Rozumím diskusím okolo, 

ani jsme to neměli možnost projednat systémem dotazů a odpovědí, protože nám do toho 

padají roušky a všechno možné další. Také jsem si popovídal s „Číňany“, takže každého z nás 

to chvilku zastavilo. Omlouvám se, že tam máme nějaký skluz, ale ten doženeme.  
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P.  H e j m a : 

 Děkuji za vysvětlení všech věcí. Prosím dalšího přihlášeného pana zastupitele Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 Reaguji v rychlosti na pana Votočka. Říkat, že je to podpora podnikání ve 

stavebnictví. Stavebnictví se podle mne těší ze všech odvětví nejnižšímu propadu, možná 

realitní trhy, kde to navíc roste, ale ve stavebnictví je propad asi 1,6 %, a v centru máme 

podnikatele, kteří mají propad 90 %. Prosím, nepoužívejme argumenty, že chceme pomoct 

stavebníkům. Pokud chceme opravovat domy v centru, najděme jiný argument, který obstojí. 

Podpora podnikání to ale nemůže být, pokud jsou tady lidé, kteří trpí daleko víc – hoteliéři a 

restaurace. Jsem rád, že tam naše městská část plánuje pomoc 70 milionů, ale byl bych raději, 

kdyby to bylo těch 70 mil. plus těch 10, co plánujete dát na opravu fasády.  

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má pan radní Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Přestože toto bylo mířeno jinam, dovolím si poznámku. Praha 1 v podpoře 

podnikatelům, kteří mají pronájem od městské části, dělá maximum. Tam „hoří“ stát. Přejít na 

německý nebo rakouský model, že by všichni dostávali 70 % toho, co měli loni ve stejném 

měsíci, by v Čechách asi nedopadlo dobře, i když by to bylo spravedlivé, ale to je asi jiné 

téma.  

 Myslím, že toto je program, kdy jsme prosazovali, aby se to vždy týkalo jen fasád, 

vnějšku, který celkově zvelebuje MČ Praha 1 – pro mne je to tento argument. Tím přispívá 

nejen k tomu, aby se lidé cítili dobře, ale pomůže nastartování, ke kterému dojde, že budou 

jezdit turisté, kteří se chtějí na staré památky a domy koukat. Asi bychom se nechtěli vracet 

do těch let, když jsem chodil Dlouhou ulicí v r. 1984 – 86 a byla tam jen šedivá Řempa, 

otlučené fasády a dřevěná lešení. Pamatoval jsem si to od svých tří let. 

 Granty, pokud jsou mířené na fasády, jsme vždy podporovali a podporovat budeme. Je 

to něco, co posouvá městskou část nahoru.  

 Obdržel jsem pozměňovací návrh pana Nazarského: vypustit 1/3, zapojení 32500 a 

9158300. Tím asi myslel položku 4131. 

 Avizoval bych: uvědomme si, že v každém rozpočtu této městské části je vždy v 

poznámce, že položkou 4131 se do rozpočtu zapojuje nějaká částka z předpokládaného 

výsledku ekonomické činnosti z roku předchozího, a druhá částka z nerozdělených výsledků 

minulých let.  

 Teď je to najednou velké překvapení. Pan Nazarský navrhuje, abychom tuto věc 

vypustili úplně. Víte ale, co jste měli v rozpočtu vaší koalice? Totéž. Každý rok tam tento 

řádek zcela logicky je, protože tak rozpočet funguje. Měli jste tam 360 tisíc a 73050 tisíc – ve 

stejné poznámce a ve stejném řádku. Předtím tam bylo 355 mil. a 177884 tisíc, předtím tam 

byly zase nějaké částky. Částky jsou podle toho, jaké investice jsou naplánované, a 

realizované. Městská část peníze z nerozdělených výsledků minulých let vpouští do investic, 

do toho, co se zkvalitňuje, zda se určité domy předělávají zpátky na byty. Udělá se hned 

inventura a chystají se takové domy, kde by se vracela bytová funkce, ať Černá, Hybernská, 

Na Poříčí, což je strašně důležité a zapadá to do nakládání s bytovým fondem a do podpory 

mladých i dalších. Máme tendenci, aby ti, co na Praze 1 vyrostli, zůstat tady mohli. Jsou to 

velmi důležité investice, které se nemohou zastavit, jsou dlouhodobé. Co z nich budeme teď 

dělat, projeví se za čtyři až pět let a nejde to odkládat.  
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 Pozměňovací návrh tady je. Budu se ptát, zda vypuštění bodu 1/3 znamená vypustit 

položku 4131, protože částky odpovídají. Apeluji na pana zastupitele, aby si uvědomil, že to 

je věc, která je v každém rozpočtu po mnoho let a ať se podívá, co tam historicky bylo. Letos 

je částka umírněná a odpovídá tomu, s jakými věcmi počítáme.  

 Byly tady různé diskuse o investicích. Rozpočtové provizorium vždycky způsobí 

nějaké problémy, že některé věci začínají až po schválení rozpočtu jako takového, nad kterým 

budeme, věřím, konstruktivně diskutovat, ne si jenom okopávat kotníky, protože tím se nikam 

nedostaneme. Pak tam jsou převody, což jsou akce, které probíhají, jsou rozpracované a musí 

se v nich logicky pokračovat, protože běží. Nemůžeme říct – teď počkejte. Je to třeba opěrná 

zeď na Kampě, která je potřeba. Tato zeď je nutná, konečně se to soutěží, aby se začala hned 

realizace. Z různých důvodů se to roky odkládalo a jsem strašně rád, že se to podařilo 

dotáhnout do toho stavu, že se po Novém roce začne. Akce bude trvat asi dlouho, nikdo 

netuší, co se tam stane, až se Vltava ohradí. Je logické, že to převádíme. 

 Stejně tak je to s Uhelným trhem a s Vojtěšskou – oprava školy. Školy jsou zvláště 

důležité věci, nestačí jen vymalovat. Tak se chová ten, kdo k věcem nepřistupuje jako řádný 

hospodář. Úspora v těchto věcech znamená vynaložení většího množství peněz. Jestliže to 

„zašolícháme“ jen tak, že se tam vymaluje, uklidí, nábytek se přetře bezbarvým lakem, tak 

podle platných pravidel budete muset za 4-5 let dělat další obnovu. U škol nebo školek je to 

tak, že když akci naplánujete a s rodiči zařídíte, že budou muset měsíc před a měsíc po 

prázdninách počítat s tím, že bude výjezd dětí do škol nebo školky v přírodě a začne se o 

měsíc později, tak je potřeba to udělat pořádně. Je to naše budoucnost. Máme-li možnost 

udělat pořádně budovu tak, že bude doopravdy fungovat a bude to školka 21. století, tak to je 

potřeba. Na těchto věcech se nemůže šetřit. Podívejme se přes Vltavu. V době největší krize 

se stavěly Hladové zdi a dělaly se další investice. Nechci školku přirovnávat k Hladové zdi, 

ale jsou to důležité věci. To je k převodům. 

 Jsou tam věci jako Čelakovského sady, plot. Teď mi přišla zpráva o Čelakovského 

sadech. To jsme si vysloužili danajský dar. Všichni odborníci nám říkají, jak je to krásné, že 

musíme zase investovat, nakupovat a platit. Udělali nám z toho botanickou zahradu a říkají: 

Teď se, Praho 1 snažte, bude vás to stát další miliony navíc. S tím jsme nikdo nepočítali, to 

jsou ty akty, které jsou špatné pro rozpočet, kdy někdo jiný za nás rozhodne, někdo jiný 

řekne, že tam bude krásno. To je sice hezké, ale někdo to musí zaplatit.  

 Jsou tam věci jako parkový trojúhelník, nastartování Karolíny Světlé a Anenské, kdy 

Magistrát říká: přestaňte otálet, máme na to navázané další stavební akce, Praha 1 blokuje, 

nezdržujte nás, pokračujte dál a dál. To děláme. 

 Stejně tak jsou tam rezervy na Vítěznou. U Vítězné – Újezd je strašně důležité 

dotáhnout projektovou dokumentaci. To je v převodech, že tam zbylo. Akce je velmi důležitá 

pro skutečné dopravní řešení, ne že někdo něco naschvál píchne. 

 Liliová ulice je z posledních, která v Anensko-betlémské čtvrti nebyla dodělána. 

 Požární dveře – to jsou drobnosti. 

 O školní jídelně a nákladních výtahách asi nemusíme tady mluvit. 

 Co se podaří třeba následně zkrátit nebo zrušit, je rekonstrukce domu Železná – 

Kamzíkova, že se vůbec dovíme, jak soud dopadne. Je to ale částka, kterou tam musíme kvůli 

soudu mít.  

 Věřím, že to projednal Finanční výbor, kde je zastoupena i opozice. Pro mne jako 

radního a zastupitele je důležité, že se k tomu Finanční výbor vyjádřil. Nedělejme to, že 

vyhodíme věc, která je tam každý rok. Tady se obracím na pana zastupitele Nazarského. 

Podívejte se zpětně na všechny rozpočty, je to naprosto obvyklá věc, která tam je. Připadá mi 

to jako schválnost dělat, že tomu nerozumím, že se letos zbourá toto provizorium tím, že tuto 

částku navrhujete vyřadit. Děkuji. 
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P.  H e j m a : 

 Děkuji. Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Zareagoval bych slovy pana Ing. Kováříka, kdy píše, že stejně se tam ta částka nemůže 

před schválením řádného rozpočtu zapojit. Nevidím žádný důvod, proč proti všem zvyklostem 

neschválit rozpočet na příští rok o částky 4131, které jsou v bodu 3, 1/3. Byl bych potom 

uspokojen tím, že schvalujeme rozpočtové provizorium v nějaké nižší částce, než která je 

zatím na stole. Nechávám to na úvahu zastupitelům. Jestli tam peníze jsou jakoby nadbytečné 

a v tuto chvíli nejde o rozpočet, ale o provizorium, i z úst pana Kováříka zaznělo, že to tam 

být nemusí, že se z toho nedá čerpat.  

 Za mne bych je tam nedával. Navrhuji škrtnout bod 3. Při třetím čtení se tam může 

znovu doplnit, když vyvstane potřeba.  

 

P. H e j m a : 

 Prosím pana Ing. Kováříka, který chce reagovat.  

 

P.  K o v á ř í k : 

 Technicky – pro pana kol. Nazarského. Rozumím tomu, ale nejde to. Když škrtnu 91 v 

usnesení, musím zároveň škrtnout část přílohy, přestože jsem tady říkal, že tak jak nebudu 

čerpat, co mám v usnesení, tak nebudu čerpat, co mám v příloze. Všechno bych to musel v 

tomto směru opravit, což pak vede k tomu, že nevycházím z toho, co je projednáno, 

připraveno a musel bych vyrobit nový návrh.  

 Proto to tam nechávám. Víte, že v podmínkách rozpočtového provizoria těch 91 stejně 

nemohu čerpat, a mám je na obou stranách. Kdybych je škrtl pouze na jedné straně, tak je to 

nehlasovatelné. Máte to na obou stranách i s tím, že v příloze v zásadách máte uvedeno, že do 

schválení rozpočtu to nebudete čerpat.  

 Není to nic proti tomu, co je běžné, takto se postupuje všechny roky, jen částka je 

různá. Všechny roky, kdy je provizorium, se postupuje tak, že je to na obou stranách, nemohu 

to škrtnout pouze na jedné straně. Doporučuji to neškrtnout na žádné straně, protože stejně 

tam nějaká částka bude, jen při schvalování rozpočtu bude taková, na které se zastupitelstvo 

dohodne. Není k tomu žádný důvod, v zásadách je jasně řečeno, že tuto částku nečerpáte.  

 

P.  H e j m a : 

 Další v pořadí je pan zastupitel Čižinský. Máte slovo. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Zareagoval bych na Ing. Kováříka. Říkal, že dluhy mají všechny nemocnice, že Motol 

má velké dluhy. Motol má asi větší dluhy, ale také má podstatně vyšší rozpočet. Nemyslím si, 

že v době, kdy by péče měla být zajištěna, je vhodné tady spekulovat, že nemocnici nepoloží, 

když má 50 mil. dluhů po splatnosti. 

 Nejde jen o cash flow. V r. 2019 byl schodek Na Františku 72 mil. Tato koalice na 

tento rok schválila 42 mil. Při schválení rozpočtu byl schodek Nemocnice na Františku  

81 mil. Víme, že nemocnice dostala nějakou dotaci od Magistrátu – 19,5 mil., z rozpočtové 

rezervy dalších 10 mil. Pořád tam zbývá necelých 10 mil. 

 Dostal jsem vysvětlení od pana Ing. Pokorného, že mezitím stouply tržby. Proč se 

potom schvaluje 3. listopadu 2020 rozpočet, který plánuje schodek 81 mil., když to není 

aktuální? 
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 Opakuji: prosím, v době epidemie nešetřeme na Nemocnici na Františku. Pokud na to 

Praha 1 nemá peníze, nechť se obrátí na Magistrát, který deklaruje ochotu nemocnici za 

sjednaných podmínek provozovat. 

 Rád bych reagoval na pana Bureše. Má takovou rétoriku, jakou měli komunisté a 

jakou má Babiš – my makáme, kdo nás kritizuje, okopává kotníky a kibicuje. Pokud hovořil o 

spolupráci, ať vysvětlí, proč nám nedává informace o své činnosti, proč máme až zpětně 

zpřístupněny tisky na vaše rady nebo proč Praha sobě v řadě komisí vůbec není zastoupena. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru.  

 

P.  K u č e r a : 

 Přihlásil jsem se, protože jsem nedostal odpověď na svou otázku ohledně garáží 

Štěpánská, kde v rozpočtu najdu náklady na jejich provoz? Kolik je tam pro r. 2021 

rozpočtováno? 

 

P.  H e j m a : 

 Pan Ing. Kovářík bude reagovat. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Omlouvám se, jak jsem se dlouho nedostal ke slovu, zapomněl jsem na to. V r. 2021 

počítáme v rozpočtu s nulovými náklady na provoz ekonomické činnosti, protože v r. 2021 

půjde garáž již přes ekonomickou činnost. Myslím, že je tam celkem na provozní náklady  

11 mil. Kč, jsou postaveny proti výnosům. V r. 2021 se ještě nepočítá s tím, že výnosy plně 

pokryjí náklady.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 U garáží ve Štěpánské, výnosy nikdy nepokryjí náklady, parkování by muselo stát  

5 tisíc. Je to vaše dědictví. 

 Rozpočet mi připadá trochu nekonzistentní. Na spoustě věcí bychom se asi shodli, 

protože nevychází z nějaké logiky potřeby fungování Úřadu, spousta jich zůstává jako v 

letech minulých, některé tu nejsou. Bohužel, vaše výmluvy, že na jednu stranu vám Magistrát 

vzal možnost vybírat poplatek za zábor veřejného prostranství, na druhou stranu se dovídáme, 

že to proběhlo po nějaké domluvě, takže to asi tak není, že byste to podnikatelům rádi 

naúčtovali, když se na druhé straně dušujete tím, že podnikatelé na naší městské části trpí a že 

je potřeba jim pomáhat. Byl bych rád za větší konsistenci. 

 Na druhé straně vysvětlovat dotační titul na opravu fasád tím, že podpoříme stavební 

firmy České republiky 10 miliony, je poněkud úsměvné. Ze stejného důvodu bychom 

omluvili dotační titul na mytí zaparkovaných aut v ulicích, protože turisté také chtějí koukat 

na hezká auta a nechtějí si o ně špinit kabáty. Logika mi připadá podobně pokřivená jako je 

tento dotační titul, který měl svého času opodstatnění, ale myslím si, že se přežil. V době, kdy 

bychom měli šetřit, neměli bychom dávat peníze tímto směrem. 

 Zareaguji na krásnou řeč kolegy Bureše. Krásně mluvíte, mluvíte o spoustě věcí, které 

děláte, nepochybuji o tom, že ve spoustě věcí máte pravdu, ale u spousty věcí, které znám, 

vaše tvrzení je mnohdy ne zcela přesné, zavádějící. Pokud jste mluvil o investičních akcích, 

nebavíme se o tom, že proti sobě stojí investiční akce v podobě vymalování mateřské školky a 

na druhé straně stojí investiční projekt v hodnotě 45 milionů. Bavili jsme se o tom, že  
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v současné době lze investiční projekty, které jsou v takovéto výši, přehodnotit, smazat z toho 

třeba desetimilionovou součást, která není nezbytně nutná a která se dá dodělat buď  

v bohatších letech, nebo je možné se nad tím zamyslet a projekt přehodnotit.  

 Neříkám nedělat nic, budeme rádi, když budeme mít školská zařízení v dobrém stavu. 

Máme je ve srovnání s ostatními městskými částmi v poměrně dobrém stavu a chceme, aby 

byly v dobrém stavu, aby přetáhly obyvatele jiných městských částí, aby se sem stěhovali, ale 

nebavíme se o tom, zda vymalovat nebo investovat za 40 mil., bavíme se o trochu jiných 

rozměrech.  

 Rád bych zmínil Čelakovského sady. Je to zase vaše dědictví, je to investiční projekt 

schválený za starosty Lomeckého, kdy i vy jste seděl v radě. Za 20 mil. jsou Čelakovského 

sady krásnou vizitkou toho, co se dá udělat z kusu drnu uprostřed dálnice, ale je to investiční 

projekt, který byl náročný už ve svém vzniku. Pokud chceme, aby investice nebyly zmařené, 

musíme se o to starat řádným způsobem. Do jisté míry s vámi souhlasím, ale nedávejte to za 

vinu nám, zdědili jsme to po vás a jen jsme se snažili, abychom investici nezmařili.  

 

P. H e j m a : 

 Děkuji. Je 13 hodin, měli bychom mít přestávku na oběd. Vzhledem k tomu, že je to 

připravováno v krabičkách, vychladlo by to. Dovolím si přerušit projednávání bodu  

a ve 14 hod. se opět sejdeme k jeho projednání. Děkuji, těším se na viděnou. 

(Polední přestávka) 

 Znovu otevírám jednání našeho zastupitelstva. Všem přeji pěkné odpoledne. 

Otevírám projednávání bodu č. 3, tisk 2169. 

 Uděluji slovo panu zastupiteli Heresovi, který je další v pořadí. 

 

P.  H e r e s : 

 Chtěl jsem reagovat na protinávrh pana Nazarského a na to, co tady zaznělo. Předběhl 

mě pan Ing. Kovářík, uvedl zhruba totéž, co jsem chtěl říct. Meritum věci je v tom, jestliže 

předkládám takovýto protinávrh k rozpočtu, je podle mého názoru nehlasovatelný z toho 

důvodu, že upravuje pouze jednu stranu rozpočtu, a to příjmovou část, a rozpočet potom není 

vyrovnaný. Z toho důvodu si myslím, že o takto nevyrovnaném rozpočtu není možné 

hlasovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji, rozpravu končím. Prosím hlasovat o návrhu usnesení. 

 Ještě dotaz na předsedu Návrhového výboru, zda nám došly protinávrhy či doplňující 

návrhy. 

 

P.  B u r e š : 

 Je to pozměňovací návrh pana zastupitele Nazarského k bodu 3, abychom v bodu 1/3 

vypustili zapojení 325000 tisíc a 91583 tis. Kč. 

 To je jediný pozměňovací návrh, o kterém by se mělo hlasovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická – pan Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Předpokládal jsem, že bude přestávka na poradu klubů. Po poradě ve svém klubu – 

chápu, že by to bylo velmi nesnadné tam rozpočet upravovat, i když si myslím, že 

principielně by to šlo provést – svůj pozměňovací návrh stahuji. 
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P.  H e j m a : 

 Děkuji. Návrh je stažen. Pro jednání klubů byla využita polední pauza.  

 Můžeme přejít k hlasování o původním návrhu usnesení. Pro 12, proti 2, zdržel se 1. 

Distanční hlasování: paní zastupitelka Talacková proti, Nazarská proti, pan zastupitel 

Čižinský proti, Kučera proti, Nazarský proti, Špaček proti, pan zastupitel Caban pro. Finální 

výsledek hlasování: pro 13, proti 8, zdržel se 1, nehlasoval 1. Usnesení bylo schváleno, 
máme schváleno rozpočtové provizorium. Děkuji vám za trpělivost při projednávání tohoto 

bodu.  

 Bod číslo 

4, č. 2125 

žádost o uzavření dohody o splátkách na služné nájemné vč. úhrad za plnění 

poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 1677, k. ú. Nové Město, Štěpánská 20, Praha 1 

 Prosím pana radního Votočka, aby se ujal svého předkladu. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Rád bych vás seznámil s materiálem, kde je žádost o splátkový kalendář od paní 

xxxxxxx ve spoluvlastnickém domě Štěpánská 20. My máme 4/6, spoluvlastníci 2/6. 

 Jde o komerčně pronajatý byt na 15 let. Stalo se tak v r. 2018 a v tuto chvíli je tam 

dluh, který dosahuje částky 136 tisíc. Paní xxxxx xxxxxxx se snažila uplatnit nějaké vady 

apod. a žádá o splátkový kalendář na částku 65302 Kč a žádá, aby to bylo rozděleno do 

splátek po 2 tisících. Přesahuje to část, která je v pravomocném rozhodnutí rady a musí o 

tomto povolení splátkového kalendáře rozhodnout zastupitelstvo. Je samozřejmé, že to bude 

provedeno formou notářského zápisu.  

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Chci se zeptat pana radního. Říkal jste, že je tam nedoplatek 163 tisíc. Nespletl jste se, 

není to těch 56, které tam jsou uvedeny? 

 (P. Votoček: Ne, bylo to v průběhu.) 

 Chtěl jsem se zeptat, jakou variantu pan radní upřednostňuje, ale z poslední věty jsem 

pochopil, že by to byla varianta A) – s pomocí notářského zápisu. 

 Opravdu na tom trváme? Nedovedu si představit, když to poruší, tak vyženeme 

samoživitelku se dvěma dětmi 4 a 6 let na ulici? Předpokládám, že nevyženeme. Jde tam o to, 

zda budeme v tomto případě tak tvrdí.  

 V žádosti je informace, že podává už druhou žádost, na první nedostala odpověď. 

Předpokládám, že se někde na úřadu zašantročila.  

 Ještě jednou se ptám, jak je to s aktuálním dluhem, zda je v takové výši, jak je 

uvedeno v důvodové zprávě a zda pan radní trvá na variantě A. V tomto případě bych navrhl 

variantu B.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o vyjádření předkladatele. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Myslím si, že když si někdo troufá uzavřít komerční nájemné na 15 let, měl by 

kalkulovat. Jestli je to samoživitelka, bydlí tam ještě s někým, takže bych to tak jednoznačně 

netvrdil. Myslím si, že splátkový kalendář uzavřený formou notářského zápisu nám zajistí 

určitou jistotu v tom, že splátkový kalendář bude dodržován. 
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 Navrhuji variantu A. 

 

P.  H e j m a : 

 Znamená to, že bereme návrh pana zastupitele Bodečka hlasovat o variantě B jako 

protinávrh.  

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Upřesním to, co tady říkal pan radní, že si může dovolit komerční nájemné. Bavíme se 

o 132 Kč/m2 za měsíc. Bylo to vysoutěženo v rámci komerčních nájmů, ale je to částka, která 

je v současné době nižší než nájem, který se v současné době na MČ Praha 1 uděluje. Děkuji 

za odpovědi. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Nevím, jestli mi to uniklo pozornosti. Hovoříme o částce 56841 Kč, nebo o částce, 

kterou říkal pan Votoček, to je 65302 Kč? Je to podružnost, ale bylo by dobré mít číslo 

správně. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Prosím pana Mgr. Bullu, aby to upřesnil, protože jeho oddělení to připravovalo. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan Mgr. Bulla si rozmyslí odpověď. Prosím pana zastupitele Scholze, aby se ujal 

slova. 

 

P.  S c h o l z : 

 Chtěl jsem reakci na pana kol. Bodečka. Souhlasím s variantou, kterou navrhuje pan 

dr. Votoček. Kdyby se náhodou stalo, že nebude platit, tak to v rámci sociálního odboru a 

sociální komise vymyslíme jinak.  

 

P.  H e j m a : 

 Poprosím ještě pana Mgr. Bullu, jestli odpoví na dotaz pana zastupitele Vícha.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Aktuální nedoplatek je 56841 Kč, což vidíte, když obrátíte materiál, je to na poslední 

stránce. Částka v usnesení odpovídá.  

 

P.  H e j m a : 

 Ještě technická – pan zastupitel Bodeček. 

 

P. B o d e č e k : 

 Děkuji panu předsedovi sociální komise za to, co tady řekl, bude to ve stenozáznamu, 

Z toho důvodu stahuji svůj protinávrh.  
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P.  H e j m a : 

 Uzavírám rozpravu. Prosím hlasovat o původním návrhu usnesení ve variantě A. Pro 

15, distančně též všichni pro. Usnesení bylo schváleno s celkovým výsledkem 22 pro, 

nikdo proti, nikdo se nezdržel, nehlasoval 1.  

 Můžeme přejít k bodu číslo 

5, tisk 2142 

změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 178, na pozemcích parc. č. 571 a 572, 

Thunovská 10, k. ú. Malá Strana, Praha 1  

 Prosím opět pana radního Votočka, aby se ujal tisku. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Tento materiál je žádost vlastníka bytové jednotky v domě Thunovská 10, kde žádá o 

její rozdělení na dvě části. Jedná se evidentně o chybu při primárním rozdělování domu na 

jednotky, protože tato jednotka se nachází současně ve dvou patrech a každá z částí má 

samostatný vchod.  

 Opět bych poprosil pana Bullu, aby vysvětlil detaily. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Chce něco pan Bulla dodat? 

 

P.  B u l l a : 

 V tomto případě se jedná o rozdělení původně vymezené bytové jednotky 178/3 na 

základě jejího stávajícího vlastníka. V podkladech máte doložen souhlas ostatních 

spoluvlastníků v domě, kladné stanovisko odboru památkové péče hl. m. Prahy. S ohledem na 

podíl městské části a na stanovy společenství je vyžadován souhlas i městské části k tomu, 

aby tato změna mohla být realizována. Žadatel pan xxxx uvádí, že rozděluje jednotku za 

účelem lepšího využití v rámci své rodiny, kdy tuto jednotku budou využívat jeho dcery.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu. Pan zastupitel Kučera. 

 

P.  K u č e r a :(špatný zvukový přenos) 

 Chtěl bych se zeptat, jaký byl důvod k vymezení? 

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, je vám špatně rozumět. Pan Mgr. Bulla rozuměl. 

 

P.  K u č e r a : 

 Zajímá mě důvod, proč tomu tak bylo. 

 

P.  H e j m a : 

 Pane magistře, máte slovo. 

 

P.  B u l l a : 

 Tato jednotka byla takto vymezena na základě kolaudace z r. 1994. Byla užívána 

stavebníkem panem xxxxxxxx, který ji následně zprivatizoval. Pan xxxx chtěl jednotku uvést 

do původního stavu, jak byla kdysi v domě vymezena v době jeho výstavby, aby se daly tyto 

dvě jednotky užívat samostatně. V tuto chvíli se jednalo o mezonetový byt. Podle mých 

informací se jednalo o ne zcela dokončenou, byť zkolaudovanou stavební úpravu. Došlo k 

odstranění vnitřního schodiště, které propojovalo tyto dvě jednotky do jednoho celku.  
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P.  H e j m a : 

 Děkuji. Prosím pana místostarostu Burgra. 

 

P.  B u r g r : 

 Není to jediný případ, který se v rámci privatizace může objevit. Bylo to dáno tím, že 

oba prostory měly jednoho uživatele. Znám několik lidí a než jsem sem šel, ptal jsem se jich, 

jaký na to mají názor. Sousedé, kteří tam bydlí, to doporučují, není tam žádný problém v této 

věci. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Považuji to za chybu původního rozdělení domu na jednotky. Není to jediný případ. 

Uvědomme si, že to dělaly tři společnosti, které na to najaly studenty, kteří to „brali hákem“. 

Netýká se to jen bytů, týká se to i nebytových jednotek, kde máme třeba jednotky se 

samostatným vchodem z ulice rozdělený chodbou, ale přesto podle prohlášení vlastníka tvoří 

jednu jednotku. Náprava je velmi složitá, protože ke změně prohlášení potřebujeme souhlas 

všech vlastníků, z nichž mnoho bydlí jinde, dokonce i mimo Evropu. Proces s novým 

prohlášením se dává dohromady velmi komplikovaně. 

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím hlasovat. Pro 12, proti 0, zdrželi se 4. Distanční hlasování: 

paní zastupitelka Nazarská se zdržela, Talacková se zdržela, pan zastupitel Kučera se zdržel, 

Nazarský se zdržel, Špaček se zdržel, Čižinský se zdržel, Caban je pro. Celkový výsledek: 

pro 13, proti 0, zdrželo se 10. Usnesení bylo schváleno. 

 Technickou poznámku má pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Chtěl bych upozornit na to, že v lednu 2019 byl zde podobný tisk, který se týkal 

Senovážného nám. 16. Tam souhlas dán nebyl. Schválení tohoto tisku koalicí je 

nekonsistentní.  

 

P.  H e j m a : 

 Projednáme bod číslo 

6, tisk 2143 

prodej části spol. prostor v domě č. p. 718, na pozemcích parc. č. 639/1 a 639/2, 

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

 Prosím pana radního Votočka, aby se ujal předkladu. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Tento materiál se týká žádosti o odprodej dvou částí společných prostor. V jednom 

případě je to 8 metrů nějaká prádelny přičleněné k jednomu bytu a v druhém případě žádost o 

rozšíření o 0,8 m2 k jinému bytu. 

 Prosím o detaily pana Mgr. Bullu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, pane magistře, ujměte se slova. 
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P.  B u l l a : 

 V tomto případě se schvaluje prodej, neboť záměr byl již schválen. Jde o odprodej 

části společných prostor, a to o 8 metrů původní sušárny k bytové jednotce 718/9 a 0,8 metrů 

této části k jednotce 718/10. Těch 8 metrů by bylo prodáváno za 400 tisíc a 0,8 metrů  

za 50 tisíc, které budou vloženy do fondu oprav společenství. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Chci se zeptat pana Mgr. Bully, jestli ví, o kolik se sníží náš spoluvlastnický podíl na 

domu a pozemku, který je teď 53,9 %. Neklesneme pod 50 %? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, pane magistře, můžete reagovat. 

 

P.  B u l l a : 

 Prosím chvíli času, na kalkulačce to spočítám. Pokusím se odpovědět.  

 

P.  H e j m a : 

 Trvá pan Bodeček na odpovědi? 

 

P.  B o d e č e k : 

 Zkoušel jsem, jestli je pan Bulla připraven. Je to 51,1 %. 

 

P.  H e j m a : 

 Zkouška proběhla, rozpravu končím. Prosím hlasovat o předloženém usnesení. Pro 12, 

proti 0, zdrželi se 3. Distanční hlasování: pan zastupitel Kučera se zdržel, Špaček se zdržel, 

Nazarský se zdržel, Čižinský se zdržel, paní zastupitelka Talacková se zdržela, Nazarská se 

zdržela, pan zastupitel Caban je pro. Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželo se 9, 

nehlasoval 1. Usnesení bylo schváleno. 

 Prosím přistoupit k bodu číslo 

7, tisk 1601 

záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 131, na pozemku parc. č. 74, Pařížská 28, 

vše v k. p. Josefov, Praha 1  

 Prosím opět pana radního Votočka, aby se ujal předkladu. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Tento materiál se týká prodeje části prostor v domě Pařížská 28, o které bude hodně 

mluveno. Toto jsme měli rozjednáno na minulém zastupitelstvu, přerušilo se to, aby to mohlo 

být projednáno ve výboru. Prosím paní předsedkyni výboru, aby nás seznámila s výsledky 

jednání. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. Nevidím paní zastupitelku přihlášenou do diskuse, 

až ji uvidím, dostane slovo. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji za tisk, který se vrátil zpět. S tiskem a s návrhem usnesení mám velký problém. 

