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P.  H e j m a : 

 Milé kolegyně a kolegové, dovolte, abych zahájil 22. zasedání naší městské části. 

Všechny vás zdravím, i vás na on-line na dálku a přeji nám všem pokud možno příjemný den.  

 Konstatuji, že jsme přítomni všichni, žádná omluva a ani žádný omluvený pozdní 

příchod není registrován, dřívější odchod, částečnou neúčast, máme oznámenou od pana 

zastupitele Davida Skály.  

 Videokonferenční účast je u paní zastupitelky Talackové, Počarovské, pana zastupitele 

Kučery, Nazarského, paní zastupitelky Nazarské, pana zastupitele Kotase, Čižinského, Vícha 

a Špačka. 

 Kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás na úvod požádal o uctění památky těch, kteří 

nás opustili. Jedná se o pana Svatopluka Karáska, našeho bývalého kolegu, člena ZMČ  

Praha 1 a Čestného občana naší městské části. Opustila nás i paní dr. Jaroslava Janderová, 

bývalá členka zastupitelstva naší městské části, členka ZHMP, předsedkyně Komise pro 

zdravotnictví a byla také místopředsedkyní našeho Kontrolního výboru. Další osobnost, která 

nás opustila, byl akademický malíř Vladimír Suchánek, který byl občanem naší městské části, 

žil na Novém Světě, byl to významný grafik, knižní ilustrátor a jeden z nejvýznamnějších 

českých výtvarných umělců a občanů Prahy 1. Prosím, uctěme jejich památku minutou ticha. 

 (Všichni povstávají. Uctění památky.) 

 Děkuji vám. 

 Mám pro vás ještě technickou poznámku. Nemáme zde paní Kopečkovou, protože 

byla vakcinována a má drobnou reakci pro druhé vakcíně, takže jí bylo doporučeno zůstat 

doma. Dnešní záznam bude proveden obrazově i zvukově a následně bude vypracován 

stenozáznam. V tomto směru se nestalo nic vážného, bylo to v rámci prevence takto 

rozhodnuto.  

 Požádal bych pana tajemníka, aby nám před obvyklými procedurami představil naši 

novou kolegyni. Máme čerstvě jmenovanou vedoucí interního auditu paní dr. Pavlu 

Gajdošovou. Prosím pana tajemníka, aby provedl její představení. Zároveň tím vítám paní dr. 

Gajdošovou u nás v týmu.  

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Dámy a pánové, dovolím si vám představit novou vedoucí oddělení interního auditu a 

zároveň interní auditorku paní JUDr. Pavlu Gajdošovou. Paní doktorka k nám nastoupila  

od 1. února a má už bohaté zkušenosti jak z advokátní praxe, tak z veřejné správy, protože už 

pracovala na dvou úřadech, takže přesně ví, o co jde. V oboru interního auditu je velice 

zběhlá, je členkou Institutu interních auditorů. Tuto práci umí a hodně od ní očekáváme.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za představení. Za týden své přítomnosti na úřadu pilně zahájila svoji činnost, 

uvidíme to i v rámci některých projednávaných bodů.  

 Prosím přistoupit k ověření zápisu z minulého zasedání. 

 Zápis z 21. zasedání ze dne 15. prosince ověřil pan zastupitel Tomáš Vích a Filip 

Kračman. Prosím o vaše případné připomínky nebo námitky. Neeviduji. Tím prohlašuji zápis 

z 21. zasedání ZMČ z 15. prosince za ověřený. 

 Ověřovatele dnešního zápisu si dovolím navrhnout pana radního Cabana (přijímá), 

náhradníkem pana radního Bureše (souhlasí), pana zastupitele Brože (souhlasí), jeho 

náhradníkem pana zastupitele Bodečka (souhlasí). 

 Mandátní a volební výbor bude fungovat v obligátní sestavě: předseda pana zastupitel 

Caban, paní zastupitelka Nazarská je distančně, pan zastupitel Scholz je prezenčně. 

 Návrhový výbor ve složení: předseda pan radní Bureš je přítomen, pan zastupitel Brož 

též přítomen, pan zastupitel Kračman též přítomen.  
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 Pokud jde o doplnění a o návrhy změn Programu, 4. února vám byl elektronicky 

zaslán doplněk k bodu č. 3 – rozpočet MČ pro r. 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na r. 

2022-26, který vám byl také rozdán na stůl. 

 Dále byly rozdány na stůl dva materiály, o jejich zařazení do Programu bude 

hlasováno, pod číslem tisku BJ2021/0278 jako bod č. 32 - Informace o žádosti na vydání 

rozhodnutí o umístění stavby nazvané Staroměstská brána - stavební úpravy objektu č. p. 43 v 

ulici Pařížská a jeho okolí, předkládám já. Zároveň budu žádat o zařazení na pevný čas na  

14 hodin. 

 Dále je to bod 33 – číslo tisku 2021/0276 – návrh na projednání návrhu změny 

územního plánu Z 3212/017 orgány MČ Praha 1. Předkladatelem je pan radní Bureš. 