Mířím opět ke spoluvlastnickému podílu.  
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 V loňském roce se povedlo stornovat pokus získat více než 50 % podílu v Široké 6. 

Myslím si – je to můj subjektivní názor, že je pokus u Pařížské 28 o něco podobného. Když 

jsem v současné době sčítal spoluvlastnické podíly, podíly manželů xxxxxxxxxx a společnosti 

Investima se blíží k 50 %.  

 Tento tisk se skládá ze dvou částí. Jednak prodej části společných prostor pro bytovou 

jednotku č. 14, což je bytová jednotka, kterou vlastní paní xxxxxxxx. Získala tuto bytovou 

jednotku v r. 2015 v souvislosti s výběrovým řízením, které vypsala MČ Praha 1 v souvislosti 

se zásadami, že tam bude bydlet i v souvislosti s tím, že do tří měsíců po podpisu kupní 

smlouvy přepíše své trvalé bydliště na tuto adresu. 

 Když tak neučinila ani během jednoho roku, tak jsem v srpnu 2017 – konkrétně  

28. srpna – napsal na Úřad 106 s upozorněním, že toto nebylo splněno s požadavkem, aby MČ 

Praha 1 požadovala po paní xxxxxxxx sankci, kterou podepsala v přihlášce, což je 50 % z 

kupní ceny. 

 Co se stalo? Za tři dny paní xxxxxxxx evidentně po informaci z Úřadu změnila trvalé 

bydliště a záležitost skončila. 

 Je tu ještě jedna důležitá věc v souvislosti s tímto podílem, aby nepřesáhl 50 %, a to je 

podepsaná smlouva v r. 2010, kdy pan xxxxx v rámci fondu získal zhruba 350 m2 nebytového 

prostoru. Říkám to tady zcela záměrně, protože se tato záležitost již řešila na majetkové 

komisi. Byla tam podmínka, že do pěti let po vystěhování nájemců těchto prostor musí 

přebudovat tento nebytový prostor na prostor bytový. To se nestalo, ještě včera jsem tuto 

informaci ověřoval, a k vystěhování došlo 23. ledna 2014. 

 Proto v souvislosti s tímto bodem vyzývám Úřad, aby zahájil jednání s panem 

xxxxxxx a s fondem, kterému byl svěřen tento majetek, a aby byla naplněna všechna 

ustanovení ve smlouvě, včetně smluvní pokuty 10 mil. Kč a navrácení těchto prostor městské 

části Praha 1.  

 Co se týká druhé části usnesení, zda budeme souhlasit s prodejem společných prostor 

buď formou výběrového řízení, nebo jak SVJ rozhodne. Myslím, že tady ani nejde tak o 

peníze v rámci výběrového řízení, ale velmi rád bych věděl, kdo o tento prostor má zájem. V 

momentu, pokud to bude společnost Investimo nebo např. manželé xxxxxxxx, hrozí to, že se 

nám stane, že tato skupina bude mít podíl více než 50 % a stane se to, čeho se obávali lidé v 

Široké 6, že ti, kteří užívají zbývající část spoluvlastnického podílu, budou mít problém např. 

se zvyšováním částky do fondu oprav. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Vzhledem k tomu, že se po mně přihlásila paní zastupitelka Sitár Baboráková a chtěl 

jsem reagovat na věcné projednávání ve výboru, předám slovo jí. 

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má paní zastupitelka Sitár Baboráková. 

 

P.  Sitár  B a b o r á k o v á : 

 Hledala jsem v trochu nefunkčním notebooku návrh připravovaného usnesení, na 

kterém jsme se dohodli na posledním výboru. Věc se má tak, že jsme to projednávali na 

posledním výboru a večer po projednání ve výboru mi přišla od pana Votočka informace, že 

záměr půjde už na toto zastupitelstvo. Domnívala jsem se, že to půjde až na příští 

zastupitelstvo, když náš výbor k tomu vydá usnesení.  
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 Přečtu vám navrhované usnesení našeho výboru, které by mělo být schváleno na  

jednání 19. 1. Požádala jsem pana Bullu, aby to zanesl už do záměru, protože nic moc jiného 

mi nezbývalo. Usnesení zní takto: 

 Výbor proti vylidňování centra doporučuje zastupitelstvu schválit variantu A 

předloženého návrhu usnesení z 19. jednání zastupitelstva z 16. 9. 2020, a to s následující 

úpravou bodu 2 návrhu usnesení: a to v podmínkách – viz odrážka 1. Jak to zní:  

 Nově vzniklé bytové jednotky č. 131/14 a 131/17 budou využívány výhradně k 

trvalému bydlení a nebudou využívány ke krátkodobému ubytování, ani v nich nebudou 

provozovány ubytovací služby, ani umístěna jakákoli provozovna, a to pod sankcí 2 mil. ve 

prospěch SVJ. 

 Aby toto výše uvedené bylo zaneseno i do smlouvy o výstavbě s vybraným 

stavebníkem. Část toho je zanesena už v tomto záměru.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Rád bych pana předsedu Kontrolního výboru upozornil, že tady máme asi 23,5 % a 

rozhodujeme o změně v rozsahu tohoto podílu. To, že jsme v menšině, není nic neobvyklého, 

je to zhruba ve 4/5 privatizovaných domech. Domy, kde jsme primárně předpokládali, že by 

mohl být náš podíl přes 50 %, se v r. 2010 vůbec do privatizace nezařadily.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím s technickou poznámkou pana místostarostu Burgra. 

 

P. B u r g r : 

 Když na nás pan předseda klubu mrkne levým okem, tak je to signál na přestávku 

klubu. Žádám o tříminutovou přestávku, pane starosto. 

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Další slovo má pan Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 K jednání výboru. Do výboru to šlo zejména proto, abychom hledali nějakou možnost, 

zda by bylo možno formou věcného břemene nebo jinak právně si zajistit, že tam nebudou 

probíhat zejména ubytovací služby. Pan Mgr. Bulla nám tam přednesl svůj právní názor, že 

takto to naprosto zakotvit nelze, z čehož jsem byl velmi zklamán. Zbyla z toho pouze hrozba 

pokuty. Myslím, že právě v tomto případě dvoumilionová pokuta ve světle, co tady říkal 

kolega Bodeček, v navýšení podílu přes 50 %, nehraje takovou roli, že je to nedostatečná 

pojistka.  

 Zarazilo mě, že s tím pan radní Votoček spěchá a dá do důvodové zprávy, že dle 

připravovaného usnesení výbor doporučil souhlasit. Není to pravda. Připravuje se usnesení, 

které by to mohlo doporučit, pokud bude schváleno. Usnesení zatím schváleno nebylo. 

Nevím, zda je tam takový spěch. Doporučil bych, aby pan Votoček tento tisk minimálně 

přerušil. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má pan zastupitel Bodeček. 
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P.  B o d e č e k : 

 Pan radní Votoček mi asi nerozuměl v souvislosti s podílem. Není důležité, že teď 

máme podíl 20 %. Tady jde o to, že jedna skupina bude moci vlastnit více než 50 %, což 

znamená při rozhodování v rámci SVJ, že ostatní členové SVJ, včetně i nás, si tzv. 

„nevrznou“.  

 Kolegyně Baboráková řekla, že se výbor zabýval tím, aby byty sloužily k trvalému 

bydlení. Uvedl jsem příklad, že v r. 2015 byl vysoutěžen byt, který k trvalému bydlení 

pravděpodobně nebyl poskytnut, byl koupen. V úvodu našeho zasedání zastupitelstva jsem 

chtěl požádat, zda by ten, kdo je v kontaktu s panem xxxxxxxxxxxxxxx, který je předsedou 

SVJ a který se angažoval i v jednom z bodů, které budou projednávány, vystoupil k tomuto 

bodu jako předseda SVJ a řekl nám, kdo konkrétně má zájem o ten větší nebytový prostor. To 

je pro mne velmi důležité. 

 

P. H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Sitár Baborákovou. 

 

P.  Sitár  B a b o r á k o v á : 

 Krátce bych dodala, že jsme diskutovali o věcných břemenech a čtyři právníci, kteří 

tam na místě byli včetně paní Holé, se shodli na tom, že zabřemenění není možné.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Neslyšel jsem odpověď na to, jestliže tam nejsou naplněny podmínky smlouvy, jestli 

není dobré nejdříve je naplnit a potom pokračovat dál v diskusi.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu a vyhlašuji tříminutovou přestávku pro jednání klubů.  

 Omlouvám se, ještě je přihlášen pan zastupitel Nazarský a ještě pan radní Votoček. 

Otevírám znovu rozpravu. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 K projednávání ve výboru. Už zaznělo, že možná v tomto konkrétním domě nehrozí 

to, že by tam byly provozovány ubytovací služby. Jak zmínil kol. Bodeček a kol. Vích, měla 

by se vyřešit minulost, měl by tam být závazek, že se tam bude opravdu trvale bydlet. Děje se, 

že byty jsou kupovány pouze jako investice. Respektuji právo každého naložit si se svými 

finančními prostředky a uložit si je, kam uzná za vhodné, ale když jsou byty nakupovány jako 

investice a v nich potom třeba ani nebydlí, protože to „peníze nežere“, není to správné využití 

bytu, které bychom měli podporovat. Jestliže je tady nějaká taková zkušenost z minulosti 

trvající třeba dodnes, tak tento návrh zřejmě nepodpořím. Až bude porada na klubech, 

poradím se s kolegy. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Pokud jsem byl informován, pan xxxxx požádal o posunutí lhůty do kolaudace, ke 

které by mělo dojít v lednu.  
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 Pokud jde o otázky záměru společenství, je tady v auditoriu pan xxxx xxxxxxxxxxx, 

který je místopředsedou společenství. Byl bych rád, kdyby mu bylo dáno slovo a aby 

odpověděl na některé otázky.  

 

P.  H e j m a : 

 Ano, je možné udělit slovo, dotyčný se může přihlásit do diskuse k tomuto bodu.  

 Další je na řadě pan zastupitel Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Můj dotaz je, zda všichni vlastníci v domě souhlasí s touto transakcí. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, zda umožníme vystoupení paní xxxxx xxxxxxxxx, která je občankou Prahy 1 

a má právo vystoupit k tomuto bodu. Máte slovo. 

 

P.  x x x x x x x x x : 

 Zajímalo by mě, o jaké prostory těch 37 metrů se jedná. Je to půda, prádelna, chodba? 

Je to docela velká plocha. Je mi divné, že to SVJ najednou nepotřebuje. 

 Další věc je, že když paní xxxxxxxx chce odkoupit chodbu, je tam přístup do dalších 

bytů. Když paní xxxxxxxx řekne, že tam nikoho nepustí, tak byty ztrácejí smysl. Nerozumím 

tomu. Společné prostory jsou pro to, aby se dalo přistupovat do dalších jednotek a ne aby je 

vlastnil jeden člověk. Kdyby pan Votoček vysvětlil, kde se nebytový prostor, který je na 

prodej, nachází. Může se nacházet třeba u paní xxxxxxxx, která řekne, že tam nikoho nepustí, 

protože bude mít vchod zajištěn tím, že ho bude vlastnit. Mělo by to být vysvětleno.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci na tento podnět. Pan Mgr. Bulla má slovo. 

 

P.  B u l l a : 

 Mohu reagovat. Ty 4 metry se nacházejí mezi jednotkou, která je v současnosti ve 

vlastnictví paní xxxxxxxx, druhá jednotka je ve vlastnictví společnosti Investimo. Jak už tady 

padlo na zářijovém projednání tohoto bodu, tito dva vlastníci jsou dohodnuti, že v případě, že 

dojde k odprodeji 4 metrů z výklenku společných částí, mezi sebou uzavřou kupní smlouvu na 

převod jednotky ze společnosti Investimo na paní xxxxxxxxx. Tím by vznikla jedna velká 

jednotka, kterou by vlastnila paní xxxxxxxx. Žádná jiná jednotka by neměla přístup, přes tuto 

nově vzniklou předsíň by byl přístup do jedné jednotky. V současnosti jsou to pouze tyto dvě 

jednotky.  

 Co se týká dalšího společného prostoru, jedná se o prádelnu nebo sušárnu, ze které má 

být vybudována nová podkrovní jednotka. Je to společný prostor, je přístupný ze společných 

částí. V tuto chvíli vlastníci ve společenství mají zájem z tohoto společného prostoru, který 

není jimi užíván, vybudovat nový byt určený k bydlení. Z prostředků takto získají, hodlají 

financovat probíhající opravy společných částí domu.  

 Nespatřuji v tom nic, co by bylo kontroverzního, jde o vybudování nové bytové 

jednotky, zvýšení podlahové plochy v rámci Prahy 1 a umožnění bydlení někomu dalšímu. Je 

na vás všech, zda se městská část k tomuto záměru připojí či nepřipojí.  

 

P.  H e j m a : 

 Další přihlášený je pan zastupitel Bodeček. 
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P.  B o d e č e k : 

 Pan Mgr. Bulla říká, že se jedná o zvětšení podlahové plochy, ale tady jde o zvýšení 

spoluvlastnického podílu. Pan dr. Votoček řekl, že by pozval k mikrofonu zástupce SVJ. 

Pokud se nemýlím, je to nejen člen výboru, ale i zástupce společnosti Investimo. Položím 

otázku, zda tato společnost je nějak provázaná s manžely xxxxxxxxxx.  

 Směrem k předkladateli, k panu radnímu Votočkovi bych chtěl říct, že tady uvedl, že 

přišla žádost, aby Úřad akceptoval prodloužení nějaké lhůty. To není možné. Tady je jasně 

stanovená smlouva z r. 2010, na základě které došlo k prodeji 350 metrů nebytového prostoru 

za strašně nízkou částku s nějakou podmínkou – odkazuji na článek 771, 772 a 773. Očekával 

bych, že Úřad začne konat, když jsem právě teď oznámil, že k opuštění nebytového prostoru 

došlo 21. ledna 2014. Jde o sankci 10 mil. Kč a o vrácení těchto nebytových prostor městské 

části Praha 1. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Máme tady přihlášku od pana xxxxx xxxxxxxxxxxxx, který je místopředsedou SVJ. 

Není občanem Prahy 1, prosím o hlasování, zda může vystoupit. Pro 16, proti 0, zdržel se 0. 

Distanční hlasování – všichni pro. Celkem: 23 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.  

 Prosím pana xxxxxxxxxxxxx, aby se ujal místa u mikrofonu. 

 

P.  x x x x x x x x x x x : 

 Pokusím se postupně odpovědět na dotazy, jak jsem je vnímal. Možná se v celé řadě 

věcí budu opakovat, ve věcech, které jsem posledně říkal na zastupitelstvu. Řeknu to od 

začátku a pak se budu věnovat jednotlivým odpovědím. 

 Základní záměr a žádost, která šla na zastupitelstvo a na městskou část, vychází z toho, 

že původně byl záměr, abychom zrekonstruovali společné prostory konkrétního domu, to 

znamená v Pařížské 28 tak, aby odpovídaly tomu místu, kde se dům nachází. Pokud jste měli 

možnost dům vidět, byl uvnitř v katastrofálním stavu. Pokud se týká fasády, tak za úřadování 

a za předsednictví pana xxxxxxxxxxxxxx v minulých letech se mu podařilo opravit fasádu, 

střechu a jediné, co nám zbývalo, aby dům vypadal tak, jak si zaslouží, byla oprava vnitřních 

prostor. 

 Vzhledem k tomu, že SVJ v té době nedisponovalo dostatečnými finančními 

prostředky, svolali jsme schůzi, na které jsme požádali jednotlivé vlastníky, zda by přispěli na 

opravu společných prostor, aby ji bylo možno uskutečnit co možná nejdříve. Na základě 

tohoto shromáždění vlastníků jsme se shodli, že konkrétně čtyři z nich poskytnou finanční 

prostředky formou bezúročné – to zdůrazňuji - zápůjčky SVJ, aby rekonstrukci mohlo provést 

relativně rychle, ale hlavně kvalitně. Výsledek rekonstrukce můžete dnes vidět. Dům je 

zveleben a myslím si, že obecně se zhodnotily majetky všech vlastníků v tomto domě. Když 

se dnes na dům podíváte, odpovídá tomu, jak má v této lokalitě vypadat. Všechno je tam 

nové, nové zábradlí, všechny podlahy, jsou vyměněna nová futra u dveří – dům je dnes 

kompletně zrekonstruovaný.  

 Vzhledem k tomu, že si SVJ potřebovalo na rekonstrukci půjčit, uskutečnila se schůze 

SVJ včetně zástupců městské části, kde byla tato půjčka odsouhlasena, včetně záměru, jakým 

způsobem dojde k jejímu zaplacení. Znamená to, že i městská část odsouhlasila poskytnutí 

zápůjček i způsob, jakým dojde k jejich splacení, formou toho, že se v hořejším patře 

zrekonstruuje ateliér a následně se prodá. Z výtěžku prodeje dojde následně k úhradě 

jednotlivých zápůjček.  

 Pokud tady dnes hlasujete o tom, jestli se to povolí nebo ne, tak v případě negativního 

rozhodnutí popřete stanovisko městské části, která s tímto postupem od samého začátku 

souhlasila.  
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 Pokud se týká odpovědí na otázky. Paní xxxxxxxxx se ptala, co je to za prostor. Je to 

bývalá prádelna nebo sušárna. Prostor SVJ toto nepotřebuje, protože schůze má v jiných 

prostorách. Nutno zdůraznit, že i tyto prostory jsme v současné době zrekonstruovali. 

Místnost, kde se konají schůze, se za 90 tisíc zrekonstruovala tak, že je tam nové topení, je 

tam vymalováno, nová podlaha, je tam důstojný prostor pro konání členských schůzí. I tato 

část domu byla zvelebena tak, aby se tam vlastníkům dobře žilo a mohly se vykonávat i 

funkce SVJ, jak zákon stanoví.  

 Společná část, o kterou se jedná, je prostor, který má 37 m2. Předpokládáme, že by se 

z toho dala udělat garsoniéra a následně ji prodat. Domníváme se, že prodej by mohl být i nad 

částku, která odpovídá zápůjčkám. SVJ by něco zbylo na provoz a do fondu oprav.  

 Pokud jde o to, zda naše společnost má zájem o tuto jednotku. Nemá. Nevím, jakou 

formou bych vám to tady slíbil, ale neuvažuji o tom, že bych se jakkoli soutěže účastnil.  

 Pokud se týká záměru prodeje, nemám informaci od nikoho, ani z trhu, ani od 

ostatních vlastníků, ani od pana xxxxxxxxxxxxxx, od pana xxxxxxxx, od pana xxxxxx – 

nikdo nic takového neříkal, že by jednotku chtěl koupit. Stále předpokládáme, že se udělá 

transparentní výběrové řízení, resp. soutěž, umístíme to oficiálně tak, aby se do toho mohl 

přihlásit kdokoli. Posledně se tady diskutovala otázka toho, že by městská část chtěla do 

podmínek též dát, že primární přednost předkupního práva bude mít stávající vlastník 

jednotky v domě. Pokud bude městská část požadovat, i tuto podmínku tam jsme schopni dát. 

 Jsme schopni maximálně se přizpůsobit. Jestli za tím někdo cokoli hledá, tak za tím 

skutečně nic není, žádná ambice získat majoritní podíl v domě. Myslím, že na všech věcech, o 

kterých se 5 – 6 let rozhoduje, vždycky jsme se všichni vlastníci shodli drtivou nadpoloviční 

většinou. Nebyl nikdy rozpor, že by tam kdokoli cokoli konal v rozporu se zájmem domu. 

 Co se týká obav AIRBNB, byl jsem účasten na výboru proti vylidňování centra. Tam 

jsem znovu zopakoval tyto důvody. Současně jsem tam také připomenul, že i u nás v domě 

jsme měli problém s jedním vlastníkem, který tam toto nějakou dobu provozoval. My jsme se 

ho „zbavili“ po dobrém. Bylo mu to vysvětleno, podnikli jsme i nějaké právní kroky tak, aby 

tam AIRBNB nebylo. Nakonec po dohodě s ním to ukončil. Zájmem 99,9 % vlastníků domu 

tam není mít AIRBNB nebo podobné krátkodobé ubytování.  

 Byl tady ještě dotaz na propojení společnosti Investimo s manžely xxxxxxxxxx. Žádné 

propojení tam není. Znám pana xxxxxx z více než pětiletého působení zejména ve výboru, 

kdy se scházíme po třech týdnech a řešíme intenzívně věci týkající se domu. Po dobu 

rekonstrukce jsme se scházeli každý týden a řešilo se pokračování rekonstrukce a dokončení, 

aby to bylo v pořádku, což se nám podařilo.  

 

P.  H e j m a : 

 Máte ještě nějaké dotazy na pana xxxxxxxxxxxxx? Pan zastupitel Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Přihlásil jsem se v rámci diskuse. Vy jste zmiňoval to, že můžeme usnesením popřít 

to, že jsme nějakým způsobem, jako městská část, participovali na opravách. Nemyslím si to, 

protože to nebylo usnesením zastupitelstva, dal tomu hlas náš zástupce v rámci SVJ. Pokud 

bychom hlasovali proti tomuto tisku, tak se domnívám, že bychom v rozporu s tím, co tvrdíte, 

nepopírali usnesení předchozího zastupitelstva.  

 Chci připomenout, že se rovněž městská část podílela na zvelebení domu, finančními 

prostředky, svým podílem. Víme, jakým způsobem se dům opravoval. 

 Chtěl bych se zeptat, zda víte, kolik dům čerpal z grantu na opravu domovního fondu? 

Myslím si, že to byl dům, který opakovaně čerpal prostředky. 
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P.  H e j m a : 

 Slovo má pan xxxxxxxxxxx.  

 

P.  x x x x x x x x x x x : 

 Omlouvám se, nemám před sebou výkazy, ale potvrzuji, že dům určitě čerpal nějaké 

granty ze strany městské části. Tuto otázku měl vždycky na starosti pan Ing. xxxxxxxxxxxxx. 

Mám pocit, že se v minulosti částečně čerpalo na střechu a částečně na fasádu. To jsou asi dva 

granty, které tam v minulosti šly. 

 Je to nezpochybnitelným faktem, ale na druhou stranu si dovolím vyjádřit soukromý 

názor. Říkal jste, že by se tímto usnesením popřelo to předchozí. Nemyslel jsem to tak, že 

byste popírali nějaká svá předchozí rozhodnutí, chtěl jsem to říci tak, že jsme v dobré víře - že 

zástupci městské části hlasovali na schůzi, kde se předložil komplexní návrh rekonstrukce, 

způsobu provedení, výběru firmy a způsobu, jak bude zajištěno financování a jak následně 

bude financování zaplaceno - předpokládali, že je s tím městská část ztotožněna a že s tím 

souhlasí. Takto to bylo prezentováno i v pozvánkách. Bylo to i v materiálech, které se k tomu 

prováděly. 

 Dnes žádáme o to, aby jednomu domu na Praze 1, který byl svépomocně opraven a byl 

zveleben majetek nejen městské části, ale i všech vlastníků, bylo umožněno, aby rekonstrukci 

mohl současně zaplatit ze zdrojů, které mu poskytne někdo třetí, kdo si koupí jednu jednotku 

v domě a bude tam s námi žít. On přinese ty finance. Znamená to, že nikoho z vlastníků by to 

nemělo stát ani korunu, a budeme mít opravený dům, vyrovnaný rozpočet a ještě nám nějaké 

peníze zbudou na fungování v dalších letech. Nic jiného v tom není.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za vaše odpovědi. Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Nebyl mi odpovězen můj předchozí dotaz, zda souhlasili všichni spoluvlastníci s tímto 

prodejem. 

 

P.  x x x x x x x x x x x : 

 Omlouvám se, všichni s tím souhlasí. Toto je jen návrh, stejně ještě o uzavření 

smlouvy o výstavbě to budou muset podepsat všichni vlastníci. Neodvážili bychom s touto 

žádostí přijít na městskou část, kdyby s tím nesouhlasilo sto procent vlastníků jednotek.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Na žádost předsedy našeho klubu přerušuji projednávání tohoto bodu, hlavně z toho 

důvodu, aby výbor měl platné usnesení, o které bychom se mohli opřít. 

 

P.  H e j m a : 

 Bod je přerušen, tím padá i požadavek na přestávku pro jednání klubů. Můžeme 

přejít k projednávání bodu číslo 
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8, tisk 2181 

nebytový prostor v domě č. p. 123, k. p. Staré Město, Elišky Krásnohorské 10, Praha 1 

 Prosím pana radního Votočka, aby se ujal předkladu. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Tento materiál je předložen pro provoz restaurace Baterka, kterou firma KVM 

provozuje na rohu Bílkovy a Elišky Krásnohorské 10, kde se žádá o prominutí částky, která 

vzešla v období, kdy tam tato společnost byla bez právního důvodu, protože jí nebyla uznána 

opce a smlouva byla uzavřena až v průběhu března nebo dubna. Výsledkem bylo, že se 

nemohla účastnit žádosti o dubnovou slevu pro podnikatele. 

  

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu. Slovo má pan Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji, pane starosto. Podporuji tento návrh již v souvislosti s tím, že tato záležitost 

byla projednána v komisi majetkové. 

 Chtěl bych se zeptat pana předkladatele. Návrh usnesení nekoresponduje s návrhem 

Komise obecního majetku, protože tato komise navrhla odpuštění celého měsíce, a tady 

vidím, že v návrhu je odpuštění za období 1. duben až 28. dubna letošního roku. Když jsem se 

díval do materiálu, tak to asi souvisí s termínem uzavření nájemní smlouvy, kde je termín 29. 

dubna 2020. I tak si myslím, že Komise obecního majetku k tomu přistupovala tak, že tomuto 

nájemci by měl být odpuštěn celý nájem, protože tady svým způsobem došlo k pochybení 

Úřadu – nedošlo k pochybení, rada souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy již v únoru a 

dala vám, pane starosto, termín k podpisu smlouvy do 30. dubna. Termín byl splněn, ale 

nikdo nemohl v únoru tušit, že přijde covid. Tento nájemce byl svým způsobem poškozen. 

 Chtěl bych upozornit ještě na jednu věci. V materiálu je, že nájemce žádá o odpuštění 

nájmu za jiné období. Jde o to, zda jsme s tím srozuměni a zda je to pro nás, zastupitele,  

v pořádku, že budeme hlasovat o něčem, co nájemce ani nepožadoval. 

 

P.  H e j m a : 

 Není nikdo další přihlášený, rozpravu končím.  

 Máme tady na poslední chvíli přihlášku od paní Evy Stříbrné, která je trvalým 

bydlištěm mimo Prahu 1. 

 (P. Votoček: Je to ale jednatelka firmy, o kterou se jedná.) 

 Pokud je jednatelkou, shodneme se na tom, že dáme prostor k vyjádření. Prosím paní 

Evu Stříbrnou, aby se ujala slova. 

 

P.  S t ř í b r n á : 

 Jsem jednatelka a společnice firmy KVM Group. Tato firma má od r. 2002 v pronájmu 

prostor. 18 let platíme nájem, poplatky, na vlastní náklady jsme provedli rekonstrukci, nikdy 

jsme s městskou částí neměly spory a ani jsme od ní nechtěli žádné náhrady. Smlouva 

skončila 14. 12. 2019. Již v září jsem požádala o změnu doby nájmu. K vyvěšení záměru 

došlo až v prosinci a záměr byl ukončen 3. ledna. Od té doby se nikdo neozval. Potom přišly 

další dvě nabídky, záměr jsem dorovnala zvýšením nájmu o 40 %. Dne 20. ledna jsem dala 

nabídku a až někdy v polovině února mi přišlo oznámení, že jsem prostor získala na dalších 

pět let. Toto bylo v polovině února a až 25. dubna se mi někdo ozval a vyzval mě k podpisu 

smlouvy. Byly to dva měsíce od usnesení, kdy jsem dostala novou smlouvu.  

 Po dubnu nastalo to, co se stalo. V dubnu jsem požádala o slevu nájmu a až v září jsem 

dostala oznámení, že na slevu nemám nárok z důvodu, že jsem neměla nájemní smlouvu. 
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Podepsala jsem dodatek, kdy nájemní smlouva byla prodloužena do 12. ledna, ale byla jsem 

nucena platit celý nájem po celou dobu. Nemám jediný dluh, platím 20 let nájem a i tak   jsem 

nedostala slevu za duben. Tím jsem přišla i o covid-nájemné, což pro mne znamená  

250tis. Kč. Je pro mne nepochopitelné, proč jsem nedostala slevu, když bylo všechno 

uhrazené a nebylo mojí vinou, že jsem neměla nájemní smlouvu. 

 

P.  H e j m a : 

 Velmi vnímáme váš příspěvek, bude to vyjádřeno i postojem k hlasování jednotlivých 

členů zastupitelstva.  

 Prosím ještě pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Také děkuji za tento příběh. Prosím vás, pane radní Votočku, starejme se o majetek, 

jako by byl náš vlastní. Spravujme věci tak, jako bychom spravovali naše vlastní nemovitosti. 

Vím, že je teď zbytečné hledat konkrétního viníka, ale jsem si jist tím, že to není jediný 

případ opomenutí. Vím, že toho úředníci mají mnoho, že mnozí z nich odvádějí velmi dobrou 

práci, ale prosím, majetek spravujme tak, abychom ho nemuseli pod záminkou toho, že na to 

nemáme kapacity, prodávat. Je to jediné, co máme, čím můžeme kromě zbytku bytového 

fondu trochu určovat ráz naší městské části. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Zareaguji. Tento prostor rozhodně neprodáváme. Bohužel, odbor je plně nasycen 

systémovými žádostmi, kterými řešíme slevu na dubnové zastupitelstvo, teď řešíme slevu na 

půl roku ve výši 50 %. Z úředníků kape krev a pot, ale jsou za to také po zásluze odměněni. 

Musíme pochopit, že některé věci mají prioritu, některé mohou chvíli počkat. Tento materiál 

je předkládán právě proto, aby zastupitelstvo prominulo částku za bezdůvodné obohacení a 

paní Stříbrná a její firma se mohla přihlásit dodatečně k dubnu a současně by mohla být 

zařazena do programu, který teď běží. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Znamená to program slevy nájemného na půl roku. Prosím ještě zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Jsem rád, že tento materiál je předložen a budu pro něj hlasovat. Jde o to, že tyto věci 

nejsou z doby covidu, jsou z konce loňského roku, kdy vypršela smlouva. Domnívám se, že ta 

ne zcela dobrá péče o naše nájemníky je dlouhodobou záležitostí, je to záležitost, kterou 

musíme odbourat, jinak nám nájemníci budou odcházet nebo nám nebudou platit takové 

nájemné, které si některé prostory zaslouží. 

 Nechci to rozvádět, jsem rád, že je to předloženo. Spíše to ukazuje na nějaký trend,  

o kterém si nemyslím, že by byl úplně šťastný.  

 

P.  H e j m a : 

 Byla by to zajímavá diskuse o konci roku, kdo za to může, ale teď je společný zájem 

na tom, abychom tuto věc posunuli kupředu.  
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 Končím rozpravu. Prosím hlasovat o původním návrhu usnesení ve variantě A, to je o 

prominutí. Distanční hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0. Registrační hlasování: pan 

zastupitel Kučera se zdržel, zastupitel Čižinský se zdržel, zastupitel Nazarský se zdržel, 

zastupitel Špaček se zdržel, paní zastupitelka Talacková je pro, Nazarská pro, pan zastupitel 

Caban pro. Celkový výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 4. Usnesení bylo 

schváleno, je prominuto.  

 Přistoupíme k bodu číslo 

9, tisk 2128 

zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z rady a zastupitelstva 

MČ Praha 1 od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020  

 Prosím předkladatele, pana předsedu Kontrolního výboru Davida Bodečka, aby se ujal 

svého předkladu. 

 

P. B o d e č e k : 

 Vážení kolegové, byla vám předložena zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění 

úkolů uložených radou a zastupitelstvem naší MČ pro sledované období od 1. dubna letošního 

roku do 30. června letošního roku – sledované období je 2. čtvrtletí letošního roku.  

 S velkou radostí a s poděkováním zpracovatelům a držitelům úkolů mohu nyní říci, že 

od 12. října letošního roku, kdy byla Kontrolním výborem schválena zpráva, která byla 

členům zastupitelstva předložena, došlo k významnému snížení počtu stále evidovaných 

úkolů v aplikaci e-spisu pro sledované období pro oblast úkolů uložených zastupitelstvem. 

 Pro 2. čtvrtletí letošního roku bylo uloženo 9 úkolů, z čehož k datu schválení zprávy 

byly nevyřízeny 2 úkoly, dnes ani jeden ze dvou úkolů nevisí v aplikaci e-spis pro 

kontrolované období. 

 Obdobné je to i u úkolů uložených radou, kde ke dni schválení zprávy Kontrolním 

výborem bylo nevyřízených 39 úkolů z celkového počtu 434 úkolů a k dnešnímu dni v e-spisu 

pro sledované období není evidován ani jeden rest.  

 Z toho důvodu si dovoluji upravit návrh usnesení, který je obsažen v tisku. V rámci 

usnesení bychom vzali na vědomí zprávu Kontrolního výboru pro sledované období  

od 1. dubna do 30. června letošního roku.  

 Jako druhý bod bychom vzali na vědomí moji ústní informaci o splnění úkolů či 

posunutí původně stanovených termínů uvedených ve zprávě, která vám byla předložena s 

usnesením. Předal jsem paní Mgr. Valíčkové a panu radnímu Burešovi pozměňovací návrh, 

kde jsou vypsána všechna usnesení, která jsou součástí zprávy, která vám byla předložena. 

Děkuji.  

 

P.  H e j m a :  

 Děkuji, rozpravu končím. Technická poznámka – pan zastupitel Ulm. 

 

P.  U l m : 

 Dámy a pánové, chtěl jsem požádat v rámci předneseného bodu – zprávy Kontrolního 

výboru – o zařazení bodu, který se týká Kontrolního výboru. Kontrolní výbor byl pověřen 

prověřením podnětu veřejnosti. Včera byla schůze Kontrolního výboru a jako člen 

Kontrolního výboru jsem byl pověřen, abych požádal zastupitelstvo o prověření člena 

zastupitelstva možným porušením etického kodexu.  

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí, budeme muset procedurálně hlasovat o návrhu na zařazení bodu 

na projednání. Máme tento bod k dispozici v písemné podobě, musíme počkat na jeho 

rozdání. Vypořádáme se zatím s bodem č. 9.  
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 Předávám slovo panu radnímu Burešovi jako předsedovi Návrhového výboru.  

 

P.  B u r e š : 

 Pan předseda Kontrolního výboru se mi chtěl asi pomstít, protože to tam neuvedl, 

musím to všechno nahlas přečíst. 

 Místo teček by se doplňovalo: č. UZ20_0138, UZ20_0144, UR16_0408, UR20_0361, 

UR20_0334, UR20_0419, UR20_0496, UR20_0460 – bod 2., UR20_0460 – bod 6., 

UR20_0460 – bod 4., UR20_0485, UR20_0484, UR20_0522, UR20_0523, UR20_0571, 

UR20_0573 , UR20_0258, UR19_1221, UR20_0258, UR20_0342, UR20_0537, UR20_0527 

– bod 4., UR20_0527 – bod 5., UR20_0521, UR20_0593, UR20_0680, UR20_0581, 

UR20_0653, UR20_0684, UR20_0716, UR20_0662, UR20_0686, UR20_0515, UR20_0648, 

UR20_0593, UR20_0665, UR20_0676, UR20_0677, UR20_0477, UR20_0411, UR19_0795. 

 Myslel jsem, že už to tady nezažiji, ale ještě že to budu muset dělat já. 

 Takto zní celý pozměňovací návrh, který je i promítnut. Splnili jsme jednací řád, návrh 

byl přečten nahlas. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji, pane předsedo, šlo vám to hezky. Vypořádejme ještě technickou poznámku 

pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Trochu to zneužívám. Chápu, že se to některým nelíbilo, co tady pan radní četl, ale za 

Kontrolní výbor musím říct, že jsem opravdu nadšen z toho, že skutečně došlo k 

vyselektování restů, že je předložena zpráva, že všechny úkoly byly splněny. Hlavně 

úředníkům za to moc děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Je to hezké, že se také umíme vzájemně pochválit. Odpovídá se na to „sloužíme 

vlasti“.  

 Prosím hlasovat o pozměněném návrhu usnesení, jak bylo odprezentováno. Pro 15, 

proti 0, zdržel se 0. Distanční hlasování: pan zastupitel Kučera pro, Caban pro, Nazarský 

pro, Špaček se zdržel, Čižinský se zdržel, paní zastupitelka Talacková pro, Nazarská pro. 

Celkový výsledek: pro 20, proti 0, zdrželi se 2, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato. 

 Prosím o procedurální hlasování o zařazení bodu pod pořadovým číslem 19, číslo tisku 

2286. Vznáším dotaz na předkladatele pana zastupitele Ulma, aby zastupitelstvo vědělo, jaký 

podnět bere na vědomí a koho se tento podnět týká. Víme, že se to týká podnětu ze strany 

veřejnosti na možné porušení etického kodexu, ale abychom věděli, koho se týká. 

 

P.  U l m : 

 Pane starosto, Kontrolní výbor včera vyhodnotil na svém zasedání, že do své 

důvodové zprávy nemusí být uvedeno jméno. Na vaši otázku přesto odpovídám, týká se to 

člena zastupitelstva pana zastupitele Vícha.  

 

P.  H e j m a : 

 Všichni víme, o čem hlasujeme. Prosím hlasovat o zařazení předmětného tisku. Pro 

12,, proti 1, zdrželi se 3. Distanční hlasování: pan zastupitel Kučera se zdržel, paní 

zastupitelka Talacková se zdržela, Nazarská se zdržela, pan zastupitel Čižinský proti, Špaček 

proti, Nazarský proti, Caban pro. Celkový výsledek: pro 13, proti 4, zdrželo se 6. Zařazení 

tisku bylo schváleno, bude projednán. 

 Nyní přistoupíme k projednání bodu číslo 
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13, číslo 2206 

nesouhlas MČ Praha 1 se zastavěním části piazzety u hotelu Intercontinental, nám. 

Miloše Formana 

 Prosím předkladatele pana zastupitele Čižinského, aby se ujal předkladu. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Tento tisk se jmenuje Nesouhlas MČ Praha 1 se zastavěním části piazzety u hotelu 

Intercontinental, nám. Miloše Formana.  

 Šlo v minulých letech o téma významné, není obvyklé, aby se starosta Prahy 1 účastnil 

nějaké demonstrace. Před volbami řada politiků, např. Jiří Pospíšil, leader jak TOP 09, tak 

STAN, se vyslovil v tom smyslu, že tento prostor má zůstat nezastavěný. Osobně jsem také 

dával takovýto závazek do budoucna. Po volbách se tehdejší primátorka Krnáčová 

angažovala, došlo k pojmenováno tohoto prostoru na nám. Miloše Formana. Účelem tohoto 

kroku mělo být, aby už nikoho nenapadlo tento prostor zastavět. Tématem let 2017-18 byla 

otázka, zda se může změnit status tohoto místa tak, že by tento prostor šlo zastavět budovami.  

 Po volbách jsme měli dojem, že tato otázka je pryč. Předpokládali jsme, že nové 

zastupitelstvo hl. m. Prahy by určitě neschválilo metropolitní plán, který by toto umožňoval. 

 Nicméně na podzim r. 2019 byl předložen nový projekt, který se nazývá Staroměstská 

brána. Je zajímavý a je rozhodně přínosem pro rozhraní Starého Města a Josefova. Na druhou 

stranu tento projekt, bohužel, obsahuje zastavění části území na rohu Bílkovy ulice a Pařížské. 

Jde o prostor, kde je cedule „náměstí Jiřího Formana“. Z vizualizace bylo zřejmé, že se 

počítalo s tím, že se nezastaví do výše jednoho nadzemního podlaží, jak to připustila Praha 1 

na svém červnovém zastupitelstvu v r. 2018, ale zastavění mělo být vyšší. V aktuální 

vizualizaci se počítalo se třemi patry.  

 Objevilo se to i na našem zastupitelstvu. Kolega Scholz se na listopadovém 

zastupitelstvu 2019 tomuto tématu věnoval. Zastupitelstvo tenkrát téma označilo za 

předčasné, že se nejdříve musí udělat nějaká forma participace s občany, současně je to třeba 

projednat v příslušných komisích a jako do poslední instance to může přijít do zastupitelstva. 

Pro mne bohužel, pro někoho ne, tehdejší většina se tehdy rozpadla a participace, která byla 

plánována na 15. ledna 2020, nepřežila pád koalice a nový starosta Petr Hejma jako svůj první 

krok participaci zrušil s odůvodněním, že o tom nevěděl a že nějaká participace s občany bude 

později. Ani jedno z tvrzení není pravdivé, žádné setkání s občany se neuskutečnilo.  

 Co lze vzít „za bernou minci“, že následně začaly s půlročním zpožděním vycházet v 

médiích články, že zastavění je stále pravděpodobnější, že Praha 1 s tím bude nějakým 

způsobem souhlasit, že se o tom v zákulisí intenzívně vyjednává třeba právě i s panem 

xxxxxxx. 

 Za této situace, kdy se podle mých informací tomu nevěnovala ani žádná komise, 

považuji za nezbytné, aby tato otázka byla rozřešena. Nevidím jinou možnost, než aby to 

udělalo přímo zastupitelstvo. Je to otázka politicky velmi významná.  

 Za sebe uvedu, že jsem vázán jednak sliby, které jsem před volbami učinil, jednak se 

domnívám, že volného prostoru je v centru tak málo, že není žádoucí, aby se cokoli 

zastavovalo. Koho znám z okolí, se zastavěním nesouhlasí. Pro občany musí být velice 

matoucí, že původní spor byl o tom, zda se změní nebo nezmění územní plán, který by 

umožnil nějaké zastavění, přičemž hrozilo to, že by mohl být prostor zastavěn do výše 

jednoho nadzemního podlaží. Nyní se objevil projekt, který je prý možné realizovat bez 

změny územního plánu a s vyšším podlažím.  

 Toto musí na občany působit strašně matoucím způsobem – co platí, jaké jsou 

základní parametry, veřejná diskuse o tom, co tady stát má, když jedna diskuse je náhle 

totálně vygumována diskusí, která se oficiálně nevede, protože se Praha 1 k tomuto tématu 

oficiálně vůbec nevyjádřila. 
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 Z tohoto důvodu navrhuji zastupitelstvu, aby se k tomu vyslovilo v tom smyslu, že se 

zastavěním nesouhlasí.  

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám diskusi k tomuto bodu. Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 Technická poznámka – pan zastupitel Ulm. 

 

P.  U l m : 

 Prosím o 10minutovou přestávku na jednání klubů. 

 

P.  H e j m a : 

 Vyhlašuji 10minutovou přestávku na jednání klubů. 

(Přestávka) 

 Budeme pokračovat v projednávání rozjednaného bodu. Slovo má pan zastupitel 

Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Doplnil bych okolnosti počátku participace. Když jsme se dozvěděli o záměru, s 

novým projektem jsem se seznámil. Podobně jako Praha 1 sobě, i my jsme před volbami 

deklarovali, že jsme proti zastavění tohoto náměstí a tuto věc jsme považovali za odbytou. 

Nový investor přišel s novým námětem, který je tak odlišný od předcházejících pokusů, že 

jsem se sám za sebe neodvažoval v radě nebo na zastupitelstvu rozhodnout. Něco jiného je, 

nakolik se to mně líbí, ale cítil jsem potřebu tuto věc participovat. Měl jsem jednání s panem 

arch. Tichým i s vlastníkem. Jestliže se vlastníci stavěli k možnosti participovat projekt trochu 

zdrženlivě, pan arch. Tichý byl naopak velmi vstřícný. Zná to i ze zahraničí, že je to zcela 

běžný postup. Je tady zkušenost, že tato participace mnohdy investorovi může i pomoci. 

Pokud se podaří během participačního procesu dojít k nějakému konsensu se zájmovými 

skupinami příslušného území, proces se může velmi urychlit. 

 Setkali jsme se se zástupci IPR. Protože jsme cítili, že je to pro mou 

místostarostenskou funkci hodně velké sousto, spojili jsme se s IPR a připravili jsme celou 

sérii participačních setkání. Předpokládalo se, že se k tomuto projektu bude vyjadřovat jak 

odborná veřejnost z architektonické obce, tak i naše spolky, třeba Arnika, Klub Za starou 

Prahu, ale i laická veřejnost, občané, kteří tam zejména bydlí, ale i okolní Pražané, jak by 

vnímali tuto zástavbu. Předpokládal jsem, že při těchto setkáních by mohlo dojít k 

vzájemnému porozumění, že třeba by občané i zájmové skupiny odborné veřejnosti mohli 

souhlasit s tím, že by tam mohla stát ta krychle, tím spíše, že se jedná o muzeum. Ve hře byla 

i další území v okolí. Uvažovali jsme, zda do participačních kroků zapracovat třeba 

revitalizaci plácku vedle ZŠ Currieových, protože tam je to nešťastné předpolí mezi základní 

školou a tím druhým hotelem, a že by se mohl řešit i parčík u Nemocnice na Františku – 

území by se mohlo řešit z mnohem širšího celku. Třeba bychom došli k dohodě s investorem, 

že by s revitalizací těchto ploch mohl nějakým způsobem pomoci nebo že by se to 

architektonicky do toho pěkným způsobem zapracovalo. Očekával jsem, že dojde k nějakému 

konsensu, nebo nedojde. Možná signály jak z řad odborné veřejností, tak z řad občanů, kteří 

tam bydlí, budou i poté, co se důkladně seznámí s projektem a vyříkají si to s investorem i s 

architekty, dojdou k závěru, že si to za žádnou cenu nepřejí. Jako zastupitel jsem povinen to 

plně respektovat, přestože se mi projekt líbí.  

 Co se stalo? Toto všechno bylo připravené. První setkání bylo bohužel naplánováno 

den po našem sesazení. Pan starosta Hejma se tam dostavil a oznámil občanům, kteří se tam 

sešli natěšeni, že po prohlídce dotčeného území bude v budově Právnické fakulty pokračovat 

široké představení projektu a první diskuse, že na to nemá čas a toto setkání zrušil. 
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 Prohlídka proběhla, pak proběhlo improvizované setkání v budově Intercontinentalu, 

který zajistil pan arch. Tichý s majiteli – tam jsme si vyslechli projekt, ale na víc tam nebyl z 

pochopitelných důvodů prostor. Pana starostu jsem potom interpeloval myslím na březnovém 

zastupitelstvu. Slíbil, že participace je naprostá samozřejmost – vždycky říká, že každý bude 

participovat to své, že je jasné, že se musí participovat apod. Ptal jsem se ho, jak to bude s 

projektem, že to bylo připravené, že byla připravena setkání v Campusu, ve Skautském 

institutu včetně anket, dotazníků apod., jaká budou témata jednotlivých setkání, jak to bude 

postupovat. To si vzal na starost IPR zodpovědně a myslím, že i s chutí - je to zajímavé a 

pěkné téma. Pustili se do toho s chutí a podle mého názoru to bylo perfektně připraveno.  

 Když jsem se pana starosty ptal, kdo si za naši městskou část vezme na starost, aby 

participace proběhla, odpověděl mi, že si to bere on sám osobně na starost.  

 Výsledek vidíme dnes. Žádná participace neproběhla. Nelze se divit tomu, že občané 

nejen z řad odborné veřejnosti, ale i laické se budou bouřit, protože všechno nové naráží na 

velký odpor a já ten odpor z velké části chápu. Díky zanedbání tohoto důležitého kroku se 

může stát, že se tam třeba dalších pět let nepostaví vůbec nic. Vzpomeňme si, jakým 

způsobem proběhla pseudoparticipace kolem Masaryčky, a stejně se to táhlo, protože názor 

veřejnosti nebyl akceptován a nebyl uspokojen. Když tady neproběhlo vůbec nic, tak si 

myslím, že záměr díky i panu starostovi, že participaci neprovedl, je odsouzen k nezdaru, 

nebo to současné zastupitelstvo prosadí silou, ale bude to velmi nešťastné. Děkuji za 

pozornost. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Scholze. 

 

P.  S c h o l z : 

 Chtěl bych k tomu říct dvě věci. Chápu, že pro pana Čižinského byla doba kolem 14. a 

15. těžká, psychicky náročná. Byl jsem tam, viděl jsem tam jeho děti, participační schůzka v 

nějaké míře byla. Můžeme se bavit, zda byla dostatečná nebo nedostatečná, ale projekt jsme 

viděli, mluvili jsme s lidmi, kteří ho chtějí tvořit. Neříkal bych, že to bylo zrušené, zrušené to 

nebylo. Chápu, že tato doba byla pro kol. Čižinského těžká a některé věci si možná trochu 

vytěsnil.  

 Druhá věc je, že si pan Nazarský stěžoval, že se moc neparticipovalo. Nevím, jestli si 

všiml, že poslední rok je tady taková nemoc, že se lidé nesetkávali, potom je těžké dělat velké 

participační setkání. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Nechtěl jsem mluvit o participaci, ale pokud vím, proběhla tam během covidu před 

měsícem. ne pod vedením Prahy 1, ale pod vedením investora. Posbíral tam nějaká data, že se 

to lidem líbí. Kdybych dělal participaci na svůj záměr, tak ji také umím udělat tak, abych to 

lidem hezky prodal. Není to ale ta participace, o které jsme si mysleli, jak probíhá – dají se 

rámcové otázky, na ně se seženou rámcové odpovědi a pak víme, kde je bota tlačí, podle toho 

se projekt upraví, aby bota tolik netlačila. To k participaci, jestli byla nebo nebyla. Pod 

Prahou 1 nebyla.  

 Chtěl bych se raději vyslovit k tomu, že je to úžasné téma z hlediska urbanismu, péče 

o památkovou rezervaci, o tom, jakým způsobem investice do rezervace umožňovat a za 

jakých pravidel. To je to, co je na tom z profese architekta-urbanisty nejzajímavější. Rád bych 

to přirovnal k situaci na Staroměstském nám.  
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 Na konci války v r. 1945 kromě toho, že padla za oběť konce války Staroměstská 

radnice, padl i první blok na dnešním náměstí Miloše Formana. Byl rozstřílen, vyhořel a byl 

vyhozen do povětří. Zatímco na Staroměstském nám. hned po válce byly dvě nebo tři soutěže, 

vždycky se došlo k tomu, že se tam moderní architektura nehodí. Vždycky se něco vybralo, 

ale nepostavilo se, protože se veřejně uznalo, že to není to pravé ořechové.  

 Na tomto náměstí byla původní regulace od Kotěry udělaná tak, že vznikne u Čechova 

mostu naproti fakultě symetricky druhá budova univerzity, myslím, že tam měla být fakulta 

stavební. To se bohužel nestalo, místo toho tam vznikla chlouba socialismu – mezinárodní 

hotel v intencích toho, jak se tehdy hotely stavěly v Bulharsku, na Krymu, ale i na 

francouzské riviéře. Vznikl tam tento dům s terasami, se zlatými hliníkovými okny s 

kouřovým zasklením. Do původní zástavby Josefova, a potom tam byla asanace, kde vznikla 

bloková zástavba, pováleční architekti vstoupili s tím, že na blokovou zástavbu zapomněli, 

řekli, že je to špatně, a udělali tam desurbanismus, že doprostřed vybombardované plochy dali 

krabici a kolem ní udělali tzv. předpolí hotelu, což se tehdy u těchto domů dělalo, a nasadili 

tam další rozměr, o kterém teď pan arch. Tichý při prezentaci říkal, že tam „vytančí další dvě 

malé kostky“, jedna u mostu, druhá na nám. Miloše Formana. 

 Rozjíždí se tam dál něco, co by se nám ani moc nelíbilo, kdyby pokračovalo dál 

bourání historické zástavby třeba v Michalské a stavěly se tam pětipodlažní bloky. Tady 

jdeme výš, neděláme ani blokovou zástavbu, ale stavíme tam tuto volnou zástavbu do volného 

prostoru. Z hlediska urbanisticko-estetického mně vstávají vlasy hrůzou na hlavě. I mezi 

architekty jsou samozřejmě příznivci a dokonce hrozí, že se hotel zapíše do seznamu na 

památkovou péči a pak by mělo být podle mne chráněno i to předpolí, které je součástí hotelu, 

je v jeho majetku. Díky tomu, že peníze mají svoji energii, tak proč nechat volný prostor, 

když se může zastavět. 

 To jsem chtěl říct, protože pro veřejnou diskusi, trochu uvědomělou a trochu znalou, je 

třeba, abychom do toho nevnášeli další chyby a nereplikovali chybu z 60. let. K tomu je třeba 

si toto uvědomit.  

 Z mého pohledu by bylo super vzpomenout si na asanační plány a na Kotěrovy plány. 

Když se teď odstrojuje hotel, mohli by ho odstrojit ne na 70 %, ale na sto – tím pádem by ho 

mohli zrušit a v místě dnešního nám. Miloše Formana postavit hezký současný hotel, 

respektující komplex památkové rezervace. Udělali by úžasné náměstí u mostu, udělali by 

krásnou promenádu podél nábřeží, měli by o trochu větší než je hotel dnes. Jako architekt-

urbanista bych byl šťastný, měli by funkční prosperující návrh, který by jim na dalších sto let 

zařídil živobytí v centru památkové rezervace. Z mého pohledu by bylo všechno v pořádku. 

Tím, že se tam násobí staré chyby, je to z mého pohledu špatně.  

 Doufám, že jsem vás moc neunavil touto učenou promluvou, ale doufám, že jsem řekl 

to, co jsem měl na srdci, protože to považuji také za důležité.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji za slovo. Budu tentokrát stručný. Chtěl bych odkázat na e-mail, který  

12. prosince obdrželi k danému tématu všichni zastupitelé. E-mail zaslal petiční výbor pod 

vedením pana Ing. Tomáše Bürgermeistera. Předpokládám, že zatím žádná petice na Úřad 

MČ nebyla předána, což není v tuto chvíli pro mne to podstatné. Podstatný je vedle zmíněné 

absence participace důležitý závěr e-mailu, co je nejzásadnější – že vlastník pozemku jej 

koupil jako veřejné prostranství a na změnu územního plánu by neměl mít žádný nárok. 

 I s ohledem na toto určitě podpořím navržené usnesení. 
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P.  H e j m a : 

 Jsem přihlášen do rozpravy. Dovolím si velmi stručně reagovat na určité spekulace, 

které nepovažuji za férové – že jsem zrušil participaci, že žádná participace neproběhla apod. 

 Chtěl bych znovu upozornit na to, že tehdy byla zorganizována procházka  

s přednáškou, setkání s investorem a s architektem – to potvrzuji. Osobně jsem o tom nevěděl. 

Na tom není nic špatného. I přestože jsem měl další program, který jsem nemohl zrušit, na 

místo jsem přijel, promluvil jsem, účastnil jsem se první části, procházky se závěrečným 

představením projektu jsem se potom nezúčastnil. Byl bych rád, aby to bylo férově 

interpretováno. 

 Není pravda, že by Praha 1 nepokračovala v participaci. V tomto jsme v kontaktu s hl. 

městem, protože je to projekt, který se koordinovaně projednává jak u nás, tak na hl. městě, a 

to především tam, protože to je strategický projekt pro hl. město. Pod vedením náměstka 

primátora Hlaváčka ve spolupráci s IPR je konzultována podoba projektu. V tomto směru 

iniciujeme jakékoli možné formy participace u rámci covid-omezení.  

 Došlo k tomu, co bylo zmiňováno. Není pravda, že by o tom městská část nevěděla. 

Došlo k on-line participaci, kde bylo přes sto účastníků a kde investor ve spolupráci s 

architektem pod organizací IPR prezentoval projekt a umožnil tuto participaci. To proběhlo.

 Máme naopak s investorem domluveno, že provedeme další kolo této on-line 

participace. Jakmile na to budeme technicky připraveni, abychom dokázali zajistit v diskusi 

také sto účastníků, tak to proběhne. Využijeme to jako prostředek pro komunikaci a 

participaci v této podobě on-line i pro další projekty.  

 Zároveň z naší iniciativy vznikl informační prostor, který byl otevřen přímo v hotelu, 

kde právě proběhla anketa, dotazníková akce. Co tady zmiňoval pan zastupitel Nazarský, že 

mu chybí, tak to tam proběhlo. Byly tam ankety, dotazníky. Nedošlo k setkání v Campusu, 

protože to bylo nahrazeno on-line participací. 

 Je řada dalších participačních akcí, které probíhají i v odborné rovině, takže je 

komunikováno i s odbornou veřejností. V tomto směru se snažíme být v kontaktu s různými 

iniciativami, i s iniciativou, v čele s Tomášem Bajuszem, který se přihlásil do diskuse.  

 V tomto duchu děláme maximum. Konkrétní odpovědnou osobou je přímo 

koordinátor pro participaci, což je pan Rachunek, který zůstal pracovat na radnici, který přímo 

spolupracuje s IPR, s hl. m. Prahou jako koordinátor participace. Má vše rozpracováno a je 

připraven každému, kdo bude mít dotaz, pečlivě odprezentovat, co se v rámci participace 

odehrává.  

 Byl bych rád, abychom byli k sobě fér, abychom nepodsouvali, že neparticipujeme, ba 

naopak. Myslím si, že je v tomto důležité přenést informace, vysvětlit všem, kteří se o to 

zajímají, co se tam chystá, což probíhá a bude i nadále probíhat. Jak jsem psal panu zastupiteli 

Nazarskému, že se o to osobně zasadím, tak se i stalo. Mohu vám ukázat seznam akcí, jejich 

výsledky atd., abyste se s tím mohl seznámit.  

 Další na řadě je pan radní Bureš. Máte slovo. 

 

P.  B u r e š : 

 Trochu žertovně řeknu, že není jednoduché v Praze něco dělat a buďme rádi, že Karel 

IV. neměl participační jednání, protože bychom žili pořád v osadě, než se Praha začala trochu 

měnit.  

 Na tuto věc můžeme mít různé pohledy. Když se např. projednávalo Dvořákovo 

nábřeží na participaci v Anežském klášteře, kde byli účastni všichni, padla tam od skutečných 

odborníků v oblasti architektury a urbanismu jedna myšlenka. Když se dělalo Dvořákovo 

nábřeží, říkalo se, že se musí začít od Revoluční až téměř po židovskou synagogu, že to jinak 

roztrháme a budeme řešit každý něco jiného. Říkalo se, že uliční trakt ulice Pařížská by měl 

být doplněn, a to tak, aby uliční řada pokračovala až k řece. To tam řekla spousta lidí nejen  
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z pohledu cenového, kdy Pařížská od Staroměstského nám. k Široké má vysokou cenu, od 

Široké k synagoze má výrazně nižší cenu a od synagogy dál padá prudce dolů – to tam nikam 

nevede, najednou před sebou máte divný betonový plac, nevíte, kam máte jít a lidi to netáhne 

dál. Byly o tom strašně dlouhé diskuse a zase se rozplynuly, nic se nedělo.  

 K tomu, co se projednává dnes. Padá tady mnoho slov. Musíme konstatovat, že jen 

slov a proklamací. Jsme ale zastupitelstvo, nejsme facebooková skupina, kde se dá jen povídat 

a vypadá to, že se něco dělá. 

 Proto si dovolím jménem ODS předložit ucelený návrh plně nahrazující text usnesení, 

které navrhl pan zastupitel Čižinský. Pokud to chceme skutečně řešit, odvíjí se to od jediného 

platného usnesení ZMČ k dané věci, které musí být buď revokováno, nebo ne. Nebude-li 

revokováno, bavíme se tady zbytečně a ztrácíme čas tím, že jsme facebookovou skupinou, 

která snese všechno.  

 Když se projednával metropolitní plán, na zastupitelstvu se přijalo nějaké usnesení. Je 

pravda, že zástupce společnosti nám tenkrát řekl, že Praha 1 bude součástí. Není to má 

kompetence, zajímal jsem se jen o dopravní řešení ohledně jakékoli budoucí stavby. Jestliže 

tady nechceme jen mluvit a ukazovat, kdo za koho bojuje a chceme situaci nějak řešit, 

skutečně musíme revokovat usnesení. 

 Řeknu, co jménem ODS budu navrhovat. 

 ZMČ Praha 1 

 1. revokuje přílohu č. 2 usnesení ZMČ Praha 1, číslo UZ18_0612 ze dne 12.06.2018 

tak, že se nahrazuje text bodu 16 tímto textem: 

 MČ Praha 1 požaduje zachování nezastavitelnosti části plochy parcely č. 987/1, k. ú. 

Staré Město, budovami, 

 2. ukládá seznámit pořizovatele územního plánu s tímto usnesením, aktivně usilovat o 

prosazení připomínek a zásadních připomínek MČ Praha 1 k návrhu územního plánu hl. m. 

Prahy – metropolitní plán. 

 Ukládá informovat ZMČ s případnými návrhy na vedení územního řízení, které se 

budou této parcely týkat, a to do 30. 6. 2022. 

 Slovo „průběžně“ neznáme ve spise a paní Valíčková by mi zase nadávala, že toto 

slovo neexistuje.  

 Bude to takto předloženo, protože všechno ostatní můžeme povídat a předhánět se, 

kdo za koho bojuje, ale nemít toto platné usnesení, tak jsme tady zcela zbytečně.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Grabeina Procházku.  

 

P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 Prosím nejen zastupitele, ale všechny, kteří se do diskusí kolem tohoto území zapojují, 

abychom diskusi a toto území brali s velkou pokorou. Myslím si, že takových území v Praze 

není mnoho, kterým čeká nějaký posun kupředu. Je třeba brát v úvahu spoustu věcí.  

 Praha je obecně kritizována za to, že zde za 20 – 30 let nevzniklo moc zajímavých 

budov, které by lákaly odborníky-architekty, turisty apod. Možná jako jedno z posledních 

evropských měst se nezapojila do určitého trendu, kdy se začaly stavět moderní věci i ve 

starších zástavbách. Není to jen Paříž, Berlín, jsou to i ostatní města. Začala s tím možná 

Paříž, když postavila uprostřed Louvru tu skleněnou pyramidu a hned na to navázali, u každé 

památky v Paříži stojí nějak prosklená budova. Udělali z toho taháky pro město jako takové. 

 Stalo se to politickým tématem, rozumím tomu, že to vyvolává i diskusi mezi 

okolními občany – bydlím tam také. Není na to jednotný názor. Myslím, že je správné, že se 

to někomu líbí a někomu ne, rozumím tomu, že se na to někdo nechce dívat ze svých oken. 

Jsme v demokratické společnosti a každý má nárok na to, aby se do této diskuse zapojil. 
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Snažil bych se o to, aby diskuse byla pokud možno co nejvíce odpolitizovaná a zaměřila se na 

to, že můžeme využít příležitost pro zlepšení stavu v této lokalitě. Většině se tento stav nelíbí. 

 Kolega zastupitel zmínil důležitou věc. Přiznám se, že jsem se včera trochu 

„nachytřil“, přečetl jsem si nějaké výňatky z publikace, kterou v loňském roce vydal NPÚ od 

paní Hlouškové a kol. právě o této lokalitě, o tomto hotelu, který byl první americký hotel v 

socialistickém Československu, který byl vystavěn na základě požadavku společnosti 

PANEM, která sem létala a která potřebovala, aby jejich posádky měly kde bydlet.  

 Území bylo nejvíce zdevastováno 8. května 1945, kdy byly z právnické fakulty, kde 

sídlili nacisté, vysílány granáty a jiná munice na to, aby byl zdemolován celý blok, který tam 

byl. To je jen poznámka, navazuji na kolegu Vícha, že toto území nebylo nikdy parkoviště 

nebo volná plocha, ale že tam byla jedna část zástavby Pařížské.  

 Chtěl bych požádat o to, abychom k tomu přistupovali s určitou pokorou.  

 V Praze mám ještě jedno takové území, kde se snažím asi 20 let, aby se to trochu 

změnilo – území kolem Kongresového centra. Myslím, že to je asi nejlepší území v Praze, 

které do budoucna čeká ještě nějaká změna. Bylo to potvrzeno i arch. Špérem, který řekl, že 

tady je nejlepší území, že tady se postaví administrativa třetí říše, pak přišla komunistická éra 

a postavilo se tam toto, a následovala diskuse, co s tímto barákem a územím dál. Paní Jiřičná 

tehdy říkala, že jsou dvě možnosti: buď k tomu přiznat brutalismus 70. let, což je mimo jiné 

hotel Intercontinental, nebo to zbourejme, nic mezi není.  

 Stejně tak jako se říká, že když se sejdou tři právníci, tak to jsou čtyři názory, tak v 

dobrém věřím, že když se sejde 5 architektů, bude to třeba 6 názorů. Pro diskusi je to dobře, 

ale zkusme ve finále nezahodit tuto příležitost. Určitě v Praze není tolik investorů, kteří by 

byli ochotni do veřejného prostoru investovat takové peníze, a snažme se, aby to sloužilo 

všem, nejen těm, kteří tam bydlí a území pravidelně navštěvují. 

 Poslední věc. Co říkal Richard Bureš o Pařížské, rýsuje se šance, aby nebyla zajímavá 

jen od Staroměstského nám. po Širokou, ale aby i tato část Pařížské dostala svoji novou tvář. 

Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím dát prostor k vystoupení panu Tomáši Bajuszovi, který jako občan Prahy 1 se 

přihlásil k tomuto bodu. Prosím, ujměte se slova. 

 

P.  B a j u s z : 

 Dámy a pánové, vážený pane starosto, vážení zastupitelé, jmenuji se Tomáš Bajusz, 

jsem dlouholetým občanem Prahy 1 a bydlím na xxxx xxxxxx xxxxxxx, konkrétně v ulici 

xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Jsem předsedou spolku Občané Prahy 1. 

 Zastupuji dnes tisíce občanů, kteří se zásadně vyslovují proti zástavbě na nám. Miloše 

Formana. Opírám se o petici, kterou během jediného týdne podepsalo 2000 občanů, kteří 

říkají jasné ne výstavbě další kancelářské a obchodní budovy, a to přímo v samotném srdci 

historického centra.  

 Současní vlastníci hotelu tvrdí, že prostor okolí hotelu je potřeba revitalizovat. S tím 

souhlasíme, jenže pod zástěrkou revitalizace developer skrývá svůj čistě obchodní prospěch a 

zisk. Chystá totiž stavbu nepřehlédnutelné skleněné budovy, která se brutálně a neorganicky 

vklíní do urbanisticky elegantně vyřešeného volného prostoru před hotelem na rohu Pařížské 

a Bílkovy ulice. 

 Developer tvrdí, že všichni v okolí se stavbou souhlasíme a tuto lež veřejně šíří.  

K našemu překvapení dokonce aktuálně i na stránkách magazínu Jedna, což je oficiální 

periodikum MČ Praha 1, v PR článku, který je jednoznačnou, až komickou obhajobou 

projektu Staroměstské brány, se opírá přitom o dotazník pro veřejnost, který byl k dispozici  

v infostánku v hotelu Intercontinental během probíhající rekonstrukce budovy a především  
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v době zásadních omezení kontaktů mezi lidmi v aktuální době pandemie Asi nikoho 

nepřekvapí, že v tomto několikastránkovém dotazníku developer o plánované výstavbě 

mohutné budovy na prostranství nám. Miloše Formana nenapsal ani jednu celou větu, ale 

soustředil se především na propagaci opravdu zdařilého návrhu revitalizace a parkové úpravy 

zahrady a veřejného prostoru za hotelem směrem k Dvořákovu nábřeží. 

 Na toto závažné zamlžení důležitých informací jsem starostu MČ Prahy 1 upozornil, a 

to dokonce písemně. Je s podiem, že ačkoli MČ Praha 1 na tomto infocentru pro občany 

participovala, k nápravě nedošlo a respondenti dotazníku tedy nevycházeli z dostatečného 

spektra informací, aby se mohli relevantně vyjádřit. Developer zjevně zcela účelově 

překrucuje fakta a ovlivňuje veřejné mínění, jak se mu to hodí. 

 Každopádně ale i tak proti projektu na zástavbu volného prostranství v prostoru nám. 

Miloše Formana už teď protestují nejen místní, ale i další občané Prahy a České republiky, 

kteří vnímají tento prostor jako pevnou součást našeho společného kulturního dědictví. 

 Vážený pane starosto, obracím se na vás jako na představitele naší městské části. Jak 

silný je váš pocit odpovědnosti za místa mimořádného historického významu? Za místa, která 

jsou součástí našeho kulturního dědictví? Za místa, která jsme povinni chránit a uchovat pro 

naše potomky? Opravdu jim chceme uchovat další kancelářskou budovu a obchodní centrum?

 Sdílíme s vámi názor, že potřebujeme více zeleně a vodních ploch v centru Prahy. 

Podporujeme vaši snahu modelovat veřejný prostor jako příjemnou obývací zónu pro 

obyvatele i návštěvníky Prahy. V tom případě ale nechápeme, proč někteří zastupitelé Prahy 1 

přitakávají projektu, který např. zvýší a zkomplikuje dopravní situaci v celé zóně kolem 

hotelu Intercontinental. Proč nerozporují projekt prosklené budovy, která přes všechny sliby 

developera zhorší ekologickou situaci v centru s ohledem na klimatické změny a růst teplot? 

 Vážený pane starosto, vážení zastupitelé, můžeme se na vás spolehnout jako na své 

zvolené reprezentanty a nebát se, že místo zájmu tisíců občanů budete prosazovat obchodní 

zájmy developerů? Znovu upozorňuji, že celou dobu tu mluvím o výstavbě dalšího 

obchodního a kancelářského centra. Naše protesty rozhodně nejsou jen nějaké - cituji – 

ojedinělé negativní reakce, jak bylo napsáno v již zmíněném PR článku na stránkách 

magazínu Jedna. 

 Pane starosto, při nástupu do funkce jste slíbil, že budete pracovat pro občany a 

naslouchat jim. Teď máte mimořádnou šanci naplnit svůj slib skutečně konkrétními činy. 

 Děkuji za pozornost a za odpověď. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Připadá mi, že tady házíme pojmy participace a každý to vnímáme trochu jinak. Budu 

citovat pana starostu, jak definoval participaci on, i když jistě řekne, že jsem to pochopil 

špatně. Pan starosta řekl: 

 Participace - je to jednoduché: přenos informací všem, kdo se o věc zajímají.  

 Dovolím si přečíst definici: participace je mít podíl, znamená to sdílet účast nebo 

podílení se na něčem, odtud také participovat – podílet se a participant – účastník či podílník. 

 Znamená, že informace při participaci neplynou jedním směrem, od těch, kteří 

rozhodují k těm, kteří pouze pasivně tyto informace přijímají, ale při participaci má proudit 

tok informací a inspirací obousměrně. To se trochu domnívám, že v tom pojetí participace, jak 

je tady aplikováno na radnici, tam chybí. 

 Pokud jde o vycházku 15. 1., která je nazývána participací, tak při uvedení této 

procházky pan nový starosta řekl, že se jedná pouze o informativní procházku, že další část 

bude zrušena. Další část, to znamená, další informační sezení v budově hotelu proběhlo pouze 
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za přispění ochotného developera. Snaha o zrušení participace, podle mého názoru se jednalo 

o část participace, to znamená o seznámení s věcí na místě samém, ale neuvědomuji si to, že 

by tam byli úředníci z městské části, naslouchali a snažili by se podněty od občanů vtělit do 

dalšího procesu v rámci rozhodování o této věci.  

 Pokud jde o předložený tisk kol. Čižinského, dovolím si malou úpravu. Projekt, jak je 

předložen, je sympatický, nelíbí se mi tam nově navrhovaná plánovaná budova muzea filmu 

nebo Miloše Formana apod. Navrhované znění usnesení mi připadá příliš příkré. Rovněž 

nechci, aby na piazzetě nám. Miloše Formana stála nějaká nová budova, ale v rámci projektu 

si uvědomuji, že tam jsou i nějaké drobné budovy proti Právnické fakultě. 

 Proto bych si dovolil změnit usnesení v tom smyslu, že v bodu 1 by bylo: 

vyjadřuje nesouhlas s umístěním budov v místě piazzety u hotelu Intercontinental, 

 v bodu 2 za účelem umístění budovy nebo budov v místě piazzety. 

 Myslím, že to dobře vyjadřuje to, že jsme proti tomu, aby tam vznikla nějaká větší 

budova, nějaký větší komplex budov. Pokud by náměstí bylo kvalitním způsobem vyřešeno, 

může to přispět k obohacení veřejného prostoru v této městské části. 

 Byl tady návrh usnesení pana Bureše. Předpokládám, že ho dostaneme v písemné 

podobě.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Chtěl jsem se v úvodu omluvit panu kol. Scholzovi za svůj výrok vůči koalici. Je mi 

líto, že jsem vás nazval nepěknými pojmy jako staré struktury. Omlouvám se a snažím se 

podobných myšlenek vyvarovat. Vím, že věcná argumentace je lepší než podsouvat někomu 

nějaké záměry. 

 Pane zastupiteli Scholzi, participační akce byla zrušena, byli tam pozváni lidé, 

připraveni s technikou, lidé z IPR, měli to všechno připravené, i projekt s vizualizací. Bylo to 

prvotřídně připravené první setkání, které nemělo na cíl to, co zmiňoval pan starosta, že 

developer nebo architekt seznámí veřejnost se záměrem. To mělo proběhnout a ani to 

neproběhlo.  

 Pane Scholzi, říkal jste, že byl covid. V létě ale nebyl, a potom byly zmíněny další 

metody jako např. ankety, on-line setkání a on-line diskuse. To vše mohlo probíhat i v době 

covidu. Něco proběhlo, ale má to jeden háček. Tady bych navázal na to, o čem částečně 

mluvil kol. Brož, že participaci by neměl provádět investor nebo stavitel. To jsme viděli s 

Pentou, co z toho vzniklo za „habaďuru“, jaká je manipulace s veřejným míněním. To není 

možné. Stavitel nebo investor je tam jako jeden z účastníků. Záleží tam na dovednosti 

argumentace, přesvědčivosti, jak dokáže lidi získat pro to, že je záměr dobrý, že dokáže 

naslouchat i protistraně, zda je tam možno dojít k nějakému konsensu, zda by projekt nestál za 

to, jaké úpravy to mělo ještě doznat, aby to prošlo atd.  

 Pan Hejma řekl, že se setkává a konsultuje s IPR a s panem Hlaváčkem. To není 

participace. Je to určitě chvályhodné – nevím, za jakým cílem se s nimi setkává, zda s tím, že 

něco prosadí, nebo s cílem, že to není s občany prokonzultované, že to vyvolá obrovskou 

nevoli, že to spolky budou blokovat a pojďme to participovat. Myslím, že tímto směrem jeho 

setkání, jak jsem ho měl možnost poznat, neprobíhají.  

 Chtěl jsem poděkovat panu radnímu Procházkovi. To, o čem mluvil, že čtyři architekti 

a pět a šest názoru, bylo by krásné, aby o tom byla participace, aby se ukázala 

mnohovrstevnost problému. Možná by se mohla vypsat i nějaká urbanistická nebo jiná studie, 

jak o tom vždy volá náš zastupitel Tomáš Vích. Byli bychom moudřejší. 
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 Panu Bajuzsovi děkuji za vystoupení, bylo to velmi podnětné. To se ale nemuselo stát, 

aby občané sepisovali petice, tady mělo dojít k seriozní diskusi, položit na stůl oprávněné 

zájmy všech zúčastněných stran a hledat řešení. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Těší mě, když ODS předkládá návrh, který říká, že zastupitelstvo nesouhlasí se 

zástavbou. Je to totožný návrh s návrhem, který jsem předkládal já v červnu 2018 a tehdy 

ODS myslím hlasovala proti. Jsem velmi rád a čekám na finální znění návrhu. Budu velmi 

rád, když tam bude zařazena i část od pana předkladatele, aby pan starosta byl v samosprávné 

činnosti pověřen usilovat o to, aby plocha zastavěna nebyla. 

 Trochu mě „nadzvedne“, když slyším, že někdo lže. Pane starosto, lhal jsi flagrantně, 

že jsi nezrušil nic, žádnou participaci. Velmi dobře si pamatuji, že jsi přišel a řekl, že 

participace dnes nebude. Zvedá mi to tep, toto lhaní do očí, to by starosta rozhodně neměl 

dělat. To je jeden z důvodů, proč jsem předkládal materiál pro tvé odvolání. Budu ho 

předkládat znovu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím paní Valíčkovou, aby promítla ještě jeden list, který jsem jí zaslal na e-mail.  

 Ke kol. Brožovi. Ztotožňuji se s umístěním budovy nebo budov. Stavba jsou i různé 

drobné věci. Toto nám bude lépe vyjadřovat, o co nám jde, aby prostranství zůstalo volné. 

 Chtěl jsem také ukázat na podivnou představu Petra Hejmy o participaci, že 

participace je to, když to říká lidem on jak to je.  

 Chtěl bych ukázat, co se objevilo na webu 15. ledna, že občanům je slibována 

prezentace a diskuse proběhne v náhradním termínu, o kterém vás budeme informovat a že 

děkujeme za pochopení. Pochopili jsme, že to nebude.  

 Reagoval bych na kol. Bureše. S vaším návrhem se ztotožňuji, vnímal bych ho ale 

raději jako doplnění mého návrhu, ale pro váš návrh hlasovat budu, byť si myslím, že je třeba 

uložit konkrétně radě a starostovi, co mají dělat. 

 Zareagoval bych na vaše slova, že nemáme mluvit, ale jednat. Zastupitelstvo je ale od 

toho, aby rozhodovalo zejména u politicky citlivých otázek, kde názory jsou legitimní. 

Názory nejsou jen o tom, zda se to líbí nebo nelíbí, je to o koncepci města, zda máme 

zahušťovat, zda bydlení nebo obchody atd. Jsou to legitimní názory a politici, kterým občané 

dali důvěru, mají rozhodovat. Domnívám se, že je tady další čekání na to, jak nám tady bude 

Kateřina vyprávět, že je vše pod kontrolou a že je teď potřeba, aby se zastupitelstvo k tomu 

vyslovilo. Prosím, udělejme to. Občané si zaslouží, aby věděli, jak se jejich zástupci k tomu 

staví.  

 Ke Karlu Grabeinovi Procházkovi. Nepochopil jsem, jaké mělo být k tomu stanovisko. 

Poukázal na to, že před volbami v r. 2018 se leader v Praze Patrik Nacher vyslovil velmi 

jasně. Ocituji z jeho rozhovoru, který vyšel v Novinkách dne 21. 8. 2017, že pochybuje o tom, 

že by naším úkolem bylo zastavět každou volnou plochu a každou škvíru hl. města. Hovořil o 

tom, že chápe, že soukromý vlastník vždycky bude mít tendenci tlačit na to, aby se na jeho 

pozemcích dalo stavět co nevíce a nejvýše, ale že je třeba odolat případným tlakům a dát 

celému procesu srozumitelnou a pochopitelnou vizi rozvoje města, jasná a transparentní 

pravidla a předvídatelné zásady. Tady mi rozhodování připadá někdy poněkud zvláštní a 
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nepředvídatelné. Hovořil o tom, že to bude navrženo, ale pokud by to navrženo bylo, pro 

změnu územního plánu v tomto smyslu hlasovat nebude. 

 Pokud si občané nemají myslet, že všechno je naprosto na vodě a že z toho vůbec nic 

neplatí, tak se ptám, jak se tento názor odráží do dění na Praze 1. Domnívám se, že většina 

politiků dala jasně najevo, že volné prostranství před Intercontinentalem má zůstat. Prosím to 

deklarovat před občany třeba v té formě, kterou navrhla ODS. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Herese. 

 

P.  H e r e s : 

 Slovo participovat jsem za poslední hodinu slyšel vícekrát než za poslední rok. 

Nemyslím si, že je to dobře. Slovo participovat může znamenat cokoli, kdokoli se může 

schovávat za toto slovíčko, hodnotit ho a jakýmkoli způsobem k tomu přistupovat, ale 

myslím, že tento bod, který zde projednáváme, se týká piazzety na konci Pařížské, kterou 

jsme řešili v r. 2018 na základě připomínek k územnímu plánu hl. m. Prahy. Připomeňme si, 

že v r. 2018 byly volby a v rámci voleb, kdo se chtěl nějakým způsobem profilovat, 

zviditelnit, vyjadřoval se ke všemu, co bylo i trochu kontroverzní, aby se zviditelnil, aby 

představil své postoje a aby vysvětlil, že on je ten, který tady něco na území MČ Praha 1 

zachrání.  

 Vysvětlím vám, co se odehrávalo v r. 2018 při hlasování o změně územního plánu, 

resp. o jeho připomínkách ze strany Prahy 1. Na zastupitelstvu tady na Žofíně byl zástupce 

investora, který nám zde vysvětloval, jak krásně to s Prahou 1 myslí, jak je připraven vyhlásit 

veřejnou soutěž, kde bude mít Praha 1 zástupce, že tam bude zástupce fundovaných 

odborníků, co se týká architektury, kteří budou společně s námi vybírat projekt, který bychom 

zde do tohoto území zasadili.  

 Přiznám se, že se mi toto území nelíbí, připadá mi to jako betonový plácek, necitlivě 

zasazený hotel na konec Pařížské ulice, ale historicky jsem si na něj zvykl. Proto jsem 

hlasoval pro to, aby tam vzniklo něco za spolupráce Prahy 1 na základě architektonické studie 

do výše jednoho nadzemního podlaží. Protože je to ulice většího významu, mohl se tam 

maximálně udělat ještě nějaký výstup na střechu toho jednoho podlaží, aby se uliční čára 

prodloužila a lidé nekončili na tomto betonovém plácku a neotáčeli se, ale aby mohli dojít 

přímo na nábřeží. To byl ten důvod, proč jsme pro to zvedli ruku a co se nám líbilo na tom, s 

čím přicházel investor, jakou nabídku Praze 1 dával, abychom se na tom podíleli, a proč jsme 

souhlasili se změnou tohoto území.  

 Zároveň si musíme uvědomit, že toto území je území soukromého vlastníka. Bez 

vlastníka tam těžko můžeme cokoli participovat a dělat, a když se mu to nebude líbit, tak se 

tam nic neudělá, zvlášť jestli se jedná o to, že on je investorem.  

 Veškeré naše bohulibé pohnutky, které by s tím mohly být spojené, nehledě na to, že 

se jedná o poklop garáží, které na tom místě jsou, tak si tam nemůžeme vymýšlet modré z 

nebe.  

 Na druhou stranu souhlasím s tím, že od té doby, co nám bylo slíbeno v červnu 2018, 

se dělo hodně věcí. Nebylo slíbeno to, co nám bylo nabídnuto ze strany investora a zároveň 

tato piazzeta se stala politickým nástrojem v rámci předvolební kampaně různých stran a 

zajímavých skupin, ať lokálních usedlíků, že se jim nelíbí, že se tam bude stavět, ať ekologů, 

kteří by tam chtěli více zeleně, ale zároveň tam chtějí zachovávat betonový plácek.  

 Souhlasím s tím, že nebylo splněno to, co bylo přislíbeno, proto jsem připraven 

hlasovat pro pozměňovací návrh Richarda Bureše. Děkuji. 
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P.  H e j m a : 

 Technická poznámka – pan zastupitel Mařík. 

 

P.  M a ř í k : 

 Myslím, že bylo kolem toho řečeno všechno, co jsme chtěli slyšet, proto navrhuji 

ukončení diskuse.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím procedurálně hlasovat o návrhu na ukončení rozpravy. Pro 11, proti 2, 

nehlasovalo 9. Distanční hlasování: pan zastupitel Čižinský proti, Kučera proti, Špaček zdržel 

se, Nazarský proti, paní zastupitelka Talacková proti, paní zastupitelka Nazarská proti, pan 

zastupitel Caban pro. Celkový výsledek: pro 12, proti 7, zdrželi se 2, nehlasovali 2. 

 Dále pokračujeme v rozpravě. 

 Od několika diskutujících jsem byl vyzván, abych přednesl svůj názor pro pana 

Bajuzse, který zdůrazňoval, že se jedná o součást našeho kulturního dědictví. Má zde 

vzniknout nové administrativně obchodní centrum, a abychom, místo zájmu tisíců občanů, 

neprosazovali zájem developera s tím, že jsem slíbil, že budu hájit zájmy občanů.  

 S čistým svědomím mohu prohlásit, že budeme hájit zájmy občanů. V tomto směru jen 

nemůžeme aktivisticky tvrdit, že všechno, co by se tady mělo stavět, apriori odmítneme. 

Musíme v tomto směru ctít, co je povoleno, jaká jsou práva investora. V tomto směru jsme 

povinni hájit oprávněné zájmy, aby nedošlo ke snížení kvality bydlení, aby nedošlo k té 

zástavbě, jak jsme viděli z vizualizací, abychom využili toho, že investor v současné době je 

připraven investovat stamiliony korun – jedná se o částku větší než 700 mil. Kč – do 

revitalizace celé oblasti. V tomto směru samozřejmě budeme prosazovat zájmy občanů. 

 Myslím si, že proti investorovi vystupujeme poměrně tvrdě a nekompromisně, takže 

nám nemůže nikdo podsouvat, že bychom mu šli na ruku. Možná pro některé z vás je to 

úsměvné, že se nepostavíme na barikády a nepřivazujeme se k lavičkám. Na druhou stranu je 

to také období, které také nemáme rádi, ale ten plácek není nic krásného. Ani jedno z náměstí 

nefunguje. Je tady unikátní možnost, abychom investora, který koupil objekt za téměř  

6 mld. Kč, využili k tomu, aby se ukázal a investoval velké peníze do rozvoje okolního území. 

Myslím, že tady bylo dost investorů, kteří přišli s naprosto čistou investorskou matematikou, 

chtěli z území vytěžit a chtěli na něm zrealizovat zisk.  

 Na druhou stranu i tento investor, který do toho vstupuje z části filantropicky, protože 

to nemá na spekulaci, nebude to prodávat, chce to provozovat a chce si tady udělat vlastní 

vizitku. Spolumajitelé firmy Avaz nemají zapotřebí, aby spekulativně kšeftovali s 

nemovitostmi, ale chtějí peníze, které jim každý rok podnik generuje, investovat v centru 

Prahy a udělat si tím svou vizitku. V tomto směru bychom měli také uvažovat.  

 Važme si toho, že tady není klasický investorský predátor, který je schopen s námi 

diskutovat a který se trpělivě snaží získávat názory ze všech možných stran. V tomto směru 

říkám ano, budeme hájit zájmy občanů. Jak ale můžete vědět, že není mnohem větší množství 

těch, kteří to podporují? Je téměř 30 tisíc občanů Prahy 1. Jestli přinesete 20 tisíc podpisů 

občanů Prahy 1 na petici, je to vážně sdělený názor od velké skupiny lidí. Jak ale můžeme 

vědět, že není dalších 10 tisíc, kterým se to líbí? Jestliže se sbírají podpisy z celé České 

republiky, prosím, ale potom to poctivě změřme a udělejme poctivou anketu, která zmapuje 

skutečný názor všech možných lidí, kteří tady žijí, i těch mimo Prahu 1. V tomto směru si 

myslím, že není špatné si změřit, jak to skutečně je. 

 Reakce na Vladana Brože k participaci. Trochu mě zamrazilo. Skutečně si myslím, že 

participace je přenést informace na ty, co se zajímají o věc, vyslechnout si jejich názor a z 

toho získat ucelený dojem, jak se na to okolí dívá. Promiňte, jestli budeme vykládat 

participaci přesným překladem jako mít podíl – podíl na čem? Chceme si zvykat na to, že 
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budeme mít podíl na soukromé investici, podíl na rozhodování o tom, co si soukromý vlastník 

s majetkem udělá? Mám děsivý pocit, že se začíná participace překlápět na něco, co znamená 

mít podíl na všem – chci participovat, proto se na tom chci podílet. Nikdo z nás ale peníze 

neinvestoval, nikdo z nás je nevydělal, nikdo z nás to nekoupil, nikdo z nás to nevlastní. 

Nemůžeme takovým způsobem znectít soukromé vlastnictví tím, že budeme říkat, že 

participace rovná se podílet na něčem. 

 Schválně to takto přeháním, protože se těším na to, jak mě chytnete za slovo. Začínám 

být už alergický na slovo „sdílet“, protože to všelidově znamená vlastnit, a teď se ještě dovím, 

že participace je mít podíl. V tomto směru beru participaci jako způsob, jakým se dovím o 

záměru, který chystá soused. Nemohu přece sousedovi mluvit do toho, jaký si postaví dům 

vedle mne. Nesmí mi snížit kvalitu mého bydlení a znehodnotit můj majetek, který mám 

vedle něho. Opačně si ale myslím, že tato investice hodnotí i cenu nemovitostí v okolí tohoto 

projektu.  

 V tomto směru si musíme dát velmi dobrý pozor na to, jakým způsobem slovo 

participace vykládáme a jakým způsobem ho aplikujeme, aby se investoři nevyděsili, že 

půjdeme na ně s participací s tím, že se chceme na něčem podílet, ale neúměrným způsobem. 

 K panu Bajuszovi. Myslím, že obavy, které tady sdělil, říkal nám několikrát. Seděli 

jsme v širokém kruhu u mne na radnici, a když jsme říkali o tepelném ostrovu, tak jsme to 

nějakým způsobem vysvětlovali. K autobusům jsme si říkali, že se otázka bude řešit. Ke 

hmotě – o ní se diskutuje, zajímá nás názor památkové péče atd. Myslím, že v tomto směru si 

dáváme velkou práci, abychom slyšeli a řekli si, jakým způsobem na to budeme reagovat. 

 Na závěr k Petrovi Kučerovi. Dá mi to velkou práci udržet nervy na uzdě. Znovu 

trvám na tom, že jsem žádnou participaci nezrušil. Bylo to hned druhý den, kdy jsme do 

půlnoci dojednávali nové složení rady. Nikdo z lidí ještě nedosedl na židli, takže jsme se 

museli občanům omluvit, že nemůže být participace v tom očekávání, v jakém to bylo, že tam 

budou zástupci MČ Praha 1. Přijel jsem na místo, vysvětlil jsem to, proběhla procházka a 

prezentace. Každý, kdo tam přišel, dostal informace, které očekával. V tomto směru se 

nemůžete divit, že to bylo zrušeno v této formě. Bylo to hned druhý den, několik hodin poté, 

co se změnila konstelace na Praze 1. V tomto směru odmítám nařčení ze lži. Nezrušil jsem 

žádnou participaci, technicky nebylo možné to organizovat tak, aby tam byli zástupci městské 

části.  

 Navíc to nebylo dobře zorganizované, protože tam úředníci nebyli – mohli být pozváni 

a na místě úředníci z Prahy 1 mohli být. V tomto směru to zásadně odmítám.  

 Petře Kučero, zameťme si před vlastním prahem. Ano, to jste vy, protože vaše 

důvodová zpráva k mému odvolání – to je jedna lež za druhou. Sednu si s tebou k tomu velmi 

rád osobně, kus po kuse si to projdeme a uvidíš, že mám pravdu.  

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Škoda, že neprošlo ukončení diskuse, protože se začneme točit v kruhu.  

 K panu předkladateli – říkal o nějakém ztotožňování. Opakuji, že náš pozměňovací 

návrh je ucelený návrh celého textu, je o něm hlasováno jako o finálním textu tohoto 

schvalovaného bodu. Očekávám, že kdyby to tak prošlo, jak to navrhuji, tak třeba na 

únorovém zastupitelstvu najdeme možnost pozvat na diskusi projektanta, který nám řekne asi 

nejvíc. To je ta možnost, která by se nám naskytla. 

 K tomu, co bylo řečeno o tom, že někdo mluví. Pane Čižinský, nevkládejte jiným nic 

do úst a ani do hlavy. Já jsem třeba jasně řekl, že za sebe stále souhlasím s těmi odborníky. 

Starým architektům pevně věřím. Paradoxně IPR tenkrát nadšeně souhlasil, ale politicky 

dostal zákaz to nahlas říkat, že uliční čára by měla být dotvořená. Přivítal bych, kdyby bylo 

to, co se stalo, co jsme v r. 2018 dávali jako podmínku do územního plánu, v té době to byl 
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jiný vlastník, který chtěl zastavět to celé, a my jsme řekli, že jen na hraně s ulicí Pařížskou a 

Bílkovou by mělo dojít k nízké zástavbě. Jak je hotel Intercontinental teď, ve druhém 

nadzemí se liší i pláštěm. Hezky by to vypadalo, kdyby pokračoval dál a ulice byla stále 

rovná. Nebudu opakovat to, co jsem říkal. Kdyby dole byly obchody, tak to na Pařížskou 

patří, protože je to ta nejdražší ulice. Když tam vznikne něco hezkého, vzroste cena i našich 

nebytovek. Zrovna v Pařížské se máme chovat jako hospodáři. Kdyby nahoře byla zahrádka, 

od hotelu vyhlídková trasa s výhledem na synagogu a krásnou Pařížskou ulici – skutečně 

tomu tak v r. 2018 bylo. Mezitím se změnil vlastník. My jsme mu tady něco schválili, ke 

změně územního plánu nakonec nedošlo, on to prodal někomu jinému. Ten dělá vše hezké, 

zvedá to prapodivné území.  

 Chápu to, co říká pan kol. Vích, že by bylo hezké to celé zbourat a postavit nově. 

Dovolím si na to říct slova bývalého starosty této městské části: tak si to kupte. Asi víte, o 

kom mluvím. Je to problém. Pozemek byl soukromý. Určitě jste měl také možnost mluvit s 

původními lidmi, kteří to navrhovali, a víte, co k tomu říkají, jak by dnes dělali všechno jinak. 

 Názory mám rozporuplné. Na jednu stranu všichni berou, že je to náměstí. Hrozím se, 

kdy někdo u tchána na chalupě přijede a prohlásí jeho zahradu za náměstí, a on tam už nebude 

moci ani sekat trávu, protože to bude náměstí. To je jeden pohled, jak jedna PR akce a jedno 

vyvěšení cedulky zcela otočilo názor. 

 Ten druhý je – tím znovu dokládám svůj pozměňovací návrh: padá mnoho slov, je 

navrženo usnesení, které nic neřeší a chceme-li to řešit, předložím ucelený návrh, ne 

doplňující, ne osvojující, ale výměnou obsahu střev tohoto tisku. O tom hlasujme. Potom sem 

zvěme architekty a bavme se o tom dál. Až se tam možná něco postaví, nikdo z nás tady už 

nebude.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Skála má technickou. 

 

P.  S k á l a : 

 Chci udělat pana Maříka této strany zastupitelstva a navrhnout ukončení diskuse. 

 

P.  H e j m a : 

 To byl nejlepší návrh na poslední chvíli. Prosím procedurálně hlasovat. Pro 15, proti 

0, zdržel se 1. Distanční hlasování: pan zastupitel Čižinský pro, Kučera pro, Špaček pro, 

Caban pro, Nazarský pro, zastupitelka Talacková proti, Nazarská pro. Výsledek hlasování: 

pro 21, proti 1, zdržel se 1, nehlasoval 1. Návrh byl schválen, diskusi máme ukončenou. 

 Prosím ještě posledních 6 diskutujících. Pan Grabein Procházka má slovo. 

 

P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 Krátkou reakci na kol. Čižinského. Patrik Nacher 2017- to tehdy bylo k vizualizaci 

myslím asi sedmipodlažní prosklené budovy. Nebyl to současný majitel, ale předcházející. 

Tehdy všichni byli proti tomuto záměru. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Talackovou. 

 

P.  T a l a c k o v á : (většinou velice nesrozumitelný přenos) 

 Vnímám jako hodně plytký argument pana starosty, podle kterého bychom měli být 

vděčni investorovi, že nám dá krásnou zahradu, a za to bychom mu měli umožnit stavět cokoli 

chce – tu kostku. Street investor (?) jako by chtěl prostory zvážit, zahradu tak jako tak a 

nemusíme mu dát kostku. Chtěla bych se zeptat pana starosty nebo pana předsedy Komise pro 
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územní rozvoj, jak je to možné na bázi současného územního plánu. Myslela jsem, že čekáme 

na metropolitní plán a nečetla jsem odůvodnění, proč je to najednou možné udělat na bázi 

současného plánu, když pozemek je veřejné prostranství a je nezastavitelný. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Musím zareagovat na diskusi k participaci. Petře Hejmo, objednej si jednu nebo dvě 

hodiny, není to náročné, ale teorie participace je v demokratické Evropě běžný zavedený 

způsob komunikace s veřejností. Má pět stupňů. Ten nejhorší je totalitní, že se neparticipuje. 

 Čtyřka je, že se informuje veřejnost, ale ten, kdo drží karty v ruce, stejně si rozhoduje 

po svém. 

 Trojka je, že se ptá veřejnosti na to, co si myslí, ale úplně se k tomu nepřihlíží. 

 Dvojka je, že se už k tomu jako přihlíží. 

 Jednička je, že se dokonce veřejnosti dá podíl ve finálním rozhodnutí téměř většinový.  

 Doporučuji to, vyhneš se tomu posměchu, kterému jsem se nemohl ubránit, když jsi 

tady říkal, že informování stačí a všechno ostatní je komunismus. Není to tak, naopak za 

komunismu se neparticipovalo, vládla tady totalita a to nikdo z nás nechceme.  

 Pan Bureš říkal, že je to soukromý prostor a že si tam může majitel dělat, co chce.  

 V demokratické Evropě existuje územní plánování, které platí pro celé město, nejen 

pro majetky města nebo městských částí, platí pro celé území, na kterém se územní plán nebo 

regulační plán, který máme v Praze jen jeden – na Anenskou čtvrť, dělá. Ten je závazný pro 

všechny. Neznamená to, že když si koupíte náměstí, že si na něm můžete dělat, co chcete. Je 

to tak správně. Nechtějme to prosadit, že si na náměstí každý může postavit mrakodrap. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Začnu od pana starosty. Vždycky nás počastovával v minulosti – dovzdělejte se v tom. 

Je to takový hezký obrat, pane starosto, prosím, dovzdělejte se v participaci, bylo by to velmi 

potřebné.  

 Naváži na vaši informaci. Máme 2 tisíce podpisů odpůrců, kteří to nechtějí zastavět, 

ale vůbec nevíme, kolik lidí by chtělo, aby to tam stálo. To je ale aspoň ta minimální součást 

participace – zjistit názory občanů, a to lze zjistit, zda to chtějí nebo nechtějí. Není obtížné 

sesbírat ta data. Myslím, že je to nejmenší. Samozřejmě, že sběru dat musí předcházet nějaká 

diskuse, uvedení do problému a také nějaká propagace, aby lidé vůbec věděli, že se jich bude 

někdo dotazovat, že jejich názor je důležitý atd.  

 Myslím, že si tady trochu pan starosta protiřečil. Nevíme, kolik je proti a kolik pro, tak 

vyzývám – participujme.  

 Tady zaznělo, že nový investor je filantrop. Myslím, že to tady nikdo nezpochybnil, 

naopak tady zaznívaly názory, že oceňujeme, že chce investovat do veřejného prostoru. Je to 

nepochopení, podsouvání nám myšlenek, které tady nezazněly. 

 Dále mě zaujal příspěvek pana radního Bureše. Říkal jste zajímavou věc, že jste v tom 

rozporuplný. Jsem v tom také rozporuplný. Nevím, buď to nezastavět, nebo tam postavit něco 

nového, parádního. Je obtížné to rozhodnout. Také si dovedu představit varianty, že by tam 

vzniklo zcela něco jiného. Určitě to nevyřešíme tím, jak jste navrhoval, že si pozveme 

investora na příští zastupitelstva. Bude to zase jen debata nás, zastupitelů. Nepovažuji se za 

odborníka, který by to mohl rozhodnout. Když budu rozhodovat, dám na relevantní názory 
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spíše z řad odborné obce, ale nemohu opomenout i hlas laické veřejnosti. Je to těžké potom 

vybalancovat. V tento okamžik si myslím, že pozvat investora na zastupitelstvo problém 

vůbec neřeší. Něco pěkného nám řekne, my si s ním podiskutujeme na nějaké úrovni, ale můj 

rozpor to nevyřeší, nedovím se z toho nic nového.  

 Vyzýval bych to zatím stopnout, trvat na tom, co pan Bureš předložil, že se tam teď 

nic stavět nebude. Může se to stopnout na půl roku a mezitím se o tom může seriozně jednat a 

pak se uvidí. Bez participace, kterou někteří z vás vnímají jako sprosté slovo, a bez nějaké 

architektonické soutěže to nemá řešení. Skončíme tím, že to nakonec vyjde do ztracena, 

současná radnice proti tomu neudělá nic, dojde k malým kosmetickým úpravám, kterými se 

bude pan starosta Hejma chlubit, že to zařídil on – a nic. Bude to zase další promarněná 

příležitost pro rozvoj města, jako to bylo v oblasti Masaryčky, kde příležitost udělat něco 

městotvorného jsme díky panu starostovi promrhali. To je škoda a byl bych nerad, aby se to 

opakovalo v tomto území. Děkuji vám za pozornost. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předkladatele pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Poprvé v životě jsem hlasoval pro ukončení rozpravy, ale bylo tady už řečeno 

všechno.  

 Smál jsem se, když Petr Hejma řekl, jak tvrdě vyjednává s developerem. Petr Hejma 

nepochybně dokáže být velmi tvrdý. Od Petra Hejmy jsme slyšeli, že zpochybňuje institut 

účasti obce v územním a stavebním řízení. Přečtu příslušný § 89, odst. 4, stavebního zákona: 

obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Toto je 

něco, co říká přímo zákon. Pokud od Petra Hejmy slyšíme, že to obec dělat nemůže, protože 

kdo má nějaký pozemek, může si tam dělat, co chce, tak bychom se měli zamyslet nad tím, 

zda Petr Hejma je vůbec kompetentní k tomu, aby tuto kompetenci za obec podle 

organizačního řádu vůbec vykonával. Evidentně nám jasně sděluje, že to vykonávat nehodlá, 

protože této kompetenci nevěří, neuznává ji, považuje ji dokonce za nemravnou. Toto je 

závažné. Tady slyšíme, že starosta Prahy 1 vůbec neuznává to, že obec by měla vyjednávat s 

developery o tom, co se postaví, tím spíše, že je nějaký územní plán, který říká, že něco je 

náměstím, což není normální plocha, kterou lze zastavět. 

 To je zásadní problém volebního období, který zde máme.  

 Ještě bych zareagoval na Karla Grabeina Procházku. Patrik Nacher se k něčemu 

vyjadřoval. Je pravda, že tenkrát bylo ve vizualizacích a v médiích něco jiného, ale rozdíl je v 

kvantitě, v míře, v jaké by se náměstí zastavělo. Navíc investor nedává žádné garance, že 

poté, co zastaví jeden roh, třeba za pět let nezastaví další roh atd.  

 Opakuji. Je to otázka politická, je zcela legitimní mít rozdílné názory. Jsem vázán 

slibem voličům. Jsem přesvědčen o tom, že většina místních lidí je zvyklá na piazzetu a 

zahuštění by bylo špatné.  

 To, co navrhuje Richard Bureš, je také přijatelné, také pro to budu hlasovat. Protože 

jsem pochopil, že pozměňovací návrh ODS má být výlučným, že by se přeškrtal můj návrh, 

nechal bych hlasovat i o návrhu mém.  

 

P.  H e j m a : 

 Ohrazuji se proti tomu, že bych odmítal chránit zájmy obce a jejích občanů. 

Zmiňovaný paragraf se může týkat trochu něčeho jiného. Nechci dál polemizovat. Hlásím se k 

tomu, že musíme hájit zájmy občanů a zájmy obce. Neřekl jsem, že to nebudu dělat. 

 Prosím pana zastupitele Kotase jako posledního přihlášeného do diskuse. 

 Ještě technická – pan zastupitel Brož. 
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P.  B r o ž : 

 Prosím o pět minut na klub. 

 

P.  H e j m a :  

 Počítám s tím, dám přestávku na jednání klubů. Slovo má pan zastupitel Kotas. 

 

P.  K o t a s : 

 Omlouvám se, že jsem nemohl být přítomen předchozímu jednání. Vzhledem k tomu, 

že většina hlasovala pro ukončení debaty a bylo tady vše řešeno, budu velmi stručný. 

 Zdržím se hlasování ze dvou důvodů. Jednak hlásím, že jsem ve střetu zájmů, neboť 

moje žena pracuje v nadaci Anas (?). I když má na starosti odcházení lidí z této planety, jejich 

narození a autistické děti a nemá s tím nic společného, tak to hlásím, aby to bylo všem známo. 

 Druhá věc je, to je ale sen, že by bylo nejlepší hotel Continental zbourat. Necítím 

žádnou nostalgii k socialistické architektuře. Co bylo navrženo před postavením tohoto 

hotelu, dávalo to „hlavu a patu“ a tvořilo to náměstí. To je ale můj sen, nebudu tím zdržovat. 

 Na druhou stranu si odmalička myslím, že piazzeta ke k ničemu, že je to tam 

nevyužívané. Ani s kamarády na skatech jsme tam nejezdili, piazzetu si pamatuji pouze z 

dospívání, když jsme chodili hrát fotbálek do baru U Flinta.  

 Myslím si, že Pařížská nedostavěním velmi trpí a jsem jednoznačně pro to, aby se to 

zastavělo. Diskutujme o tom, jakou formou a co by tam mělo stát.  

 Jsem možná v menšině, nepřidám se k opozičním kolegům. Myslím si, že taková 

citlivá věc by měla být s občany velmi pečlivě konzultovaná. Přizvání občanů k debatě o 

tomto prostoru by mělo být i v zájmu samotného investora, o kterém si myslím, že je relativně 

osvícený. Když se podíváme na velkorysost, se kterou přistupuje k bourání bazénu a k 

otevření celého prostoru k nádrži, tak si myslím, že s ním řeč určitě je. Byl bych rád, abychom 

neustrnuli na socialistickém a komunistickém řešení tohoto prostoru a jako občané Prahy 1 

dokázali být trochu velkorysí a byli schopni se i připojit k nápravám chyb, které se v Pařížské 

ulici staly. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Máme ukončenou diskusi. Před předáním slova předsedovi Návrhového výboru, 

vyhlašuji pětiminutovou přestávku na jednání klubů. 

(Přestávka)  

 Prosím předsedu Návrhového výboru, aby nás provedl došlými protinávrhy. 

 

P.  B u r e š : 

 Z písemně doručených písemných návrhů mám ucelený pozměňovací návrh ODS. 

Prosím Vlaďku Valíčkovou o promítnutí. Zní: 

 ZMČ MČ Praha 1 

 1. revokuje přílohu č. 2 usnesení ZMČ Praha 1, č. UZ18_0612 ze dne 12.06.2018 tak, 

že se nahrazuje text bodu 16 tímto textem: 

 MČ Praha 1 požaduje zachování zastavitelnosti části plochy parc. č. 987/1, k. ú. Staré 

Město, budovou nebo budovami, 

 2. ukládá seznámit pořizovatele územního plánu s tímto usnesením a aktivně usilovat 

o prosazení připomínek a zásadních připomínek MČ Praha 1 k návrhu územního plánu hl. m. 

Prahy, metropolitní plán. 

 Zodpovídá Ing. Petr Hejma, starosta MČ. Termín do konce roku. 

 3. Ukládá informovat ZMČ Praha 1 o případných návrzích na vedení územního řízení, 

která se budou týkat parc. č. 987/1, k. ú. Staré Město.  
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 Zodpovídá rada. Místo „průběžně“ je tam 30.06.2022, což by mělo být těsně před 

volbami.  

 Toto je ucelený návrh výměny za usnesení, o kterém budeme nyní hlasovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická poznámka pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím předkladatele, aby objasnil, jakou část plochy parc. č. 987 má na mysli? 

 

P.  H e j m a : 

 Bylo promítnuto, o čem se hlasuje. Je právo předkladatele to takto předložit. 

 S technickou se hlásí pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 V textu je „se stanovisky a se zásadními stanovisky“. Není mi příliš jasné, co jsou 

zásadní stanoviska a co jsou obyčejná stanoviska. Myslím, že celé toto usnesení by se mělo 

brát jako za zásadní připomínku, vyjádření nebo stanovisko MČ Praha 1.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Jelikož se vracíme k původnímu usnesení, k jedinému, které kdy k dané záležitosti 

toto ZMČ Prahy 1 přijalo, je to zopakováno, že stávající starosta má za úkol seznámit 

pořizovatele územního plánu. V balíčku byly zásadní a normální připomínky. Znovu se mu 

uloží, aby aktualizované a revokované informoval a aby aktivně usiloval, protože ne všechny 

změny, které se tehdy v r. 2018 projednávaly, se ještě dostaly k projednání. Je to jen 

zopakování věci. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Je § 16 – nebo kolik - zásadní, nebo obyčejná připomínka? 

 

P.  H e j m a : 

 Bude pan Bureš jako předkladatel reagovat? 

 

P.  B u r e š : 

 Znovu zopakuji. Jak byly tenkrát označeny zásadní, tak měníme jen obsah bodu 16. 

Na zásadní nebo nezásadní – na to nedokáži odpovědět, měníme obsah bodu 16 a 

zanecháváme vše z červnového materiálu 2018 stejné. 

 

P.  H e j m a : 

 Ještě se hlásí pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Velmi rád bych podpořil tento návrh, ale mám problém s tím, že bych měl souhlasit s 

revokací něčeho, o čem vůbec „nemám páru“. Nevím, co je součástí toho usnesení. Tady se 

pořád říká o bodu č. 16, ale nevím, co je v bodech 1 – 15.  
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P.  H e j m a : 

 Technickou poznámku má pan zastupitel Vích. 

 

P.  V í c h : 

 Nerozumím slovu části – nezastavitelnosti části plochy parcely. Nevím přesné 

vymezení parcely, pamatuji se, že je to celé náměstí, ale v hlavě katastrální mapu nenosím. 

Dalo by se slovo „části“ vypustit a nahradit nezastavitelností „plochy“ parcely? Jaký význam 

tam má slovo „části“? 

 

P.  V o t o č e k : 

 Myslím, že na té části stojí vlastní hotel.  

 

P.  B u r e š : 

 Vycházíme z toho, jak se tenkrát hlasovalo. Pro kol. Bodečka: byla to celá změna 

metropolitního plánu, kde se probíraly jednotlivé věci. Bod 16 se týkal tohoto území. Má-li 

dojít k řešení, musíme revokovat toto jediné platné usnesení vztahující se k území jako 

takovému. Proto pouze nahrazujeme bod 16 do negace. Bylo tam, že souhlasí se 

zastavitelností části do výše 1. nadzemního podlaží a s tím, že je to významná ulice, dá se 

zvýšit o dva nebo tři. Toto revokujeme a místo souhlasu se zastavěním to měníme, že 

požadujeme zachování nezastavitelnosti. 

 

P.  H e j m a : 

 Už nastal čas dotazů a interpelací, prosím odhlasovat tento bod, abychom ho o hodinu 

neposouvali. 

 Pan zastupitel Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Mám problém hlasovat o znění usnesení, které nemáme, a nejde mi stáhnout  

z internetu. Mohl bych požádat o pět minut? 

 

P.  H e j m a : 

 To nelze, protože otevřu bod interpelace a dotazy občanů. Máme teď možnost buď 

odhlasovat, nebo musíme odložit. 

 Technická – pan zastupitel Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Navrhuji to odložit po interpelacích. Myslím, že je potřeba tam vyjasnit bod místo 

části. Slovo části by dokázalo otevírat zadní vrátka k jiným interpretacím.  

 Navrhuji dát prostor interpelacím občanům a vrátili se po interpelacích k tomuto bodu. 

Není to věc, kterou bychom museli hned odhlasovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Pokud bude předkladatel žádat o okamžité hlasování, tak hlasujeme okamžitě.  

 Pan zastupitel Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Prosím hlasovat. Jsem velmi překvapen, že tady byl předkládán tisk týkající se řešení 

tohoto území, a najednou mi všichni říkáte, že neznáte jediné platné usnesení vztahující se k 

tomuto bodu? O čem jste se tady celou dobu chtěli bavit? Každému, kdo chtěl o tomto území 

jednat, musí být jasné, co k tomu zastupitelstvo vůbec přijalo. Pak potvrzujeme, že nejde o 
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řešení problému. Bod 16 povoloval zástavbu části tohoto území, my to otáčíme do negace, že 

požadujeme zachování nezastavitelnosti části této plochy. Prosím o tom hlasovat, je to 

ucelený návrh. 

 

P.  H e j m a : 

 Technická – pan zastupitel Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Jak to tam zní, tak je možné stavět kostku. 

 

P.  H e j m a : 

 Jsme ve fázi, kdy se předkládají jednotlivé návrhy. Návrh se předloží a hlasuje. 

Vyjádřete svůj názor hlasováním.  

 Pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Prosím, abychom to přerušili a vrátili se k tomu po interpelacích. Velmi rád tento 

návrh podpořím, ale je potřeba, aby byli i ostatní kolegové z našeho klubu seznámeni s 

usnesením. Nemůžete po nás chtít, abychom podpořili něco, k čemu nemáme materiály. 

 Přistupme k interpelacím, pak jednání přerušme na 5 minut pro klub, my se poradíme. 

Tady neděláme obstrukce, dohodneme se, zda to podpoříme nebo ne. Je to záležitost pěti 

minut.  

 

P.  H e j m a : 

 Další dotaz na předkladatele: přeje si hlasovat? 

 

P.  B u r e š : 

 Jednali jsme o tom dvě hodiny, prosím o hlasování. 

 

P.  H e j m a : 

 Dávám hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu ze strany klubu ODS. Pro 10, proti 0, 

zdrželi se 3, nehlasovalo 11. Distanční forma: pan zastupitel Čižinský pro, Špaček pro, paní 

zastupitelka Talacková pro, Nazarská pro, zastupitel Kučera se zdržel, Nazarský proti, Caban 

se zdržel. Výsledek hlasování: pro 14, proti 1, zdrželo se 5, nehlasovali 4. Návrh byl 

přijat. 

 Otevírám nyní bod  

dotazy a interpelace občanů  

 Prvních 30 minut máme pro interpelace občanů.  

 Prosím paní Ing. Moniku Martínkovou. Prosím, aby nám sdělila, z jaké městské části 

je. 

 

P.  M a r t í n k o v á : 

 Trvalý pobyt mám sice na Praze 5, ale jsem vlastníkem nemovitosti na Praze 1. 

 (P. Hejma: Máte právo vystoupit, máte slovo.) 

 Vážený pane starosto, vážení zastupitelé, chtěla bych se vyjádřit k situaci v okolí  

Hl. nádraží a k provozu nízkoprahového centra Naděje u Bulhara.  

 Dovolte, abych se představila. Jmenuji se Monika Martínková a jsem zástupcem 

vlastníků okolních nemovitostí a občanů žijících v okolí Hl. nádraží.  
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 Uvedu fakta. Toto středisko je v lokalitě U Bulhara od r. 2006, tehdy na základě 

povolené dočasné stavby. Statut dočasné stavby byl přiznán na základě Memoranda o 

spolupráci při řešení problematiky bezdomovectví s tím, že dočasná stavba bude odstraněna 

nejpozději v r. 2010. 

 Statut dočasné stavby si zachovává i dnes, vždy na základě opakovaných žádostí o 

prodloužení, nyní do 31. května 2022. 

 Stavba je v rozporu se stavebními předpisy. Od r. 2006 pod názvem dočasná stavba s 

podmínečným umístěním jediného přístupu Prahy 1 z lokality památkové rezervace hl. m. 

Prahy. 

 Stavba je nepovoleně oplocena a uzavřena pro přístup ze strany Prahy 2. Veškerý vliv 

provozu spadá na Prahu 1. 

 Provoz střediska Naděje je v kolizi s přijatým memorandem, kde zástupci města 

garantovali odstranění provizorního lešení umístění kontejnerové sestavy nejpozději do 

května 2010.  

 Prodloužení pronájmu popírá záměr decentralizace těchto nabízených služeb. Nebudu 

detailně popisovat stav v okolních domech a ulicích. Věřím, že nikdo z vás, zastupitelů, by 

nechtěl bydlet ani rok vedle tohoto střediska. Denně potkáváme opilé, zfetované bezvládné 

osoby, které máme před domy a v parku teď už 14 let. 

 K současnému stavu. Za zcela neudržitelné považujeme provoz střediska Naděje v 

době nouzového stavu. Mnohé z osob využívající služby střediska nedodržují přes opakované 

výzvy bezpečnostní opatření. Tito klienti ve zcela nepřijatelném počtu se zdržují v blízkém 

okolí střediska Naděje a v širším okolí Vrchlických sadů. Není pravda, že lidé bez domova 

jdou za účelem žebrání na turistech do centra měst, protože nyní zde turisty nemáme. Je 

potřeba pomáhat v místě pobytu lidí bez domova mobilním programem, který od počátku 

navrhujeme. 

 Cílená koncentrace rizikových osob, které nejsou schopny dodržovat základní 

společenská pravidla, jsou zdrojem mnoha infekčních chorob a nejsou z většiny občany  

Prahy 1. Jejich cílená koncentrace za nabízenými službami a tím i cílená migrace Prahou v 

MHD ohrožuje společnost.  

 Na závěr. Obracím se na pana starostu, aby zohlednil připomínky občanů Prahy 1 k 

novému záměru o pronájmu pozemku střediska Naděje, který jistě přijde brzy, jako každý 

rok. Prosíme, vyjádřete důrazný nesouhlas Magistrátu hl. m. Prahy s obnovou nájemní 

smlouvy a nepodporujte tak zcela bezohledné tolerování nevhodného umístění střediska s 

následky pouze na Praze 1.  

 Akutnost stavu nyní umocňuje důležitost řešení s ohledem na dodržování 

protiepidemiologického systému. To se dnes týká každého.  

 Prosíme, zastaňte se svých občanů Prahy 1. Dnes mě doprovodili, zajímá je to. Není to 

papír, který posíláme každý rok. Občanům tato provizorní stavba zničila nebo nadále snižuje 

životní úroveň bydlení a práce na opovrhované lokalitě. Nikdo byste tam nechtěl bydlet.  

 Chceme zpátky důstojné prostředí pro život, které v současném stavu na ostatní 

návštěvníky Prahy působí odstrašujícím dojmem. Zároveň nechceme mít obavy o bezpečnost 

při pohybu v okolí našich domovů, krásných dětských hřišť, která jsme tam vybudovali nebo 

nechali vybudovat. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí a budeme společně s vámi hledat řešení, protože v tomto směru 

musíme najít balanc mezi službou, která se tam poskytuje a mezi negativními dopady na vás, 

na okolí. Vím, že jsme o tom osobně hovořili. Rozumím tomu a musíme s tím něco udělat. 

 Nemůžeme vést diskusi, můžete sdělit interpelaci, já vám na ni krátce zareaguji. Zvu 

vás ještě s dalšími dotčenými na posezení, kde se budeme snažit řešení najít.  
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P.  M a r t í n k o v á : 

 Praha 1 má splněno v Bolzanově ulici, toto se netýká Prahy 1.  

 

P.  H e j m a : 

 Další interpelace je od pana Ing. Filipa Dvořáka. Využívá svého práva jako občan 

Prahy 1. Prosím, máte slovo. 

 

P.  D v o ř á k : 

 Dobrý den, postrádám tady předsedu Kontrolního výboru, který se minule výborně 

zhostil práce majordoma, ale přesto ho zdravím. 

 Prosím asistenční službu o promítnutí fotografií k mému textu. Děkuji. 

 Dobrý den, vážení zastupitelé, obracím se na vás s žádostí o informaci, proč některá 

veřejná prostranství zdobí na prezentovaných fotografiích zobrazené zábory. Věřte, že díky 

vyprázdněným ulicím tyto zábory trčí do vzduchu jako němá výčitka. Podnikatelé nechápou, 

proč město a městská část podporuje tyto podnikatele, obyvatelé se domnívají, že někdo zná 

na radnici nějaké správnější dveře. Snažím se tomu neuvěřit. Ale argumentace, že to nemůže 

být náhoda, kdy již od jarního lock-downu na těchto místech probíhá takto neomaleně 

nabídka exotických služeb nijak nesouvisejících s jakoukoli pražskou tradicí, se špatně 

vyvrací.  

 Žádám o úplnou informaci, na základě jakých smluv či souhlasů či povolení či 

rozhodnutí na zobrazených záborech probíhá nabídka služeb. 

 Pokud žádná taková neexistují, tak se ptám, proč po tolik měsíců tato nepovolená 

činnost probíhá a co proti tomu Úřad MČ Praha 1 a s jakou efektivitou činí? Děkuji.  

 Mám ještě jednu přihlášku, vánočně budu zdravit až v té druhé. 

 

P.  H e j m a : 

 Věřte, že se snažíme v tomto směru také něco dělat. Budete o tom podrobně 

informován. Vznášeli jsme v tomto směru i dotaz na hl. město, protože to souvisí s uvolněním 

podmínek pro předsunuté prodeje.  

 Pan zastupitel Ulm má technickou poznámku. 

 

P.  U l m :  

 Chtěl jsem panu Ing. Dvořákovi krátce reagovat na první část jeho dotazu. Viděl jsem 

tam, že se jedná zejména o thajské masáže. Tyto fotografie jsme poslali na Magistrát, 

odpověděl nám, že je to předsunutý prodej do konce r. 2020. 

 Jednalo se tam o zábory. Ptali jsme se i na kola. Řekli nám, že kolo může stát na ulici. 

Na záběrech Prahy 1 byly dokonce rakve jako součást reklamy. Tam jsme výtkou dokázali, že 

to provozovatelé odstranili.  

 K tomu, že by Praha 1 nekonala. Konali jsme v tom před dvěma měsíci a toto nám 

bylo sděleno.  

 

P.  H e j m a : 

 Další přihlášený k interpelaci je pan Milan Smrž. Opět využívá práva občana Prahy 1. 

 

P.  S m r ž : 

 Vážený pane starosto, dámy a pánové, jsem obyvatelem bytu, který patří městské části 

a jsem současně předsedou národní sekce evropské sekce Eurosolar. Žádal jsem o umístění 

sídla v tomto bytu, protože tam také naši aktivitu provádím. O tom rozhodla na svém zasedání 

rada MČ dne 11. 2. Od té doby jsem nedostal žádné vyrozumění.  
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 Obrátil jsem se mailem na člena rady pana Grabeina dne 21. 9., a opět jsem nedostal 

žádné vyrozumění. Potřebují písemné vyrozumění, abych ho mohl předat k Městskému soudu 

k registraci na novou adresu. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Na vaši interpelaci bude reagováno písemně. Jinak jsme na radnici k dispozici osobně.  

 Omlouvám se Davidovi Skálovi, který chtěl předtím něco krátce sdělit. Prosím, má 

slovo. 

 

P.  S k á l a : 

 Pokud jsme řekli, že se na interpelace reaguje krátce, měl jsi zareagovat ty a ne potom 

ještě Karel. Uvedu k tomu, že je to věcí nejen Magistrátu, ale silničně správního úřadu, který 

je na našem úřadu. Myslím, že vina je tady sdílená a kontrola může probíhat u obou částí.  

 

P.  H e j m a : 

 Krátce jsem reagoval, jen to ještě rozvinul Karel Ulm. Není zvykem takto na 

interpelace reagovat.  

 Prosím pana Ing. Filipa Dvořáka o druhou interpelaci. Máte slovo. 

 

P.  D v o ř á k : 

 Nyní tu předvánoční. Různé subjekty a různí žadatelé se zde po několik měsíců  

předhánějí ve svých žádostech o různé slevy a zejména o finanční podporu. My v 

Hospodářské komoře s našimi členy přemýšlíme, jak by si podnikatelé mohli pomoci sami a 

naše sekce dopravců přichází s předvánočním návrhem.  

 Vláda zavřela hotely i na horách, dopravní zařízení však ponechala v provozu. Proto 

horchtiví zájemci mají složitou situaci, jak se dostat tam a zpět. Proto se naši dopravci 

zamysleli a přicházejí s nabídkou změny svých obvyklých tras do Krumlova, Poděbrad a 

různých lázní. Stejně to nemá cenu, budu jezdit na hory. Odjezd bude z obvyklých míst, ceny 

přizpůsobeny situaci. Zaměstnancům to přinese aspoň pravidelné zaměstnání, udrží je to v 

práci a nemusí být propouštěni, obyvatelům Prahy 1 a možná i dalším zábavu a vám přeji 

krásné vánoční svátky.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkujeme za zajímavý nápad.  

 Pan Bajusz s interpelací nevystoupí osobně, předá ji písemně. Bude na ni reagováno. 

Prosím dát to do zápisu. 

 Tím končí část interpelací občanů, nyní prosím o interpelace z řad zastupitelů.  

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Doufám, že se nic nestalo Štěpánovi Kuchtovi, postrádám ho. 

 Vážení kolegové, slibem nezarmoutíš. To je vedle často ne zcela konzistentních 

rozhodnutí současné koalice její další častý nešvar. Pravidelné zveřejňování programu z 

jednání rady našim občanům je, zdá se po tři čtvrtě roku od mé výzvy, nepřekonatelným 

problémem. Prozatím jsem akceptoval nezveřejňování zápisů z jednání rady, neboť zápisy 

jsou v současné době zpracovávány v podobě podobné stenozáznamu. Uznávám, že 

zveřejnění informací v záležitostech např. probíhajících soudních sporů, které jsou často na 

jednání rady diskutovány, by mohlo být poškozující pro Prahu 1. Vzdal jsem snahu, abych 

apeloval na jinou formu zápisů, případně aby zápisy byly dvojího druhu. Je to však opětovné 

téma a výzva pro následující komunální volby, abychom někteří nabídli našim občanům v 



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 72 
 

rámci transparentní a otevřené radnice to, co uvítá značná část těch, kteří se zajímají o dění 

Prahy 1 a o to, co se naší radnici děje.  

 Program z jednání rady a stručný zápis by veřejnosti pomohl lépe se orientovat v tom, 

čím se rada zabývá, co konkrétně v daný termín projednala, a zda má smysl se na webové 

stránce Prahy 1 proklikávat spoustou položek s usnesením. Mé opakované apely v dané 

záležitosti jsou tak trochu sobecké. Z vlastní zkušenosti vím, jak je složité a časově 

devastující vyhledat v usnesení z jedné konkrétní schůze rady to, co očekávám, k čemu jsem 

jak občan, obchodní partner či žadatel dal podnět. Názvy usnesení jsou často zavádějící a 

nejsou správným vodítkem v tom, co hledáme. To je důvod, proč po změně volám. 

 V první polovině letošního roku jsem byl ujištěn, že pravidelné zveřejňování programů 

pro následující jednání rady je realizovatelné. Když však po čtvrt roce nedošlo k realizaci, při 

posledním zasedání zastupitelstva jsem se během interpelací připomenul. V navazující ústní 

reakci mi bylo sděleno, že bude záležet na rozhodnutí rady. Ptám se, proč ani po měsíci toto 

nebylo předloženo k jejímu projednání? Ať rada hlasováním rozhodne, zda program bude či 

nebude veřejnosti prezentován. 

 Není to však ojedinělý případ nezrealizovatelného závazku v podobě slibu. Při 

posledním zasedání zastupitelstva u projednávaného bodu, který se vztahoval ke změně 

jednacího řádu výborů, mi bylo přislíbeno, že na dalším zasedání, tedy dnes, se projednají 

další návrhy, které jsem tehdy zastupitelům předložil v písemném předkladu tak, jak je nově 

jednacím řádem zastupitelstva požadováno. Akceptoval jsem stažení svých návrhů, abych 

nezdržoval. Dle pokynu předkladatele jsem zaslal předsedům zbývajících výborů mé návrhy. 

Vzhledem k tomu, že jsem zástupcem opozice, od koalice očekávám, že vyvine maximum, 

aby dodržela to, co na zasedání nejvyššího orgánu zaznělo, dohodlo se a bylo slíbeno.  

 Vážení kolegové z koalice, mám za to, co je slíbeno ať směrem k opozici, k občanům 

a k celé veřejnosti, by mělo být dodržováno. Mnozí z nás, opozičních zastupitelů, se snaží 

během jednání zastupitelstva argumentovat, věcně diskutovat. Snažíme se změnit politický 

styl tak trochu zkostnatělá komunální politiky. Stačí se podívat na on-line přenosy jiných 

pražských zasedání zastupitelstva. Myslím si, že naše zasedání zde v paláci Žofín má až na 

výjimky velkou komunální politickou úroveň. K tomu, aby byla eliminována mnou uvedená 

výjimka, pomůže např. to, aby se zástupce nejvyššího vedení naší radnice pravidelně setkával 

s předsedy všech zastupitelských klubů před jednáním našeho nejvyššího orgánu, tedy 

zasedání zastupitelstva. Nebráním se z pozice předsedy Kontrolního výboru být účasten 

těchto jednání. Věřím, že by to bylo prospěšné pro nás všechny a Praha 1 by se mohla stát 

vzorem pro jiné, jak jedná její nejvyšší politický orgán.  

 Dámy a pánové, s ohledem na adventní dobu s přáním klidu a pohody nebudu pro 

dnešek již dále interpelovat. Všem úředníkům naší radnice v čele s panem tajemníkem, 

zastupitelům, členům komisí a výborů, všem kolegům z našich příspěvkových organizací, 

občanům a partnerům Prahy 1, včetně paní Ing. Kopečkové, přeji klidné vánoční svátky. Na 

začátku r. 2021 se na vás těším v plné síle zdraví nás všech. Děkuji vám za dosavadní 

spolupráci a všem přeji šťastné a veselé. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Má interpelace se jmenuje Covid na radnici Prahy 1. Myslím, že toto je téma relativně 

tiše spící. Pořád máme ale kolem 90 mrtvých denně, což je vysoké číslo, ale bojím se, že v 

lednu nás může čekat další vlna.  

 Vážený starosto Petře Hejmo, děkuji za odpověď, kterou jsem konečně po více jak 

měsíci dne 11. 12. dostal na mou interpelaci zastupitele ze dne 10. 11. Pomiňme stranou 
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chybu, že je datována 24. 10. a současně říká, že k 2. 12. jsou na radnici dva nakažení. 

Důležité je srovnat si čísla a na jejich základě udělat správné závěry.  

 Ke dni 2. 12. na radnici Praha 1 o celkovém počtu cca 340 zaměstnanců bylo celkem 

nakaženo dle vaší informace 42 zaměstnanců a 5 zastupitelů, celkem 47 osob, což je 14 % z 

celkového počtu lidí pohybujících se na radnici.  

 V Praze o celkovém počtu 1,31 mil. obyvatel bylo celkem nakaženo k 2. 12. 61342 

osob, což je 4,7 %. Kdyby radnice neměla celkovou nakaženost 14 %, ale 4,7 % jako celá 

Praha, neměla by 47 nakažených, ale jen 16, což je třetina.  

 Ke dni 10. 11. 2020 na radnici Prahy 1 aktuálně bylo nakaženo 23 osob, což je 6,8 %. 

V Praze 10. 11. bylo aktuálně nakaženo 6266 osob, což je 0,48 %. Kdyby radnice neměla  

10.11. aktuální nakaženost 6,8 %, ale 0,48 % jako celá Praha, neměla by 23 nakažených, ale 

jen 1,6, což je 1/14. 

 Vaše odpověď, že hodnoty na Úřadu násobně překračují pražské průměry, je dána tím, 

že sem docházejí lidé z celé České republiky a ze zahraničí, nebo že byli přednostně testováni, 

nebo že se podle vás nenakazili na Úřadu, není ničím doložena a není relevantní. Průměrné 

hodnoty v Česku ani v Evropě nejsou v žádném případě trojnásobkem či dokonce v listopadu 

čtrnáctinásobkem hodnot, které jste dosáhli na radnici.  

 Píšete, že je řada činností na Úřadu jako podatelna, matrika, informační kancelář a 

další, které není možné vykonávat z domova. Zároveň však ze svého ročního pobytu na Úřadu 

v loňském roce jsem si jistý, že i řadu činností, minimálně polovinu agendy s trochou úsilí a 

vybavením zaměstnanců notebooky z domova vykonávat lze, a je možné, aby byly v průběhu 

nouzového stavu zajištěny dostatečné rozestupy a zabránilo se pobytu více lidí v jedné 

místnosti.  

 Říkáte, že Úřad má k dispozici 137 notebooků. Přesto jste, jak vím od zaměstnanců, 

jim práci z domova navzdory tomu, co teď tvrdíte, neumožnil, ale požadoval jste spolu s 

tajemníkem, aby byli osobně v kanceláři. 

 Dne 10. 11., v době kdy jsme lámali rekordy v počtu nakažených, bylo dle vašich slov 

na minulém zastupitelstvu doma kromě nakažených jen 7 osob. Už jen střídání zaměstnanců 

ob den snižuje jejich kontakt na polovinu a tím sníží i na polovinu možnost přenosu nákazy. 

Naše děti distanční výuku zvládají. Dezinfekcí prostor lze řešit částečné následky, ale ne 

příčiny šíření nákazy, která závisí zejména na osobním kontaktu osob samotných.  

 Závěr. Vážený pane starosto, rozhodně nemám v úmyslu za vás a za pana tajemníka 

Františka Dvořáka organizovat chod Úřadu. Vnímám ale jako svou zastupitelskou povinnost, 

když se doslechnu, že se na Úřadu šíří nákaza, která ohrožuje zdraví a životy zaměstnanců a 

lidí nic zlého netuše přicházejících na radnici, na alarmující situaci jednoduše a rychle 

upozornit. To, že místo okamžitého zveřejnění pravdivých informací, které kromě vás těžko 

někdo má k dispozici a místo zajištění bezpečí lidí na mne radnice raději podá trestní 

oznámení za šíření poplašné zprávy a vy svou nečinnost v zajištění bezpečnosti lidí na 

zastupitelstvu obhajujete jako plnění bojového úkolu,  považuji za chybu a hrubé selhání.  

 Lidé na radnici nejsou vojáci a nežijeme ve válce, jen v nouzovém stavu, který nás 

nutí omezit naše aktivity na nezbytně nutnou míru. Šíření nákazy z nedbalosti je dle trestního 

zákoníku trestným činem – viz příloha. 

 Na závěr bych vás chtěl co nejnaléhavěji požádat, abyste v nadcházející vlně epidemie 

vzal na vědomí svou odpovědnost za životy lidí pohybující se na radnici a nenutil je ke 

zbytečnému „hrdinství“, které zato opravdu nestojí. Než se podaří virus vymýtit, čekají nás 

ještě nelehké měsíce, doufejme, že ne roky. Nedělejme si je těžší než je nezbytně nutné a 

šetřeme síly pro situace, kdy jsou skutečně zapotřebí, to je k zajištění bezpečí nás všech. 

Děkuji. 

P.  H e j m a : 
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 Snad se zdržím reakce, to snad není pravda. Poprosím pana tajemníka, protože z vaší 

interpelace čiší urážka všech, kteří se na opatřeních podílí a kteří už delší dobu drží stavy na 

nule, přestože neustále stoupají čísla, maximálně jeden nakažený. Budeme reagovat písemně. 

 Prosím pana tajemníka. 

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Pane zastupiteli, také se přiznám, že nevím, co na to říct. Je vidět že situaci na Úřadu 

vůbec neznáte, vůbec nevíte, co Úřad dělá, jak funguje. Řeknu vám, že jsme teď 14 dnů měli 

stav nula. Od začátku epidemie onemocnělo 42 zaměstnanců. Vy jste možná zběhlý v 

epidemiologii, já nikoli, ale pokud jsem měl možnost se zaměstnanci hovořit, tak většina z 

nich ví, že se nakazila jinde než na Úřadu. 

 Poslední věc. Jsme veřejná správa. Znamená to, že každý z nás, kdo šel do veřejné 

správy, na sebe bral riziko, že v situaci, ve které se naše země nachází, budeme riskovat, jako 

to na sebe vzali vojáci, kteří vstupovali do armády, jako to na sebe vzali hasiči, jako to na 

sebe vzali lékaři, jako to na sebe vzali tramvajáci, kteří každý den vozí přeplněné tramvaje, 

jako to na sebe vzali prodavači apod. Nemůžeme zůstat sedět doma, to nejde. 

 Hovoříte tady pořád o nějaké práci z domova, prosím, přečtěte si usnesení vlády. Je 

tam jasně řečeno, že pokud je to možné. Zkuste říct třeba zaměstnancům ze stavebního úřadu, 

že si mají denně vozit domů kila spisů a že s nimi mají doma pracovat. Jak si to 

představujete? Zkuste popsat podrobněji, jak byste to chtěl, přiznám se, že to nevím, 

nerozumím vám. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za reakci. Chtěl bych upozornit, že statistiky, které uvádíte, jsou klamavé. Za  

8 měsíců je to 42 lidí, nemůžete říkat, že je to 10 %. Podle mne je to záměrně podsouvaná 

nepravda, která klame. Je to 42 zaměstnanců za 8 měsíců, což je naopak vynikající výsledek. 

 

P.  V í c h : 

 Prosím, vyvraťte mi čísla, toto jsou čísla oficiální.  

 

P.  H e j m a : 

 Omlouvám se, interpelace není o diskusi. Přijďte osobně si o tom popovídat.  

 Slovo má pan zastupitel Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Vážený pane starosto, obracím se na vás jako na gesčního radního pro investice.  

V poslední době s obavami sleduji rekonstrukci historického domu v Truhlářské ulici č. 8, 

kterou započala koalice vedená Prahou 1 sobě. Jedná se o historický objekt, ve kterém za 

zvlášť cenné patří jednak zachované velkorysé gotické sklepy a také v patře domu prostor 

první toleranční modlitebny v Praze s nástěnnými malbami, které byly postupně odhalovány 

po zahájení rekonstrukce. 

 Podle posledních informací, které jsem v průběhu rekonstrukce získal, je v současné 

době na stavbě stále ještě odkrytá střecha a do objektu zatéká, čímž jsou mimo jiné 

poškozovány fresky a výmalba, které se zároveň restaurují. Je-li tomu skutečně tak, 

znamenalo by to, že stavební dozor absolutně nefunguje a je zřejmě porušován § 9 zákona  

č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého vlastník 

kulturní památky je povinen na vlastní náklad pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém 

stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením.  
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 Vážený pane starosto, ověřte, prosím, zda nedochází k ničení historických fresek a 

pokud je tomu skutečně tak, zabraňte nenávratnému zničení těchto ojedinělých památek. 

Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Pane zastupiteli, vás mohu ujistit, že se fresky naopak zachraňují a zachází se s nimi 

přesně tak, jak se ukládá. Budete mít přesnou informaci o tom, jak to tam vypadá, nebo se 

můžete jít podívat i na místo.  

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Vážený pana starosto, můj dotaz se týká zprávy, kterou jsem se dozvěděl, že rada 

zakázala organizovaný výdej stravy ve Vrchlického sadech.  

 Mám dotaz. Co místo toho navrhujete organizacím a dobrovolníkům, kteří toto 

provádějí? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o krátkou reakci pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Odpovím rovnou, aby zase nevznikly nějaké fámy. Po jednání s policií došlo k tomu, 

co dávno platí. Podle vyhlášky není možné provádět tento nekoordinovaný výdaj stravy. Platí 

jiné zákony, což si málokdo uvědomuje. Jednali jsme již s některými vybranými 

organizacemi. Předložil jsem jim zcela jasný plán. Říkal jsem, že to nesmí být pouze o tom, 

že tam přijdou, „konají to blaho“ a nás to potom stojí peníze dát to celé uklidit, protože to tam 

někdy vypadá jak na konci matějské pouti. Naší představou je, že nám budou pomáhat s 

dalším zaměstnáváním lidí bez domova – daří se to, oslovené firmy postupně zapojují do 

práce nejen lidi bez domova, ale např. i lidi z vězení. Vězeňská služba také s námi 

spolupracuje, u mírnějších trestů lidé pomáhají v centru. Chceme, aby dobro, které konají, 

konaly tím způsobem, že minimálně tři lidi, kteří se o Vrchlického sady starají, finančně 

zajistí a tím je budou vracet do života. Není to jen rozdávat, ale snažit se vrátit je do života 

tím, že začnou pracovat a plnit nějaké povinnosti. Je to v jednání. Vytipovali jsme místo, 

postupně s nimi jednáme a věřím, že do konce ledna nastavíme mechanismus tak, aby to bylo 

jak o tom dobru, tak ale ne o tom, aby stálo městskou část obrovské peníze navracet je aspoň 

do trochu přijatelného stavu a aby se zmírnily narůstající stížnosti občanů, které jste slyšel i 

dnes v interpelacích, kdy problematika ve stávajícím stavu nouze nabírá na síle. 

 Musím bohužel konstatovat, že Magistrát vydává mezi půl miliardou až miliardou na 

řešení tohoto problému, ale i takové roušky pro bezdomovce jsem kupoval ze svého, dával 

jsem je jako dar, protože je ani nedostali. Peníze jsou potřeba někde jinde. Tady by určitě pan 

místostarosta potvrdil, jak Praha 1 se chová tak, jak má. Praha 1 má svých 40 bezdomovců, 

ale vynakládá prostředky na odstraňování věcí po stovkách lidí bez domova. Proto je potřeba 

firmy zapojit. Není ani tak zakázáno jako deklarováno to, co už dávno platí a nastavení 

podmínek tak, aby to probíhalo lehce koordinovaně a nezatěžovalo to naše občany v okolí.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Skálu.  

 

P.  S k á l a : 

 Neměl jsem dnes v plánu předkládat interpelaci, ale nedozvěděl jsem se odpověď na 

otázku, jestli opravdu v předloženém návrhu rozpočtu figuruje grant na opravu domovního 
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fondu v době, kdy jsou peníze potřeba všude jinde, než zde. Mohli byste mi sdělit, jaké jsou 

opravdu důvody? 

 Pane Votočku, říkal jste, že zvažujete, že částka 10 mil. je málo. Jaká je pro vás finální 

částka, abych to mohl říkat hospodským, kteří nemají ani korunu a krachují, a hotely, které 

krachují, protože jsme se rozhodli dát do toho třeba 20 mil.? Děkuji vám. 

 

P.  H e j m a : 

 Bude ze strany dotázaného odpovězeno. Prosím zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 I moje druhá interpelace směřuje na vás, pane starosto. 

 Se zájmem jsem se seznámil s plánovanými termíny zasedání ZMČ Praha 1 na příští 

rok. Po vašem usednutí do křesla starosty jste se opět vrátili k osvědčené praxi zastupitelstev 

od dopoledních hodin tak, aby si občané, kteří se chtějí jednání účastnit, museli brát 

dovolenou. Už slyším váš argument, že jednání jsou kvůli nám – opozici neúměrně dlouhá, a 

proto je posunutí jejich začátku na dopolední hodinu adekvátní. 

 Takovéto logice ale naprosto odporuje snížení počtu jednání zastupitelstva o třetinu. Je 

to cesta směrem od lidí, díky kterým si užíváte starostenský post. Je to výsměch všem, kteří se 

aktivně chtějí účastnit diskusí a rozhodování o věcech veřejných. Je to plivnutí do tváře lidem, 

kteří mají zájem a chtějí se zapojit do veřejného dění, což je dle mého názoru žádoucí. Je to 

cesta k rozhodování za zavřenými dveřmi, což v důsledku vede k nedůvěře v politiky a v 

politiku samotnou.  

 Pak se nedivte, že budeme chtít opakovaně svolávat zastupitelstva mimořádná, protože 

my jsme na principy demokracie, na rozdíl od vás, nerezignovali.  

 Děkuji za odpověď.  

 

P.  H e j m a : 

 Bude samozřejmě odpovězeno. Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Doufám, že na mou předchozí interpelaci bude odpovězeno písemně. Neporozuměl 

jsem, kdybych chtěl rozdávat ve Vrchlického sadech stravu, jak to mám udělat.  

 V druhé interpelaci se ptám na zajištění ostrahy dětských hřišť v parcích a zeleně ve 

správě městské části. Vím, že byla plánována jedna velká zakázka, která to vše měla pokrýt, 

nyní se ale zakázka neuskutečňuje a smlouvy jsou uzavírány ad hoc jednotlivě. Jaké jsou 

plány v tomto směru a jak bude v příštích letech zajištěna ostraha?  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Pane zastupiteli, víte, že máte správné informace, jsou to platná usnesení rady, kdy se 

připravuje zakázka. Do té doby, než bude vysoutěžena a vybrán vítěz, je možno se stávajícími 

řešit formou jednotlivých objednávek.  

 Mou snahou je možná i to, co bylo vaší – udělat v tom konečně pořádek. Znamená to, 

že pošlu k úplné inventarizaci to, kde se tzv. odemyká a zamyká, kde se hlídá v noci, kde se 

dohlíží i přes den, inventarizace všech prvků mobiliáře, herních prvků. Vše je postupně 

zaneseno. Nevím, jestli jste se během roku snažil vybrat co je co, která faktura je která, co 

kolik stojí. Historické smlouvy byly hromadné a velmi těžko se rozklíčují tak, aby byla  

v lednu dokončena celá zadávací dokumentace a vysoutěžena. Ne když např. onemocní 
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důchodce a týden nikdo hřiště nehlídá, ale aby to bylo jedno kontaktní místo jak pro občana, 

tak pro městskou část, aby to byla jedna firma, která bude moci přenést zátěž lidí, aby to 

nebyl hlídač třeba tady na ostrově, a vedle se děly psí kusy, pobíhá tam opilá zahraniční 

mládež rozbíjející sklo, ale on říká, že je tam od něčeho jiného než hlídat tyto věci.  

 Přiznávám, že to byl velmi složitý úkol dát dohromady zadání, co se chce, a hlavně 

určit částku, která na to může být alokovaná, to znamená, které smlouvy přestanou být potom 

realizovány a naplňovány a kolik na to je prostředků. Doslechl jsem se, že i vy jste měl 

podobný záměr, dotahuji společnou myšlenku. Je to složitější než jsem si představoval. 

Existuje o hodně více jednodušších oddělení než zrovna toto.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Začal bych interpelací na pana místostarostu Burgra.  

 Při dnešním projednávání programu jste uvedl, že prý projekt Zvýšení kvality 

koordinace sociální práce a sociálních služeb a zlepšení přístupu k sociálním službám  na 

území Prahy 1, schválený naší radou 27. 3. 2019, by Praze 1 nepřinesl 9 mil., ale naopak  

o 9 mil. připravil. Můžete toto rozvést a konkretizovat? Pokud byl tento projekt špatně 

připraven, proč jste pro něj na radě hlasoval? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana místostarostu Burgra, aby rovnou reagoval. 

 

P.  B u r g r : 

 Pane kolego, váš hlasový přenos není dobře slyšitelný, počkám si na písemnou 

informaci, abych mohl odpovědět důsledněji.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan Čižinský může dále pokračovat. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Druhá interpelace. Vážený pane starosto, dne 8. prosince 2020 jste si na jednání 

komise pro zdravotnictví stěžoval na radní hl. m. Prahy Milenu Johnovou, že vám 

neodpověděla na váš dopis týkající se zřízení výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné 

služby hl. m. Prahy v Nemocnici Na Františku. Koncem předchozího týdne jste ji prý marně 

telefonicky kontaktoval. 

 Proč jste komisi pro zdravotnictví nesdělil, že onen dopis byl odeslán až dne 

03.12.2020, tedy pouhých pět dní před konáním dotyčné komise? Na odpověď, jejíž absenci 

jste dne 04.12.2020 urgoval, by paní Johnová měla maximálně jeden den. Vy reagujete na 

všechny dopisy do následujícího dne? Proč se pořád dopouštíte polopravd, nepravd  

i vyslovených lží? 

 

P.  H e j m a : 

 Říkal jsem, že do té doby, co jsem byl na komisi, nepřišla odpověď, a to byla pravda.  

 Slovo má pan zastupitel Nazarský. 
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P.  N a z a r s k ý : 

 Vzhledem k tomu, že mi vaše koalice smetla se stolu velmi důležitý bod – 

přehodnocení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce MŠ Řásnovky, využívám této 

možnosti interpelace. V interpelaci vás vyzývám, abyste přehodnotili tuto zakázku, aby z toho 

byla vyřazena naprosto zbytečná investice do solné jeskyně. Očekávám, že mi bude písemně 

odpovězeno, jakým způsobem se k tomu rada postaví. Děkuji. 

 Jako podklad slouží text mého bodu, který měl být zařazen jako bod č. 10. Prosím, 

vycházejte z toho, je to obsah mé interpelace. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o krátkou reakci paní místostarostku. 

 

P.  Š p a č k o v á : 

 Pane zastupiteli Nazarský, po svém nástupu jste se svými kolegy z rady zastavil 

projekt na rekonstrukci MČ Řásnovka 2, zařízení, které se stará o tříleté děti. Nejprve jste 

stopli projekt, který už byl před vysoutěžením zhotovitele připraven, že se dělat nebude. Poté, 

co jste hotový projekt nechali přepracovat, ohoblovat na minimum a projekt rekonstrukce 

bývalých jeslí na školku důstojnou pro 21. století, na kterou byly určeny peníze z dotací, 

ponížil na vymalovat a zamést jen proto, aby byla rekonstrukce levnější. 

 Snad znáte rčení jistého velmi bohatého muže, který říká: nejsem tak bohatý, abych si 

kupoval levné věci. Je to parafráze na to, že zanedlouho po vašich údržbových pracích by se 

musel objekt zase opravovat.  

 Na závěr si dovolím říci, že přepracování projektu, jeho zastavení, spuštění 

výběrového řízení na zhotovitele – to vše stálo nemalé prostředky, neboť i čas jsou peníze.  

 Když jsme znovu obnovili původní projekt, obdrželi jsme od města osmimilionovou 

dotaci, protože navyšujeme kapacitu.  

 Bude vám důkladně odpovězeno. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Vznáším interpelaci na pana radního Bureše a na celou radu. Při posledním jednání 

dopravní komise se mně a Davidovi Skálovi nepodařilo po více než hodinu připojit na jednání 

dopravní komise. Nebylo to naší IT neschopností. Oslovil jsem na dálku naše pracovníky IT a 

došli jsme k tomu, že jsme nebyli pozváni. Věřím, že to byl čistě technický nedostatek. 

 Co mě šokovalo, že komise se bez nás usnesla na postavení podzemních garáží na 

území Prahy 1, což je v naprostém rozporu s tím, co jsme kdy měli ve volebních programech 

a kam směřujeme. Kapacity podzemních garáží jsme s Davidem Skálou rok pečlivě dávali 

dohromady, na Praze 1 je jich dost. Jde o to, jak k nim Praha 1 a Magistrát přistoupí, jestli je 

pronajme pro potřeby občanů Prahy 1. 

 Děkuji a věřím, že to byl technický nedostatek.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan radní Bureš chce krátce reagovat. 

 

P.  B u r e š : 

 Pane zastupiteli, možná to pro vás bude překvapení jako pro člena komise. Víte, že 

nejsem členem této komise? Znamená to, že ani nehlasuji, nepředkládám návrhy do jednání. 

 (P. Kotas: Pane Bureši, nejsem ve školce, abyste mi vysvětloval.) 
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Jsem vámi trpěným členem. Tato otázka je hezké, ale na předsedu komise. Nezařazuji body, 

nenavrhuji, odpovídám na položené otázky a ani nehlasuji. 

 Pokud se týká účasti, tak zrovna vy jste měl od začátku nastavenu adresu @praha 1.cz, 

stejně jako já. Nebyl tam problém. S hodně lidmi, i kteří tam nebyli, jsme to zkoušeli. Nebyl 

to naschvál. Vyhověl jsem panu předsedovi, že jsem se k tomu posadil, spustil to, začal a 

dokonce těm, kteří měli problém, jsme volali o opravu. Ti, kteří jsou mimo Úřad, mají svoji 

adresu, ale třeba u vás jsem to zakládal osobně. Měl jsem se na to vykašlat a nechat to na pana 

předsedu, protože jsem trávil večer nastavováním pracovní skupiny. 

 

P.  K o t a s : 

 Nastavoval jsem si to já při jednání předchozí komise, kde to šlo bez problémů.  

 

P.  B u r e š : 

 Celou první komisi jsem zařizoval já, všechno fungovalo. Nemohu vám odpovědět, co 

se dělo u této. Pouze jsem vám večer ve svém volnu založil celou skupinu, všechny jsem vás 

pozval, dostali jste mail s pozvánkou a od té doby už jste členy komise. 

 

P.  H e j m a : 

 Omlouvám se, interpelace nejsou diskusí.  

 K panu Nazarskému. Interpelace musí být předložena písemně. 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Vážený pane starosto, dne 15. října 2019 přijala Rada MČ Praha 1 ještě pod mým 

vedením a proti vaší vůli po několika odkladech usnesení, kterým vyjádřila nesouhlas s 

prodejem pozemků investorovi tzv. kontroverzního projektu, tzv. „maršmelounu“. Bylo to 

zdůvodněno tím, že politice MČ Praha 1 v oblasti bydlení lépe odpovídá takové řešení, dle 

kterého hl. m. Praha předmětné pozemky neprodá za peníze, nýbrž získá do svého vlastnictví 

odpovídající část investorem vybudovaných bytů. 

 Dále pak Praha 1 žádala hl. m. Prahu, aby se při jednání s investorem pokusilo 

dosáhnout smluvního zakotvení i dalších oprávněných zájmů, např. toho, že takto 

vybudované, ať ve vlastnictví investora nebo obce, budou využívány pouze k trvalému 

bydlení atd. 

 Zdůrazňuji, že na odkup pozemků nemá developer nyní žádné právo, a to ani na 

základě smlouvy o smlouvě budoucí z r. 2007, které já navíc považuji za neplatnou.  

 Jakým způsobem jako starosta Prahy 1 naplnění tohoto usnesení na hl. městě 

prosazujete? 

 Proč jste dne 9. 12. 2020 na majetkovém výboru hl. m. Prahy prodej pozemků 

developerovi kontroverzního projektu podpořil?  

 Proč jste ještě mně, který jsem se jako veřejnost onoho výboru účastnil, upíral právo 

hovořit za Prahu 1?  

 Proč jste na tomto výboru navíc uvedl, že vy prý máte s developerem nějakou 

soukromou dohodu, o které ale nechcete, aby se začlenila do dohody investora s hlavním 

městem?  

 Proč jste dal developerovi souhlas s využitím pozemků Prahy 1 pro inženýrské sítě 

tohoto projektu? 
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P.  H e j m a : 

 Myslím, že si moc dobře pamatujete na své vystoupení na majetkovém výboru hl. m. 

Prahy. Ač jako nezastupitel hl. města a nečlen tohoto výboru byl vám dán prostor zřejmě 

proto, že máte v tomto směru nějakou výsadu vystoupit. Víte, že majetkový výbor je složen 

koaličně ze zástupců vaší Prahy sobě a ze zástupců Pirátů a že i tito zástupci nakonec  

po 3/4 hodině vašich vstupů vás museli upozornit, že nemáte mandát tam vystupovat a že 

máte vaše návrhy sdělit prostřednictvím vašich členů rady. Na to si asi pamatujete, že to byla 

další entita, kde jste snažil obhajovat vaše vlastní názory.  

 Pouze jsem se zeptal na to, že tam nevystupujete za městskou část, protože městská 

část má 25 zastupitelů a tím pádem by tam musel být sdělen názor všech 25 zastupitelů. To 

bohužel v tu chvíli nebylo možné.  

 Pokud jde o dohodu s investorem, snažíme se zcela transparentně s každým 

investorem dojednat dohodu o kontribuci v souvislosti s jejich působením na Praze 1.  

I investor tohoto projektu je připraven uzavřít s námi smlouvu, kterou projednáme jak je 

zvykem na půdě dotčených. Bude schválena usnesením rady. Je to smlouva, kterou si uzavře 

Praha 1 s investorem a nemá to co dělat v dohodě s hl. m. Prahou, která je dávno uzavřená o 

prodeji pozemků a teď se jedná o to, aby se vtělil požadavek Prahy 1, aby se nezaplatilo 

penězi, ale byty. Je to věc, která hl. městu pěkně zkomplikovala život, protože samo neví, jak 

s tím naložit.  

 Je to i odpověď na váš předešlý dotaz, jak se nakládá s přijatým usnesením. Bude vám 

podrobně na váš dotaz odpovězeno.  

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Děkuji za slovo, zřejmě došlo k nějakému omylu, hlásil jsem se s technickou. Nemám 

v tuto chvíli další interpelaci.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Končím blok dotazy a interpelace ze strany zastupitelů. Můžeme přistoupit k 

projednávání posledních tří tisků. 

 Bod číslo 

15, číslo tisku 2179  

záměr prodeje nemovité věci – pozemku parc. č. 552/2 k. ú. Malá Strana, Praha 1  

 Prosím pana radního Votočka, aby se ujal svého předkladu. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Tento bod se týká parcely ve vlastnictví MČ Praha 1, ke které není odnikud žádný 

přístup. Společnost Thunovská, a. s., která vlastní vedlejší dům, projevila zájem jednak tuto 

parcelu koupit a jednak žádost – protože potřebuje urgentně opravit dům, aby se tam zapustily 

kotvy, které by dům po dobu rekonstrukce podepřely. 

 Vedli jsme jednání zejména v tom smyslu, že jsme souhlasili s tím, že jim povolíme, 

aby si tam kotvy udělali, ale rozhodně jsme odmítali, aby následně odkoupili tuto parcelu s 

tím, že byla znehodnocena betonovými zbytky, které tam zůstanou po odstranění kotev. 

 Po dlouhých a složitých jednáních jsme dosáhli toho, že se vyhlašuje záměr k prodeji 

této parcely a současné je předjednáno, že společnost Thunovská a. s. koupí tuto parcelu, aniž 

by uplatňovala znehodnocení parcely. Cenu podle posudku je ochotna zaplatit předem.  

 Prosím pana Mgr. Vaňka, aby mě doplnil, jestli jsem něco neřekl. 
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P.  H e j m a : 

 Myslím, že to bylo vyčerpávající. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu. Prosím 

hlasovat. Pro 11, proti 0, zdrželi se 4, nehlasovalo 9. Distanční hlasování: pan zastupitel 

Nazarský se zdržel, Čižinský se zdržel, Špaček se zdržel, Kučera se zdržel, paní zastupitelka 

Talacková se zdržela, Nazarská se zdržela, pan zastupitel Caban je pro. Výsledek hlasování: 

pro 12, proti 0, zdrželo se 10, nehlasovali 2. Tento návrh nebyl schválen. 

 Prosím projednat bod číslo 

16, tisk 2198  

převod zastávkových označníků a přístřešku autobusové zastávky ve vlastnictví MČ 

Praha 1 na hl. m. Prahu  

 Prosím pana radního Bureše, aby se ujal svého předkladu. 

 Technická poznámka pan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Pan Mgr. Kračman zpochybňuje hlasování a žádá jeho opakování.  

 

P.  H e j m a : 

 Je to právo zastupitele. Prosím opakovat hlasování k předchozímu bodu, k tisku 2179. 

 Pan zastupitel Čižinský s technickou. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pan Kračman v sále nebyl, to je další výsměch Jednacímu řádu. Pokud v sále nebyl, 

nemá co zpochybňovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, jestli může pan zastupitel Kračman reagovat. 

 

P.  K r a č m a n : 

 Dobíhal jsem, byl jsem na toaletě, čekal jsem, až skončí interpelace. 

 

P.  H e j m a : 

 Myslím, že nejde o fatální tisk, je to tisk technického rázu, který naopak může být 

přínosem pro městskou část, přinést jí finanční prostředky, které teď potřebujeme. Tato věc 

by se velmi zpozdila. V tom směru bych požádal zastupitele, aby byli shovívaví k prosbě pana 

zastupitele, tím že s velkým nasazením nedoběhl, abychom mohli opakovat hlasování.  

 Prosím o tomto návrhu na opakování hlasování rozhodnout procedurálním 

hlasováním. Pro 12, proti 2, zdrželi se 3. Distanční: pan zastupitel Nazarský nehlasuje, 

Čižinský proti, Kučera proti, Špaček proti, paní zastupitelka Talacková proti, Nazarská se 

zdržela, pan zastupitel Caban pro. Celkový výsledek: pro 13, proti 6, zdrželi se 4, 

nehlasoval 1. Procedurální návrh byl schválen, prosím opakovat hlasování k tisku 2179.  
 Prosím hlasovat o původním návrhu usnesení. Pro 12, proti 0, zdrželi se 4,. Distanční: 

pan zastupitel Nazarský nehlasuje, Čižinský nehlasuje, Špaček se zdržel, Kučera se zdržel, 

paní zastupitelka Talacková se zdržela, Nazarská se zdržela, pan zastupitel Caban pro. 

Celkový výsledek: pro 13, proti 0, zdrželo se 8, nehlasovali 3. Návrh byl přijat. Děkuji 

všem za pochopení. 
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 Prosím otevřít bod 16, tisk 2198.  

převod zastávkových označníků a přístřešku autobusové zastávky ve vlastnictví MČ 

Praha 1 na hl. m. Prahu  

Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Vážení zastupitelé, předkládám vám ke schválení jednodušší bod, který se týká 

převodu zastávkových označníků a přístřešku autobusové zastávky, které jsou ve vlastnictví 

MČ Praha 1, na hl. město.  

 Týká se to našeho minibusu, propojené linky 194, která nebyla nikdy provozována 

MČ Praha 1, ale městskou částí iniciovaná, zařízená, dohodnutá s Ropidem. Od té doby 

označníky zůstávaly ve vlastnictví městské části, a to včetně údržby. Když nám někdo něco 

rozbil, platili jsme my. Rada schválila, aby zastupitelstvo souhlasilo s převodem těchto 

označníků a přístřešku dle přílohy za zůstatkovou cenu, která je stanovena v době převodu. Je 

tam v tabulce stanovena přesná částka a až s Magistrátem bude proces dokončen, tak cena, 

která bude odpovídat našemu účetnímu zůstatku, bude ta cena, která tam bude doplněna. 

 Ukládá se uzavřít o tomto s hl. městem smlouvu o převodu majetku. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Slovo má pan zastupitel Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 V materiálu jsem nenašel zájem o převzetí těchto přístřešků a označníků do správy.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci. 

 

P.  B u r e š : 

 Jednoduchá odpověď: jinak bychom to sem nepředkládali. Je to až na základě dohody 

s tím, kdo si to bude přebírat.   

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Pro 17, proti 0, 

zdržel se 0. Distanční hlasování: pan zastupitel Kučera pro, Čižinský pro, Nazarský pro, 

Caban pro, Špaček pro, paní zastupitelka Talacková pro, Nazarská pro. Výsledek hlasování: 

pro 24, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato. 

 Bod číslo 

17, tisk 2202 

záměr zřízení příspěvkové organizace Škola v přírodě a školní jídelna Janov nad Nisou, 

se sídlem na adrese Janov nad Nisou 464 

 Prosím paní místostarostku, aby se ujala předkladu. 

 

P.  Š p a č k o v á : 

 Vážené zastupitelstvo, předkládám vám záměr zřízení příspěvkové organizace Škola v 

přírodě Janov. Dovolím si pozvat vedoucí odboru školství paní Vencovou, která se svým 

kolektivem na tomto záměru pracovala.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, paní vedoucí Vencová, máte slovo. 

 



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 83 
 

P.  V e n c o v á : 

 Pokusila jsem se ve zprávě uvést to, co odbor školství vedlo k tomu, že jsme předložili 

tento záměr, který schválila rada a který předkládá zastupitelstvu. 

 Důvodem bylo to, že na Úřadu MČ se na správě střediska Janov podílí několik odborů, 

několik úředníků a není tam žádná osoba, u které by se tyto informace shromažďovaly. V 

loňském roce proběhly dva audity. Tyto auditní zprávy konstatovaly tento problém jako velmi 

zásadní a hlavní.  

 V současné době je středisko pod dvěma mandátními smlouvami. Zjišťování 

efektivity, výnosů a nákladů je dosti problematické právě proto, že se to neschází na jednom 

oddělení.  

 Jednou z variant auditu, který měl několik výstupů, bylo i zřízení příspěvkové 

organizace. Odbor školství má pod sebou gesčně 18 příspěvkových organizací, škol, 

školských zařízení a zřizujeme i Školu v přírodě Čestice. Šli jsme tím způsobem, že víme, jak 

takovou organizaci zřídit, proběhla místní šetření přímo v Janově nad Nisou, hovořili jsme se 

současnou správkyní paní Mílovou a společně s panem ekonomem jsme dali dohromady 

nějaký záměr. 

 Zatím bych nechtěla hovořit o konkrétních číslech, ale pozitiva, která vidíme v tom, že 

by zřízení příspěvkové organizace v gesci odboru školství přineslo, jsem popsala do důvodové 

zprávy. Patří sem sjednocení agendy na jedno místo v rámci Úřadu, sledování efektivity 

organizace, protože příspěvkové organizace podléhají účetním závěrkám, inventarizaci 

majetku, tabulkově se kontrolují a jsou zařazeni zaměstnanci, takže tyto věci musí fungovat 

tak, jak fungují naše školy a školská zařízení ostatní. 

 Velkou výhodu vidíme v tom, že do tohoto zařízení jezdí zejména naše základní školy. 

Odbor školský je schopen koordinovat naplněnost. Přestavujeme si, že bychom umožnili třeba 

prostřednictvím různých porad větší spolupráci toho, kdo by příspěvkovou organizaci Školu v 

přírodě Janov vedl. Tady bych chtěla ještě zdůraznit, že pokud by opravdu došlo k tomu, že 

by byla zřizovaná příspěvková organizace jako školské zařízení, platí tam také mnoho zákonů 

a také vyhláška o konkurzním řízení. Samozřejmě místo ředitele by bylo obsazeno ve 

veřejném konkurzním řízení. 

 Pak tady zmiňuji kontrolu účetnictví a soulad se zákonem, stejně jako u ostatních 

zřizovaných mateřských, základních škol a školních jídelen. Už jsem také zmiňovala, že jednu 

školu v přírodě zřizujeme. I když se jedná o různé objekty a o jiné zaměření, určitý rámec si 

dokážeme vytvořit a můžeme si ho i spočítat.  

 V rámci zřizovací listiny, která je tím dokumentem, kterým se zřizuje příspěvková 

organizace, by došlo je sjednocení nemovitostí do jednoho areálu. To také byl jeden  

z požadavků výstupu u provedeného auditu.  

 V rámci toho by byl také zpracován plán oprav a investic, jak ho vytváříme na naše 

další příspěvkové organizace.  

 Určitou výhodou se může jevit i to, že takovéto školské zařízení se může ucházet  

o nějaké dotační tituly, může se zapojovat do rozvojových programů, což paní ředitelka školy 

v Česticích samozřejmě dělá a využívá toho. Dokonce v současné době mohla požádat  

o kompenzaci v rámci covidu-19. To je z konkrétních věcí.  

 Součástí důvodové zprávy je i předpokládaný harmonogram postupu, kde bychom  

v případě, že byste rozhodli o záměru zřízení příspěvkové organizace, předpokládali  

od 1. července, že by vešla v účinnost zřizovací listina. Od pololetí by tato organizace mohla 

začít fungovat.  

 Dala bych prostor k dotazům. 
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P.  H e j m a : 

 Děkuji, paní magistro, za vaše dovysvětlení. Prosím pana zastupitele Bodečka, který je 

přihlášen.  

  

P.  B o d e č e k : 

 Jsem rád, že se záležitost konečně posunula od jara letošního roku o krok dále, za což 

děkuji. Mrzí mě, že do procesu budoucnosti „školy v přírodě“ dosud nebyla vtažena opozice, 

neboť je to záležitost, která přesahuje toto volební období, myslím vyjma jednání komise pro 

výchovu a vzdělávání, kde byli zástupci opozice.  

 Zopakuji, co jsem již kolegům, členům z rady řekl na jednání rady. Je to svým 

způsobem kritika této záležitosti.  

 Co se týká gescí, Janov spadal do několika: jednak je to odbor školský, odbor 

majetkový, odbor finanční a oddělení investic. Rada při svém doporučení, které je obsaženo v 

tomto tisku, se řídila pouze stanoviskem jednoho svého poradního orgánu, a tím je komise pro 

výchovu a vzdělávání. Mne mrzí, že své stanovisko nedaly i jiné poradní orgány rady.  

 Kvituji, že předkladatel příspěvkovky se odkazuje na audit o hospodaření z r. 2019, 

resp. na ekonomickou a provozní analýzu z téhož roku, ve které je uvedeno šest možných 

řešení. Chci se zeptat, proč byla upřednostněna příspěvkovka, když jsme upozorněni, že 

nedojde ke zlepšení ekonomické efektivity. Je tam uvedeno, že budeme muset platit za 

personál.  

 Proč nebyla jako první upřednostněna varianta pronájmu areálu, kdy v rámci 

hodnocení je uvedeno, že se jedná o nejvýhodnější variantu, kde lze navíc zachovat možnost 

ubytování dětí ze škol Prahy 1 a kde MČ Praha 1 nenese riziko ztráty, zároveň však musí 

zajistit dohled, aby nemovitosti byly řádně spravovány a nebyly vybydleny. 

 Chtěl bych vás seznámit se stanoviskem Kontrolního výboru. Kontrolní výbor včera 

schválil usnesení s číslem UKV/20/19/19. 

 Kontrolní výbor vzal na vědomí usnesení rady MČ Praha 1 ze dne 8. 12. letošního 

roku a také materiál připravený na jednání zastupitelstva, který teď máte k dispozici. Děkuji 

za to jak paní místostarostce, tak paní vedoucí, že umožnily, aby byl členům Kontrolního 

výboru tento materiál předložen. 

 Druhý bod, na kterém se Kontrolní výbor usnesl je, že je doporučeno zastupitelstvu 

zabývat se finanční otázkou budoucího hospodaření s dotčenými nemovitostmi, přičemž tato 

problematika nespadá do kompetence Kontrolního výboru. 

 Třetí bod. Kontrolní výbor konstatoval, že při zpětvzetí výpovědních smluv o správě 

nemovitostí nebyly vzaty v potaz závěry auditu a analýzy vypracované k dané problematice. 

Velmi kvituji, že už to tady bylo řečeno a na základě těchto výsledků se tady postupuje. 

 Čtvrtý bod, na kterém se Kontrolní výbor usnesl: rozhodl ukončit projednávání 

podnětu s ohledem na současnou situaci, kdy správu nemovitostí řeší Rada MČ Praha 1 a 

zastupitelstvo. Kontrolní výbor se tím zabýval na základě podnětu člena zastupitelstva 

Vladana Brože. 

 Poslední část usnesení se týká ukládací části, kdy Kontrolní výbor mi uložil, abych vás 

s tímto obsahem oficiálně formou tisku seznámil na únorovém zasedání zastupitelstva. 

Omlouvám se, že se v tomto případě jedná pouze o seznámení formou informace. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci paní místostarostku. 
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P.  Š p a č k o v á : 

 Znovu bych zdůraznila, že se jedná pouze o záměr, nic není hotovo, na všem se bude 

pracovat. Ne jednou kontrolou třeba po Silvestru, ale několika návštěvami jsme se tím 

podrobně zabývali, aby to mělo „hlavu a patu“.  

 Asi jste tady nebyli, ale před r. 2004 patřil Janov jako příspěkovka pod školství a paní 

Mílová byla zaměstnankyně. Protože to slouží především pro děti našich škol, snažíme se, aby 

to bylo pod správou školství, což zajišťuje daleko přísnější a častější kontroly než jaké tam 

jsou dnes prováděny. 

 Jedná se o schválení záměru, nic není hotovo. 

 

P.  H e j m a : 

 Vše bude předloženo ještě zastupitelstvu k projednání. Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Jsem opravdu jako v Jiříkově vidění. Rok a půl tady máme analýzy, které nám říkají, 

že se v Janově utrácejí strašné peníze, že paní xxxxxxx si tam, bůh ví, jak hospodaří. Víme o 

tom, že tam ubytovává syna, aniž by k tomu měla jakékoli oprávnění nebo smlouvu. Víme o 

tom, že to můžeme udělat jinak. Také to naše koalice udělala těsně před tím, než jste nás 

shodili. Jako jednu z prvních věcí jste udělali, že jste zrušili výpovědi, ačkoli jste věděli, že 

tam vzniká nesmírná škoda. Teď po 1,5 roce přicházíte se záměrem. Znamená to, že se vůbec 

nic neděje a myslím si, že vůbec nic se nestane. 

 Janov je prokletý, vždycky se tam kradlo, už za té doby, když tam byly pražské děti, a 

krade se tam dál, a vy se na to jen díváte. Je to strašně smutné, co tady předvádíte. 

 Nevím, proč jste brali výpovědi pryč. Bylo to proto, že jste tam jezdili osobně dělat 

kontroly a rekreovat se? Kvůli čemu to bylo? Nejste náhodou všichni, kteří jste tam jezdili, ve 

střetu zájmů a rozhodujete o něčem, z čeho vám plyne nějaký zisk? Je to strašně špatně. 

 Neříkám, že zřídit příspěvkovou organizaci je špatně, to není špatné, ukázala to i 

analýza, ale pokud jste se pro to rozhodli, mělo se to dít před rokem. Naším záměrem bylo 

ověřit si trh, zda to, jakým způsobem tam paní xxxxxxx hospodaří, je nebo není tržní 

záležitost, zda je to něco, co aspoň může být v nule. Vy jste ale odmítli, což si myslím, že je 

špatně. Ač jste většinou pravicové strany a ruka trhu je pro vás posvátná, tuto možnost 

odmítáte, což je špatně. 

 Myslím si, že by bylo potřeba tuto věc dát do soutěže, nechat to na čistý pronájem, ať 

z toho má městská část třeba nulu, ať si dohodne, že tam mohou jezdit školáci za 

výhodnějších podmínek, ale dělat z toho příspěvkovku a tím pádem říkat, že rezignujeme na 

to, abychom v tom neutápěli další peníze, je špatně. To, že po 1,5 roce, kdy jsou analýzy na 

stole, přijdete s tím, že máte pouhý záměr – nebude se hlasovat o tom, jestli příspěvkovka 

vznikne nebo nevznikne, tak si myslím, že rozhodnutí chcete oddalovat, že tam pořád bude 

paní xxxxxxx někoho nevýhodně ubytovávat, aniž bychom měli jakoukoli kontrolu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, paní místostarostko, máte slovo. 

 

P.  Š p a č k o v á : 

 Pane zastupiteli, prosím, abyste vážil slova. Vaše „jedna paní povídala“, že se tam 

krade, to opravdu zavání podáním trestního oznámení. Musíte předložit důkazy. To, že na tom 

opravdu pracujeme, znamená, že to neděláme „levou zadní“, jak jste vy mysleli. Vy jste to 

samozřejmě chtěl prodat hned od začátku, protože jste viděl, jakou hodnotu mají staré domy a 

pozemky. Pan Nazarský to chtěl propachtovat svému kamarádovi, a nakonec pan Čižinský 

chtěl z Oázy, z jedné budovy, udělat ROH zařízení. 
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 Prosím, nechme to dětem. Jsme hrdí na to, že městská část má takové zařízení, kde se 

mohou děti rekreovat a na tomto území sportovat. Zájem o pobyty na Janově je tak enormní, 

že nestačí uspokojit všechny. To by vám mohli říct ředitelé i učitelé všech škol, které jsme 

oslovili.  

 To, že jste říkal, že máme nějaký osobní důvod – nechte si takových nepodložených  

osočení. Nebyli jste tady tak dlouho, Janov je tady odnepaměti, a vy jste tady na Praze 1 jak 

dlouho? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Paní starostka se nechala trochu unést. V zásadě vítám, že aspoň po té době se něco 

děje, že se tady předkládá návrh, že budeme přemýšlet o zřízení příspěvkové organizace. Je to 

v zásadě dobře, i když pozdě. Postrádám to, co zmiňoval kol. Bodeček – vyhodnocení dalších 

možných alternativ ať ze stránky finanční, nebo organizační, co to pro školáky znamená.  

 Posílám pozměňovací návrh, který bych zařadil jako bod 3: ukládá paní místostarostce 

Špačkové předložit finanční analýzu modelů alternativ provozování zařízení v Janově nad 

Nisou včetně varianty současné.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, zda je možné poslat návrh doplnění usnesení e-mailem.  

 Další přihlášený je pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 S panem magistrem Brožem výjimečně v mnohém souhlasím.  

 Otázka, proč byla vybrána příspěvková organizace. Také si myslím, že čistý pronájem 

by byl výhodnější. Druhá varianta, kterou jsme zvažovali, byla udělat mandátní smlouvu na 

správu celého areálu jediné firmě, ale jediná záležitost, to je příspěvková organizace školního 

typu zaručuje, že to bude plynule pokračovat. Když vypíšeme výběrové řízení na nájemce 

nebo na správce, tak hrozí to, že se tam poprvé nikdo nepřihlásí, že budeme výběrové řízení 

několikrát opakovat a dojde k výpadku možnosti užívat areál pro děti.  

 Proto prvotní zájem je na příspěvkovou organizaci. Bude velmi záležet na tom, jakým 

způsobem se bude řešit příspěvek této organizaci jak finanční, tak věcný, aby se neopakovaly 

věci, které se tam dělaly dosud.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Zareaguji na mého údajného kamaráda, jak tady říkala paní starostka, ale vyplyne to  

z mého příspěvku.  

 Záměr udělat z toho příspěvkovou organizaci není v zásadě špatný, určitě je to lepší 

než to, co tam je teď. Bylo by to řešení i s ohledem na to, co říkal pan Votoček, že by zařízení 

nevypadlo z běhu.   

 Je třeba, abychom si to dobře rozvážili, protože životaschopnost příspěvkové 

organizace bude poměrně náročná. Máme zkušenost třeba s Česticemi a mělo by to podobně 

fungovat. Budou tam minimálně zaměstnáni i instruktoři a nějací pedagogičtí pracovníci, kteří 

by zajistili program. To, že tam program není zajištěn – paní starostka nám sice říká, že je 
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neutuchající zájem o provoz, ale čísla nám říkala něco jiného, naopak o nevytíženosti tohoto 

zařízení, takže zájem nebude tak velký.  

 Mluvím teď ze zkušenosti pedagoga, který jezdí na školy v přírodě, že běžný standard, 

který se očekává od rekreačních zařízení, tady není. Ředitelé škol nechtějí moc posílat děti do 

zařízení, která nezajišťují svůj vlastní aspoň odpolední program, protože pak řeší bezpečnost 

práce. Učitelé, kteří tam se třídou jedou, nemají možnost odpočinku, jsou tam otázky nočního 

hlídání atd. Většina škol volí tu cestu, že dítě zaplatí třeba 2 tisíce za školu v přírodě, ale je 

tam doprovodný program a je to skutečně standard.  

 Když jsme zvažovali výběrové řízení, říkal jsem, že můžeme doufat, že se ozve někdo, 

kdo provozuje v blízkosti zařízení svůj rozjetý program, třeba sport na Semeringu. Není to 

můj kamarád, osobně se ani neznáme. Napadlo mě to jako jedna z možností. Pokud by to měl 

někdo smysluplně provozovat pro dvě, maximálně tři třídy, dávalo by to smysl, kdyby někde 

v okolí měl už své instruktory a lidi, kteří by tam doprovodný program byli schopni zajistit. 

 Jestli bychom z toho měli udělat příspěvkovou organizaci, která by byla v podstatě 

rekreační agenturou pro školy, znamenalo by to nemalé investice do samého objektu. Říkám 

to nerad, ale je to tak – standard je jinde. Společné toalety a umývárny – už je to za zenitem. 

Při návštěvách se mi zdálo, že i údržba je zanedbaná, jsou tam potřeba další investice k tomu, 

aby to splnilo nějaký standard.  

 Myslím si, že udělat z toho příspěvkovku není úplně ztracená věc, ale byl bych rád, 

kdyby se lidé, kteří to připravují, zamysleli nad samotným provozem, aby to bylo smysluplné. 

Samotné naše třídy to nezachrání. Dovedu si představit, že bychom provozovali jako 

příspěvkovou organizaci školu v přírodě rekreačního typu, měli tam své instruktory, 

vychovatele, učitelky, kuchyň – to všechno, co k tomu patří. Rozvážit, jaké programy 

nabídneme, aby to přilákalo zájemce nejen z Prahy 1. Za mého působení se mi doneslo, že 

byly některé třídy nuceny tam jezdit, aby Janov byl vytížený.  

 Podle mne příspěvkovka možná je, ale zvažme všechny tyto okolnosti, jestli to není 

příliš velké sousto pro vás, dát dohromady takovou cestovku s veškerým personálem, který 

budeme platit pořád. Lidé tam budou zaměstnaní. 

 Pokud jde o můj osobní názor, přikláním se k názoru pana zastupitele Brože, že by 

bylo nejlepší pokusit se najít dobrého kupce. Nevidím ekonomické rozvahy. Chtěl bych vidět, 

jak by to ekonomicky vypadalo, kdybychom se rozhodli to prodat, kdo je tam blízko a je 

schopen v objektu něco provozovat – my momentálně to nejsme schopni, nebo najít správce, 

nebo se rozhodnout, že do toho půjdeme a uděláme tam příspěvkovku jako školu v přírodě 

rekreačního typu. 

 

P.  Š p a č k o v á : 

 Pane Nazarský, to je vaše zpráva pro rodiče školáků Prahy 1, že chcete prodat to, co 

máme jako dobrý bonus pro děti. Připadá mi to spíše jako nehorázné. Janov je tady dlouho, 

odnepaměti. Myslím, že někdo dospělý jezdil do Janova jako dítě a je samozřejmé, že se 

služby zlepšují. Myslím, že v zimních měsících jsou pořádány lyžařské kursy. Řada 

instruktorů přiveze děti na sjezdovku, zase je ze sjezdovky odveze, takže si myslím, že 

postupně bychom to všechno dali dohromady. Nemyslím si ale, že bychom se měli zbavovat 

takového majetku. 

 Pane Nazarský, chtěla bych se ještě zeptat, co vám odpověděl pan ředitel hotelu 

Semering, který tam projektuje a dělá tam školu v přírodě? 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Nic neodpověděl, protože jsem ho nekontaktoval. Nekontaktoval bych ani v případě, 

když bychom záměr vypsali. Za co mě máte, paní místostarostko? Vůbec jsem s ním do 

žádného kontaktu a jednání nepřišel, dokonce se s ním neznám ani z pobytů na Semeringu. 
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Dával jsem to jen jako hypotetickou možnost, že se může někdo takový z okolí přihlásit. 

Možná uvažujete v těch intencích, kdo s kým je kamarád, kdo z toho bude něco mít. Věřím, 

že uvažujete tímto směrem – ale slíbil jsem, že budu slušný a věcný.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Ohrazuji se proti tomu, co řekl kolega Nazarský a paní místostarostka, že jsem někdy 

zmínil svou představu o tom, že by se to mělo přeprodat. Ano, pokud jde o nějakou 

ekonomickou úvahu, tak nejlogičtější by bylo – než platit miliony ročně – to prodat. Pořád si 

myslím, že pokud peníze máme a pokud je můžeme poskytnout našim školákům, tak to udělat 

máme. Musíme to ale udělat tak, aby se na tom někdo neobohacoval a abychom finance měli 

řádně transparentně hlídány. Nikdy jsem nebyl pro prodej Janova. 

 Zároveň jsem vycházel z analýzy, kterou jsme si nechali zpracovat. Informaci, kterou 

mi paní místostarostka podsouvá, bych zařadil do kategorie „jedna paní povídala“, stejně 

informace o mé osobě, že mám oblibu ve starých domech. Nevím, odkud vycházíte, jestli  

z nějaké složky, kterou na mne ODS má. 

 Vždy jsem tyto nemovitosti chtěl nechat školákům, pouze jsem hledal způsob, jak to 

udělat, aby to bylo pro městskou část nejlevnější a nejvýhodnější při zachování kvalitních 

služeb. To, že jsem chtěl jít cestou výběrového řízení, máte pravdu, že by se možná nikdo 

nepřihlásil. Když jsme o tom mluvili s paní xxxxxxxx, říkala, že si to dovede spočítat a 

nepřihlásila by se. Tento referenční bod pro mne nebyl úplně relevantní, tak jsem si říkal 

nechat to měsíc nebo dva, když se nikdo nepřihlásí, tak to protáhneme pouze o tuto dobu, ale 

vy to protahujete už rok.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka.  

 

P.  B o d e č e k : 

 Prosím paní místostarostku, aby většinu podnětů nebrala osobně. Chci se zeptat, kdo 

prověří to, co bylo a jak bylo realizováno dosud, a to z ekonomického hlediska.  

 Chci se zeptat vedení radnice, jestli by bylo ochotno za asistence opozice se např. 

podívat na letošní rok, za co se tam poslaly letos finanční prostředky. 

 Chci se ještě zeptat na záměr, který je v návrhu usnesení. Co to znamená, když se 

záměr schválí? Co se bude dít, když to bude schváleno? Co se musí stát a co má kdo udělat, 

aby např. vedení radnice bralo v potaz i další varianty z ekonomické analýzy, nebo jestli je to 

jen taková proklamace záměru? Vzpomínám, když jsem byl v lednu 2019 přinucen předložit 

návrh v souvislosti s privatizací, kdy zastupitelstvo se usneslo na záměru zrušit zásady 

privatizace. Byla to jako nic neříkající proklamace. Připadá mi, že toto je podobné. Záměr 

nikde nebude viset, je to jen jakési oznámení s nějakým výsledkem, který vás případně přinutí 

změnit toto rozhodnutí. Prosím, zda by mi mohlo být toto vysvětleno. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Dovolil bych si několik poznámek, aby bylo vnímáno, že všechny zpracované 

podklady včetně velmi tvrdých nařčení se prověřovaly. Jak říkala paní místostarostka, došlo 

tam k několika kontrolám na místě. Procházely se účetní doklady, kontrolovalo se cash flow, 

jakým způsobem tam chodí peníze, jakým způsobem odcházejí. V tomto směru jsme plně 

respektovali i zpracovanou analýzu, protože ta nějakým způsobem modifikovaně naznačovala 

několik způsobů řešení věcí, včetně příspěvkové organizace.  
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 Myslím si, že se shodneme na tom, že je to zařízení, které funguje od pradávna. Byl 

jsem v tom místě jako malý školák. Vím, že to má velkou tradici, že máme záměr projednán s 

řediteli všech základních škol na Praze 1. Je podstatné říct, že školy to podporují, jezdí tam 

rády. Vyvracím to, že byl někdo nucen, aby tam jezdil. Co je to za nesmysl? Paní 

místostarostka to má v podkladech, má tam vyjádření od všech ředitelů základních škol a je to 

podloženo komisí pro výchovu a vzdělávání a v komisi jsou zástupci opozice. I komise si 

projednala tento záměr. Je to několikaměsíční práce, protože bylo potřeba spojit všechny 

dotčené odbory a oddělení, které se tímto objektem zabývají, ať se jedná o majetek, finance, 

školství a další. Každý měl za úkol přinést data, která se dala na jednu hromádku, a z těch 

vyšlo, že nejlepší by bylo majetkoprávně to scelit a poslat to zpátky do příspěvkovky, aby to 

bylo pod kontrolou. Hlavně se spojujeme v tom, že chceme zachovat pro děti tuto možnost, že 

máme vlastní zařízení, do které mohou jezdit i jiné školy mimo Prahu 1, které nebudou 

dotovány, takže to dokážeme dostat i do lepší ekonomické kondice.  

 Záměr je podložen všemi možnými fakty, dokumenty, je vymodelován rozpočet 

příspěvkové organizace, je připraven návrh zřizovací listiny apod., což je paní místostarostka 

a její tým připravena předložit na příští jednání zastupitelstva k projednání. Nyní se bavíme o 

tom, abychom jim dali zelenou, aby nám mohli toto předložit a mohli jsme se o tom podrobně 

bavit se všemi dopady. 

 

P.  Š p a č k o v á : 

 K panu Bodečkovi. Není zřejmě dobré, aby se letošní covidový rok, kdy byly školy a 

školky v přírodě zavřené, bral za bernou minci. Budeme mít asi nějaká čísla z předcházejících 

dvou let, takže pak to uvidíte.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Scholze. 

 

P.  S c h o l z : 

 Přihlásil jsem se, když jsem slyšel od pana Nazarského, že nejekonomičtější je to 

prodat. Myslím, že je to nová věc, která vzešla od pana Nazarského. Stává se z něho klasický 

pravičák. Totéž bychom si mohli říci u Františka, že je nejlepší ho prodat a u čehokoli jiného. 

Je to ekonomicky nejjednodušší. Pokud chceme tvořit nějaké hodnoty a nějakou občanskou 

vybavenost pro děti a pro školy, musíme si říct, zda to spíše nechceme zachovat, zlepšovat a 

vytvořit z toho něco, co bude sloužit našim dětem, vnoučatům apod. Nejjednodušší je to 

prodat. Kdybychom se nedej bože rozhodli to prodat, tak aby nevznikla nová petice Prahy 

sobě a Pirátů o tom, že se snažíme ukrást Janov tím, že ho chceme prodat.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Příspěvek předkladatelky mi přišel, že je úplně mimo jakoukoli realitu, že já jsem 

ROH. 

 Naše kontroly v Janově ukázaly minimálně závažné problémy. Z toho důvodu a pod 

tlakem odvolání jsme to nedotáhli. Přečtěme si tisk, který byl 28.01.2020 na radě, po našem 

svržení. Přečtu důvodovou zprávu, která je velmi krátká. 

 Pro existující pochyby oprávněnosti kontroly provedené 31.12.2019 v Janově nad 

Nisou předkládá radnice Prahy 1 k uvážení návrh tisku ve smyslu zrušení usnesení, které bylo 

důsledkem této kontroly. Další důvody sdělí věcně příslušný radní přímo na jednání rady.  
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 Takto vypadalo vaše zdůvodnění toho, proč jste revokovali naše vývody. Myslím, že 

si nelze představit podezřelejší důvodovou zprávu – vůbec žádné důvody. Tisk prošel. 

Nepochybně ústně bylo sděleno něco závažného. 

 S tím souvisí i tento tisk. Po roce je předložen tisk nový, který nehovoří o nějakých 

analýzách, je pouze krátká důvodová zpráva, ve které je zvýrazněno, že aktuální nastavení 

neumožňuje efektivní řízení ani kontrolu vynaložených prostředků MČ. To je jediné 

zdůvodnění tohoto tisku.  

 Tady něco předkládáte a nejsou tam žádná fakta. Lze se jen domnívat, že se to tak 

zhoršilo, že se bojíte, že přijde policie. Je to výsměch racionalitě, kontrole občanů toho, co 

dělají zvolení zástupci.  

 Tisk má předstírat nějakou činnost. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Jsem samozřejmě rád, že tam probíhaly kontroly. Tisku mi chybí, kdy byly prováděny, 

kdo je prováděl, protokoly z kontrol. To mě mrzí, že tam není. 

 V argumentaci mi připadá poněkud absurdní, abychom na jedné straně tvrdili, že 

chceme to nejlepší pro děti, ale na druhou stranu za vaší vlády do r. 2018 si necháte ukrást – 

nebo že dáte - od hasičského sboru část hřiště. To mi přijde do značné míry pokrytecké. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pan starosta na mne reagoval, že je zde podpora ředitelů škol. Oceňuji, že ředitelé měli 

možnost se vyjádřit. Ptám se, zda ředitelé byli seznámeni se všemi variantami? Bylo jim 

řečeno, že své žáky budou moci posílat do Janova i při jiné variantě, a MČ by tak měla k 

dispozici více finančních prostředků, které by se v budoucnu mohly investovat do jejich škol? 

 To je první část mého dotazu. 

 Druhá část je spíše reakce na paní místostarostku, aby se letošní rok nebral jako berná 

mince. Rozhodně jsem neměl na mysli, abychom to brali jako vzorový rok, abychom se 

podívali, jak se tam hospodaří. To určitě ne. Spíše jsem měl na mysli podívat se na to, za co se 

tam investovalo právě v letošním roce, kdy tam děti z větší části roku nebyly. Dlouze 

diskutujeme o tomto problému, ale nejsem si jistý, zda všichni zastupitelé, kteří teď budou 

rozhodovat, znají ekonomickou politiku v souvislosti s projektem Janova. 

 

P. H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Naváži na svého předřečníka. Velmi mě mrzí, že někdo mě tu častuje tím, co vytrhne z 

kontextu mého proslovu. Ve svém příspěvku jsem zhodnotil tři varianty. Jako první jsem se 

zamýšlel nad tím, jak to někomu smysluplně pronajmout, aby to provozoval někdo, kdo má 

správný podnikatelský záměr a nějakým způsobem nastartovaný, osvědčený a že by mu to 

bylo pronajato.  

 Pak jsem tu dlouze rozebíral výhodu příspěvkové organizace. Jestli jste to nepostřehli, 

tak souhlasím, aby to byla příspěvková organizace, jen jsem nabádal, aby se vzaly v úvahu 

všechny souvislosti, protože by to bylo hezké, ale je to náročné.  
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 Jako třetí jsem položil na misku vah možnost to prodat. Čísla ale nevíme a argumenty 

nemáme. To, že něco vytrhnete z kontextu a děláte ze mne zloducha, mě docela mrzí a je to 

pro mne ponaučení, že si budu muset dávat větší pozor, co říct za variantu, protože je mi 

vkládáno do úst, co jsem nikdy neřekl. Asi budu muset svůj slovník přizpůsobit jednoduššímu 

vnímání světa. Děkuji za pozornost. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše, který chce reagovat. 

 

P.  B u r e š : 

 Nevěřil jsem, že u takovéhoto bodu se tady strhne tolik divných slov, ještě když ho 

předkládá žena-místostarostka. Co tady padalo, je pro některé vizitka. 

 Dovolil bych si obrátit pozornost, o čem to je. Jde o záměr zřízení a ukládá zajistit 

kroky vedoucí ke zřízení a předložit zastupitelstvu MČ Prahy 1 k projednání. Znamená to, že 

všechno, co tady padalo, toto zastupitelstvo dostane. Nyní máme schvalovat záměr, čili 

pověřujeme paní místostarostku, aby společně s odborem postupovala dál v krocích, začala 

připravovat stanovy a další kroky, které logicky dostaneme. Pak vaše sprostoty, co jste dělali, 

budou mít nějaký relevantní důvod, že se budeme bavit o nějakých materiálech. Dnes jsme 

měli říct ano, schválíme záměr a budeme mít na některém z příštích zasedání podle bodu  

3 tady všechny podklady, které byly zmíněny. Dnes je to ale záměr, dnes nerozhodujeme o 

tom, že to uděláme a tyto řeči jsme si mohli odpustit.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Ještě technická pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Omlouvám se, ale padlo tady několik dotazů. 

 

P.  H e j m a : 

 Nebojte se, v závěrečném slovu předkladatele bude odpovězeno. Paní místostarostka 

na vás myslí.  

 

P.  Š p a č k o v á : 

 Chtěla bych poděkovat všem, kteří vznesli nějaký dotaz. Určitě si paní vedoucí odboru 

dělala poznámky. Pokud jste ocenili, že s tím něco děláme, je to pro nás dobře a je jisté, že 

záměr je tady dobře položený.  

 Prosím, abyste hlasováním dali vědět, zda záměr ano, nebo ne. Děkuji. 

 Ještě k panu zastupiteli Bodečkovi ohledně ředitelů. Samozřejmě nepředpokládejte, že 

ředitelé nikdy v životě v Janově nebyli, že ho neznají. Jsou na Praze 1 hodně dlouho, aby 

věděli co pronajmout. To se stalo s hřištěm Na Františku, které se výběrovým řízením 

pronajalo, ale po roce to šlo „cugrunt“ a hřiště se muselo za velké peníze znovu opravovat.  

 Co se týká prodeje, tak to by nad tím městská část ztratila jakoukoli kontrolu. Všichni 

ale chceme to nejlepší pro naše děti, protože to je budoucnost MČ Praha 1. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předsedu Návrhového výboru, zda došly nějaké protinávrhy.  
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P.  B u r e š : 

 Máme zde návrh zastupitele Petra Kučery, který chce zařadit jako bod 3: ukládá 

předložit finanční analýzu alternativ modelů provozování zařízení v Janově nad Nisou včetně 

varianty současné. Odpovídá Eva Špačková. Termín 31. ledna 2021 

 Není zastupitelstvo, musel by to být asi jiný termín než 31. ledna. 

 Táži se paní předkladatelky, zda se s tím ztotožňuje? Neztotožňuje. 

  

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Brož má technickou. 

 

P. B r o ž : 

 Máme reakci od občanky, že je neustále porušováno nařízení vlády. Někteří z nás si 

sundávají roušky, tak jestli pan starosta bude kvůli tomu volat policii. 

 

P.  H e j m a : 

 Policii určitě volat nebudu. 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Chci zopakovat jednu část usnesení Kontrolního výboru. Usnesení je, že Kontrolní 

výbor doporučuje zastupitelstvu zabývat se finanční otázkou budoucího hospodaření  

s dotčenými nemovitostmi. Tato problematika už nebude spadat do funkce Kontrolního 

výboru. Díky části tohoto usnesení se ztotožňuji s tím, co navrhl Petr Kučera, protože je to v 

podstatě totéž. Toto Kontrolní výbor jednohlasně doporučuje.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o tomto protinávrhu. Pro 4, proti 2, zdrželi se 3, nehlasovalo 14. 

Distančně: paní zastupitelka Talacková pro, Nazarská pro, pan zastupitel Nazarský pro, 

Čižinský pro, Špaček pro, pan zastupitel Caban se zdržel. Celkový výsledek: pro 10, proti 2, 

zdrželi se 4, nehlasovalo 7. Tento návrh nebyl přijat.  

 Prosím hlasovat o původním návrhu usnesení, jak bylo předloženo.  

 Technická – pan Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Pan zastupitel Caban se nezdržel, ale nehlasoval.  

 

P.  H e j m a : 

 Měl cedulku, že se zdržel. Prosím hlasovat o původním návrhu usnesení. Pro 12, proti 

0, zdrželi se 4. Distančně: pan zastupitel Nazarský  se zdržuje, Kučera se zdržuje, Špaček se 

zdržuje, paní zastupitelka Talacková, Nazarská se zdržuje, pan zastupitel Čižinský je proti, 

pan zastupitel Caban je pro. Celkový výsledek: pro 13, proti 1, zdrželo se 9, všichni 

hlasovali. Návrh byl přijat. Děkuji vám. 

Poslední bod dnešního zasedání je dodatečně zařazený bod pod poř. číslem 

19, číslo tisku 2286 

informace člena Kontrolního výboru k podnětu veřejnosti 

 Předkladatelem je pan zastupitel Ulm.  

 

P.  U l m : 

 Kontrolní výbor MČ Praha 1 dne 23. listopadu t. r. obdržel podnět veřejnosti na 

projednání možného porušení aktuálně platného etického kodexu člena Zastupitelstva MČ 
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Praha 1, a to v souvislosti se zveřejněním zprávy na sociální síti facebook týkající se 

informace, že více než polovina zaměstnanců radnice Prahy 1 trpí onemocněním spojeným s 

pandemií covid 19. Předkladatel podnětu poukazuje na čl. 2, bod 2, etického kodexu, který 

říká, zastupitel neuvádí veřejně v omyl veřejnost, ostatní zastupitele, ani zaměstnance MČ 

Praha 1 zařazené do Úřadu MČ Praha 1.  

 Kontrolní výbor dne 14.12.2020 vzal svým usnesením UKV2019/14 podnět na 

vědomí. Konstatoval, že je povinen dle čl. 8, odst. 1, uvedeného etického kodexu informovat 

o podnětu zastupitelstvo na svém nejbližším jednání a uložil mi, abych vás o tomto seznámil s 

doporučením, aby zastupitelstvo pověřilo Kontrolní výbor o seznámení podnětu 

zainteresovanou osobou, aby obsah podnětu prověřilo a následně s jeho obsahem a s 

výsledkem zastupitelstvo seznámilo, a to s termínem do 30. června 2021. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Prosím pana zastupitele Scholze. 

 

P.  S c h o l z : 

 Byť jsem pochopil, že text je neurčitý a neosobní, ale vzhledem k tomu, že se pan 

starosta při předkládání textu zeptal a bylo odpovězeno, kdo je tou zainteresovanou osobou, 

tak prosím, aby bod 2 usnesení zněl: Kontrolní výbor seznámí pana Ing. arch. Vícha. Za 

zainteresovanou osobou bych uvedl jméno.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předkladatele. (Ztotožňuje se.) Bude to součástí tohoto usnesení. 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nejsem předkladatelem tohoto tisku, protože na Kontrolním výboru jsem říkal, že se 

cítím podjatý. Musím reagovat na tuto věc. Když jsme tuto záležitost včera řešili, jméno tam 

nemělo být uvedeno, a to z toho důvodu, že se musí nejprve prověřit, zda podnět není 

provokací. Kdyby se toto prokázalo, není možné, aby byl kdokoli z členů zastupitelstva takto 

haněn. Tento postup vzešel od zástupkyně z vaší strany. Bylo nám doporučeno, aby tam 

jméno nebylo. Bohužel se stalo to, že to tady zaznělo, ale i tak bych podal návrh, aby tam 

jméno nebylo uvedeno. Podnět může být provokací.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Nechtěl bych, aby se tisky staly nástrojem buzerace koalice vůči opozici. Myslím si, 

že to, co dnes vyjádřil pan zastupitel Vích, jakým způsobem argumentoval, jaká čísla nám 

představoval, ve mně to vzbudilo dojem, že Úřad Praha 1 byl zasažen nemocí covid 19 více, 

než tomu bylo v ostatních částech Prahy 1. Myslím, že z vaší strany je to nezvládnutá 

komunikace, nezveřejňovali jste dostatečné informace, aby se zaměstnanci nemuseli obávat. 

My, opoziční zastupitelé, odříznutí od Úřadu, jsme od vás nedostávali informace rovněž 

žádné. Myslím si, že je to z vaší strany nedostatečně zvládnutá komunikace a tímto tiskem 

pouze vyhrnujete rukávy na nás, opozici.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana tajemníka, který se hlásil do diskuse. 
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Tajemník  D v o ř á k : 

 Celou dobu, co jsem tajemníkem, snažil jsem se být maximálně apolitický, ale na toto 

musím zareagovat. Opozice vyhrnula rukávy na Úřad. Nechápu proč, co je toho důvodem, co 

mělo být účelem. Minule jsem to třikrát říkal, a dnes to zopakuji: zaměstnanec nemá ze 

zákona povinnost informovat zaměstnavatele o tom, že onemocněl infekční chorobou. To 

zaprvé. 

 Zadruhé. Zaměstnavatel to nezjistí z neschopenky, protože e-neschopenka neobsahuje 

číslo diagnózy, tam se dá maximálně zjistit, že zaměstnanec je v karanténě. Znamená to, že 

může být nemocen, že je nemocen někdo z blízkých, nebo že zaměstnanec v blízké době 

onemocní, nebo že neonemocní vůbec. 

 Další argument. Hygienická stanice v České republice – vím to osobně, zažil jsem to 

na sobě, na své manželce, na své asistentce a na dalších blízkých – netrasovala, nevolala 

nemocným. Tento systém vůbec nefungoval. Veškeré informace o nemocných jsem získával 

díky jejich ochotě mi tyto informace sdělovat. To je také potřeba vědět. Hlavně je potřeba 

vědět, že i když mi informace zaměstnanci sdělili, tak nejsem oprávněn je sdělovat dál. Pokud 

se na mne obrátí někdo z Kontrolního výboru nebo ze zastupitelů, dostanete ode mne 

maximálně čísla. Rozhodně se nechystám na to, abych vám sděloval, kdo byl nemocen 

konkrétně. 

 Ještě jednu věc. Když se tady hovořilo o tom, jak zaměstnanci chodí do práce, přestože 

by nemuseli, tak jsem si vzpomněl asi na týden staré situace, kdy v průchodu Úřadu stály 

fronty občanů Prahy 1 a mrzli tam. Občané byli rozčíleni, naši zaměstnanci byli rozčíleni, 

přetíženi, vzájemně si tam nadávali a to jen proto, že nám vláda už třetí měsíc nařizuje mít 

pouze 5 hodin v pondělí a 5 hodin ve středu. Po dohodě s panem starostou jsme využili 

obezličky a pro občany Prahy 1 riskujeme, že jsme rozšířili úřední hodiny na pondělí 12 hodin 

a středu 12 hodin. Občané Prahy 1 byli bez parkovacích oprávnění. Když je dnes 

zastupitelstvo v přímém přenosu, řekněte občanům, že nemají chodit na Úřad, že si mají 

nechat auta odstavená někde za Prahou mezi poli a že budou bez parkovacího oprávnění, 

protože se tady došlo k závěru, že je možné pracovat z domova. 

 Tak můžete jít agendu po agendě. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka s technickou poznámkou. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Chtěl bych říct, že toto měl být technický bod. Můj subjektivní názor je, že Kontrolní 

výbor postupoval podle nedokonalého etického kodexu z r. 2012. Kontrolní výbor neměl 

jinou možnost. To je důvod, proč jste jako zastupitelstvo zaúkolovali Kontrolní výbor, aby se 

zabýval změnou etického kodexu. Etický kodex tady ale je a Kontrolní výbor se jím musí 

řídit. Tady vůbec neměla být diskuse nad touto záležitostí, proto jste nedostali ani ten podnět 

k dispozici, tady jde o to, že zastupitelstvo bylo seznámeno s nějakým podnětem a vy jste 

měli říct: Kontrolní výbore, víme, že něco takového tady je, zabývejte se tím, protože to 

nepatří ani pod tři základní úkoly Kontrolního výboru na Praze 1, protože tento Kontrolní 

výbor je značně omezen v souvislosti s tím, co může dělat. 

 Prosím, nerozvíjejme tady toto téma, vzdejte se přihlášek do diskuse a hlasujte o 

návrhu usnesení, jak říká etický kodex.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická – pan místostarosta Burgr. 
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P.  B u r g r : 

 Musím reagovat na předsedu Kontrolního výboru. V čem je Kontrolní výbor na  

Praze 1 omezen? Tím, že má uvolněného předsedu Kontrolního výboru? Tím, že Kontrolní 

výbor jedná přesně podle zákona o hl. m. Praze jako všechny městské části? Kontrolní výbor 

na Praze 1 není omezen, pane předsedo Kontrolního výboru, uvolněný zastupiteli. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Jsem rád, že v usnesení není uvedeno kontrolní jméno, i když dnes pronesené tvrzení 

pana arch. Vícha, že občané, kteří jdou na Úřad, stejně jako zaměstnanci jsou ohroženi na 

životě, znamená, že žil v jiném světě, než všichni ostatní.  

 Hlásil jsem se proto, že bych byl rád, aby Kontrolní výbor prověřil chování všech, 

nikoli jen Víchy. To, co tady dnes padalo za urážky ze strany opozice, považuji rovněž za 

porušení etického kodexu.  

 

P.  H e j m a : 

 To byla správná připomínka. Prosím pana zastupitele Ulma. 

 

P.  U l m : 

 Chtěl jsem reagovat na pana zastupitele Brože, než začne hovořit o vyhrnování 

rukávů, aby si uvědomil, že jsem jako člen Kontrolního výboru byl Kontrolním výborem 

pověřen, abych tento bod tady předložil. Pan předseda Kontrolního výboru sám řekl, že to 

nechtěl říkat, kvůli podjatosti svého stranického kolegy se toho vzdal a určil jiného řádného 

člena výboru. Žádná slova o buzerování opozice by neměla padat.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Celou věc vnímám jako nedorozumění. Přiznám se, že vůbec nerozumím té hysterii, 

která se kolem toho rozpoutala ze strany Úřadu, pana tajemníka, politiků a dalších. Tím 

vypouštíme džina z láhve. Tady si všichni musíme uvědomit, že si někdo řekne, že je to velká 

zábava dávat podněty na porušení etického kodexu, budeme se tím zabývat, věc se bude 

táhnout půl roku, bude se vracet do zastupitelstva a do Kontrolního výboru a budeme tím 

trávit hodiny. 

 Nechápu, proč se to neřešilo tak, že pan Vích řekl nějaké číslo a Úřad mohl korektně 

říct, že to není 150, že je to 42 – a jdeme dál. Toto je nedůstojné přetahování.  

 

P.  H e j m a : 

 Naváži na pana zastupitele Kučeru, který tak dbá na to, abychom uváděli jen pravdy.  

Budu velmi stručný. 

 Bylo uvedeno: na Úřadu je cca 160 lidí nakažených covidem, je nakažena polovina 

úředníků, radnice nezvládla řízení v době covidu. To jsou tři informace, které rozšířil 

zastupitel. Myslím, že zastupitel složil slib a on je povinen si všechny informace ověřit a na 

základě toho napsat tvrdou pravdu. Toto byla ale absolutní lež, lež v pravém slova smyslu. Co 

si myslíte, jak se cítili úředníci, jak se cítilo vedení Úřadu? Kdybyste viděli, kolik lidí mi ještě 

tu noc volalo, posílali zprávy a ptali se, zda je to pravda.  
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Vyvolalo to určitou paniku jak mezi zaměstnanci, tak mezi občany, protože si mysleli, že 

máme 160 lidí nakažených, že jsme absolutní lemplové a nedokážeme aplikovat hygienická 

nařízení. Zastupitel je ten, který má informovat pravdivě. 

 Nesouhlasím s tím, co říkal pan zastupitel Brož, že jako opoziční zastupitelé jste 

odříznutí od informací. Ano, jste odříznuti, když se podíváte vlevo, tak je tady plno, ale 

vpravo není nikdo. Když si spočítáte věkový průměr vlevo, nedá se srovnat s vaším. To je to 

odříznutí. Z domova se dá na facebooku říkat cokoli, tam má každý ramena. Ale přijít, zeptat 

se, zavolat mně nebo tajemníkovi, jak to vypadá, zda je to pravda a na základě toho svoji 

skupinu lidí informovat, to je povinnost zastupitele. 

 Nedivím se, že tady takový podnět je, protože etický kodex není kus papíru, musíme 

se podle toho chovat. Minimálně u takových exaktních věcí spočítat si nebo se zeptat, kolik 

lidí je nakažených a pak to rozšířit není nic složitého, je to jeden telefon nebo jeden e-mail. 

Směrem k nám se píše tolik věcí, píšeme tolik odpovědí na interpelace a na různé dotazy, tak 

spolu komunikujme. Nejste odříznuti od informací, vyzýváme vás mnohokrát, abyste přišli, 

zeptali se, nabídli spolupráci, velice rádi vás přizveme, ale toto není spolupráce, z pokojů řešit 

svůj zastupitelský mandát. Chápu, že můžete mít v tomto směru strach, ale pak se podle toho 

chovejme. Toto se musíme odnaučit, abychom říkali pravdu. 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 I já jsem zástupce opozice a od jara, kdy vypukl covid si myslím, že jsem na Úřadu 

velmi často, a to i v době, kdy jsem byl pozitivní. Abych byl účasten ve volební komisi, šel 

jsem podruhé na test, který prokázal, že jsme negativní a došlo ke zkrácení desetidenní doby 

na osm.  

 Budu reagovat na pana 1. místostarostu s tím, co je pro mne důležité. Kontrolní výbor 

má na Praze 1 pouze tři záležitosti, kterými se může zabývat.  

 Zaprvé. Kontroluje plnění usnesení rady a zastupitelstva. 

 Zadruhé. Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a Úřadem MČ 

Praha1 na úseku samostatné působnosti. 

 Zatřetí. Plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo. 

 Nic jiného by Kontrolní výbor na Praze 1 neměl dělat. 

 Naznačoval jsem, že bohužel etický kodex říká, že by Kontrolní výbor měl řešit i tuto 

záležitost, ale Kontrolní výbor není zmocněn zastupitelstvem, aby to konal. Proto znovu 

říkám, že bod je technický, byl předložen a měl Kontrolnímu výboru říct, aby dodržoval 

písmeno c), což znamená, že pověřujeme Kontrolní výbor, aby se touto záležitostí zabýval, 

aby se zeptal toho, koho se podnět týká. Podnět se netýká jen té osoby, která tady byla 

zmíněna, ale v podnětu jsou uvedeny i další jiné osoby. 

 Je důležité, aby se tím někdo zabýval. Pokud jako zastupitelstvo řeknete, že Kontrolní 

výbor nepověříte, že to berete jen na vědomí, tak tím to skončí. Kontrolní výbor ale plnil to, 

co říkal etický kodex, který je tady platný od r. 2012, neměl jinou možnost. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Mrzí mě, kam se debata dostala, ale musím reagovat. Petře, mluvíš o tom, že máme 

strach sem přijít. Chováme se pouze odpovědně, nechceme lidi v naší blízkosti ohrozit. 

Chápeš to? Možná proto, že vy se nechováte tak odpovědně, tak proto bylo tolik nemocných 

na úřadu, proto většina koalice nemocí prošla. Prosím, nezaměňuj pojmy. Jsem rád, že je 

možné toto zastupitelstvo konat na dálku. Proto toho také využil Michal Caban. 
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 (P. Hejma: Je po operaci, to je něco jiného.) 

 Kdyby to nebylo podle Jednacího řádu, využít to nemůže.  

 Druhá věc je, že se všichni ohánějí etickým kodexem. To, že roky nikdo neodevzdává 

oznámení o příjmech a střetu zájmů, nikdy nikomu nevadilo, to, že velmi málo se tady před 

hlasováním přiznáváte ke střetu zájmů, také nikdy nikomu nevadilo, a najednou v okamžiku, 

kdy můžeme dělat ramena, tak vytáhneme etický kodex a začneme se jím ohánět. Velmi mě 

mrzí, kam debata doběhla. Prosím, nezaměňujte pojmy, to nebylo od tebe fér.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Jsem velice rád, že tuto debatu vedeme. Na začátku jsem myslel, jak říkal kol. 

Bodeček, že jde o formalitu, že jako zastupitelstvo řekneme, aby se tím Kontrolní výbor 

zabýval, a ten to nějakým způsobem vyhodnotí a seznámí nás s výsledkem. Bohužel, co zde 

zaznělo z úst pana tajemníka, z úst pana starostky a dokonce i z úst pana místostarosty Burgra 

mne neuklidnilo v tom směru, že by jednání Kontrolního výboru mohlo proběhnout nějakým 

věcným a nezaujatým způsobem. Nemohu si pomoct, ale podobně jako kol. Brož jsem v tom 

cítil velkou výhružku a touhu po trestu. Já určitě pro tento bod ruku nezvednu. 

 Jak říkal kol. Petr Kučera, nezahrával bych si s tím a byl bych nerad, aby se toto stalo 

standardem.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Vyprošuji si, aby nám tady o morálce kázal starosta, který dnes prokazatelně dvakrát 

lhal a neumí přiznat chybu. Je to opravdu ostudné. 

 Navrhuji ukončení diskuse.  

 

P.  H e j m a : 

 Platí to, co jsem říkal, že si o tom spolu popovídáme.  

 Technická poznámka – pan kolega Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Kolega mne předešel, mne už to také nebaví. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o návrhu na ukončení rozpravy. Pro bylo 23, nikdo proti, nikdo se 

nezdržel, všichni hlasovali. Můžeme rozpravu dokončit. 

 Pan zastupitel Vích. 

 

P.  V í c h : 

 V hlasování se zdržím. Když jsem se od Davida Bodečka dozvěděl, že tam je podán 

kontrolní podnět, první, co mě napadlo, bylo, jak je to se zvládáním epidemie na radnici. 

Rozmlouval mi, že Kontrolní výbor není od toho, aby kontroloval nakaženost na radnici. Na 

druhou stranu tím, že se to tam dostane, doufám, že se o číslech začneme bavit a dá se zjistit, 

jestli situace byla nebo nebyla vážná. Byl bych rád, kdyby se to probralo, jak to ve skutečnosti 

je.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Je divné, kam až jsme schopni se dostat. Bod je o tom, že máme pouze pověřit 

Kontrolní výbor, aby se tímto zabýval. 

 Padl tady návrh na doplnění jména, které stejně už zaznělo při hlasování o zařazení. 

Podle mne jsme měli hlasovat. Pan kol. Brož pak tady spustil obhajobu a celá diskuse se 

rozpoutala. Měli jsme rovnou hlasovat. To je jeden pohled. 

 Druhý pohled. Neodpustím si, proč se někdo sníží k něčemu takovému – zviditelňovat 

se na facebooku touto věci. Proč nepřijde, nezavolá? Na Úřadu jsme každý den, karanténa-

nekaranténa, snažíme se podporovat úředníky. Také jsem panu Brožovi odepisoval, když 

zcela zaručeně psal, že celá rada měla covid, že tedy já ne, že má mylné informace. Musím 

zaklepat, neměl jsem ho do dneška a na Úřadu jsem každý den. Po večerech se s předsedou 

Kontrolního výboru střídáme, kdo v práci vydrží déle. Práce je skutečně dost.  

 Proč vůbec toto řešíme a proč má někdo potřebu ukázat se zase na facebooku, jak je 

Úřad i koalice špatná? V úředních hodinách se střídají stovky lidí z celé republiky, protože 

náš Živnostenský úřad musí vyřídit živnost komukoli. Přijdou sem lidé kvůli parkovacímu 

oprávnění, kvůli pasům, kvůli občankám. Asi nevíte, jak Úřad vůbec funguje. Jestli je někde 

koncentrace lidí z celé Prahy, tak je to na Úřadu Prahy 1. Nejsme izolovaní, abyste mohl 

počítat nějaká procenta. Ani netušíte, kolik lidí tam přijde. 

 Připadá mi to lidsky ubohé, proč se toto téma tady vůbec objevilo, když Úřad situaci 

zvládá. Kdo něco mohl dělat z domova, tak to dělal, dokonce se i rozšiřoval počet notebooků, 

aby to lidé mohli dělat. Je ale spousta funkcí, které jinak dělat nejdou, protože lidé chodí na 

Úřad – např. jen parkovací oprávnění. Můžeme jim vylepovat plakáty pomalu před nos, takže 

lidé stojí ve frontě a s prominutím čumí na plakáty, kde mají napsáno, že si to mohou udělat z 

mobilu z domova, aniž si to tam chtějí vystát, ale úředníci tam musí být, patří jim dík za to, že 

to zvládají, nebylo to jednoduché. Lidé tam na ně křičí, že by to všechno chtěli hned. Proč měl 

někdo potřebu takto psát? Tak stát se jedině redaktorem Blesku, tam takové titulky milují, 

protože se to prodává. Bylo to ale zcela zbytečné. 

 Měli jsme o tom okamžitě hlasovat. Tato diskuse je o tom, že má probrat Kontrolní 

výbor, zda vůbec k nějakému porušení došlo atd. Jsem rád, že již diskuse ukončená. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Scholze. 

 

P.  S c h o l z : 

 Netušil jsem, že malou úpravou spustím lavinu příspěvků, ale stalo se. 

 Pro mne je nepochopitelný příspěvek kol. Vícha. Nechápu, jaká byla myšlenka, že toto 

napíši na facebook. Chybělo tam – rychle to sdílejte, než to smažu. Rozšířilo to paniku po 

Úřadu a po městské části, zkomplikovalo to chod samotného Úřadu.  

 Nerozumím tomu, co ho k tomu vedlo, aspoň jsem to neslyšel, že by se k tomu pan 

Vích vyjádřil. Myslím, že by stálo za to, aby se pan Vích nad tím zamyslel a Úřadu a celé 

městské části se omluvil. Příspěvek nebyl vhodný době a času, kdy se to odehrávalo.  

 Ke střetům zájmů. Pamatuji se, že posledním člověkem, který střet zájmů neuvedl, byl 

při kulturních grantech, když jste ještě byli v koalici, kolega Skála. Neuvedl, že je 

zakládajícím členem jednoho spolku. 

 

P.  H e j m a : 

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

 To, co tady probíhá, je hrozně smutné. Po včerejším jednání Kontrolního výboru, které 

bylo velmi kultivované, věcné, očekával jsem, že průběh bude velmi rychlý a že je nějaká 

důvěra v Kontrolní výbor. Prosím, abyste se k této záležitosti nevyjadřovali, myslím, že 

zastupitelstvo Prahy 1 není toho hodno. V rámci interpelací jsem říkal, že bych byl rád, kdyby 

nejvyšší orgán Prahy 1 byl vzorem pro ostatní městské části. Říkal jsem i to, že až na výjimky 

tady všechno probíhá relativně v klidu, ale teď se stala výjimka.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Ulma. 

 

P.  U l m : 

 Chtěl bych upřesnit slova pana zastupitele Nazarského o případné zaujatosti 

Kontrolního výboru v projednávání tohoto bodu. Jak můj předřečník řekl, včerejší diskuse 

byla velice klidná, kultivovaná. V Kontrolním výboru jste měl dva zástupce z vašeho klubu. 

Doporučil bych vám, abyste na další zasedání Kontrolního výboru přišel. I když bude jednání 

neveřejné, pevně věřím, že se shodneme na tom, že vás jako zastupitele přijmeme, abyste 

příště nemluvil o zaujatosti někde, kde jste nebyl.  

 

P.  H e j m a : 

 Poslední slovo má pan místostarosta Burgr. 

 

P.  B u r g r : 

 Možná byla chyba, že jsem v technické poznámce podrážděně reagoval na to, co řekl 

pan Bodeček. Řekl to dobře, správně, jen možná nevědomky využil záludnost českého jazyka. 

Řekl, že Kontrolní výbor dělá to a to, a toto může dělat na Praze 1. Možná diváky, kteří nás 

sledují, uvedl v omyl, protože to vypadalo, jako by jen v Praze 1 byl Kontrolní výbor tak 

omezen. Citoval ale zákon o hl. m. Praze, který tyto pravomoci dává všem městským částem. 

To na vysvětlenou. 

 Druhá věc – trochu obecněji tím, že mám možnost jako poslední vystoupit s 

příspěvkem do diskuse: kdo z nás neudělal chybu? Každý jsme ji udělali. První malý krok k 

nápravě chyby je omluva. Já jsem omluvu neslyšel. 

 

P.  H e j m a : 

 Omluva by možná vedla k eliminaci těchto diskusí. Jedno slovíčko „pardon“, a 

nemuselo se nic takového odehrávat.  

 Tím máme ukončenou rozpravu. Prosím hlasovat o navrženém usnesení. Pro 12, proti 

1, zdrželi se 3. Distančně: pan zastupitel Kučera se zdržel, paní zastupitelka Talacková proti, 

pan zastupitel Nazarský proti, Špaček proti, Čižinský proti, paní zastupitelská Nazarská se 

zdržela a pan zastupitel Caban je pro. Celkový výsledek: pro 13, proti 5, zdrželo se 5. 

Návrh byl schválen. 

 

Tím máme za sebou poslední bod jednání zastupitelstva. Děkuji vám za výdrž. Nebudeme 

dnes děkovat za kultivovanost, protože to mnohdy moc kultivované nebylo, ale i přesto jsme 

zvládli poslední zastupitelstvo letošního roku.  

Přeji vám požehnané pohodové Vánoce a šťastný vstup do nového roku. 
  