 Otevírám rozpravu k návrhu Programu. Prosím pana radního Bureše.  

 Než mu udělím slovo, tak v souvislosti se zařazením bodu pod poř. č. 32 na pevnou 

14. hodinu k projektu Staroměstská brána navrhuji vyřazení bodu pod č. 26, protože tuto věc 

budeme projednávat v mém zařazeném tisku.  

 Slovo má pan radní Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Vyjádřím se k na stůl rozdanému tisku pod č. 33. Dovoluji si vás požádat o jeho 

zařazení. Omlouvám se, že je to takto na stůl, ale stalo se to, že na minulém zasedání ZHMP 

byl zařazen materiál, jehož projednávání bylo přerušeno a který se Prahy 1 významně dotýká. 

Proto je třeba, abychom ZHMP dali zcela jasný signál dnešním projednáním, aby 

nepokračovali do té doby, než bude tato věci řádně projednána v Komisi pro územní rozvoj a 

zaujmeme k tomu nějaké stanovisko. Jedná se o dům na Smetanově nábřeží, kde došlo 

historicky k výbuchu plynu. Bylo projednáno, že u tohoto domu by mohlo dojít ke změně z 

určení pro školství na smíšenou. Mělo dojít k jednání o memorandu o podílu bydlení atd. 

Znamená to, že městská část by dala pouze souhlas se zahajováním přípravy podkladů pro 

budoucí změnu. Do ZHMP šel materiál, který již tuto změnu schvaloval a území rozšířil na 

oba sousední domy. Proto je tento materiál dáván takto na stůl, abychom naše stanovisko 

jasně poslali směrem na Magistrát, že dne 18.2. na jejich jednání by neměli pokračovat  

v projednávání tohoto bodu do doby, než to MČ Praha 1 projedná. 

 Pane starosto, dovolil bych si navrhnout drobnou úpravu v Programu. Týká se toho, 

aby bod č. 20 – volba místopředsedy Kontrolního výboru – byl zařazen před bod 15, před 

body, které se týkají Kontrolního výboru. Znamená to za bod č. 14 jako bod č. 15, a dále 

přečíslovat. Současně s tím by pravděpodobně mělo dojít ke sloučení s bodem 29, protože se 

oba týkají jednoho orgánu ZMČ Praha 1. 

 Toto je můj návrh – aby bod 20 byl zařazen před bod 15 a sloučil se s bodem 29. 

Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Dobrý den všem, co se týká Programu, navrhuji vyřazení bodu č. 28, který se týká 

pronájmu Žofína, protože tam stále probíhají jednání se současným nájemcem. Snažíme se 

tam upravit podmínky nájemní smlouvy. Z tohoto důvodu je tady materiál předčasně.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Nazarskou. 
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P.  N a z a r s k á : 

 Dobré dopoledne, vážené dámy a pánové, na úvodu bych vám všem do letošního roku 

popřála především zdraví. 

 V rozpravě o Programu dnešního zasedání v období r. 2020 bylo současnou koalicí 

vyřazeno 16 opozičních materiálů, které byly v řádném termínu předloženy a byly i součástí 

Programu, některé byly tzv. dodatečné. Připadá mi nedemokratické, aby se to, co bylo 

předloženo v řádném termínu se všemi náležitostmi, bylo vyřazeno z Programu jednání. Proč 

jsou některé body předkládány opakovaně, když k nim nepřipouštíte řádnou diskusi? 

 Proto se přimlouvám o zařazení všech opozičních bodů. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. Ještě technická – pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Prosím paní Nazarskou, aby tolik neřvala, není jí tady vůbec rozumět. 

 

P.  B r o ž : 

 Dámy a pánové, prosím vás o schválení mého bodu Programu č. 28 týkající se 

pronájmu Žofína, resp. toho, že se tiskem požaduje, aby byla na Žofín vypsána veřejná soutěž. 

Je to z několika důvodů.  

 Minimálně od r. 2010 se kromě valorizace nezměnila cena. Další důvod je, že je to 

perla naší městské části a veřejnou soutěží můžeme zjistit, jaký nájemce by byl pro tuto 

nemovitost nejvhodnější.  

 Dalším důvodem je, že v současné smlouvě je klausule, která umožňuje nám jako 

městské části využívat bezplatně tento prostor. Toto ustanovení má v sobě bezpochyby 

korupční potenciál, protože neexistují pravidla, podle kterých se Žofín pronajme. Zajímalo by 

mě, jakým způsobem je toto nepeněžní plnění daňově vypořádáno. Zároveň si myslím, že o 

tak důležité záležitosti by mělo rozhodovat zastupitelstvo jako nejvyšší orgán samosprávy, 

jako se to stalo v případě Werichovy vily.  

 Myslím si, že není předčasné zařazovat tento bod, že je na místě otevřeně se bavit o 

tom, koho chceme jako pronajímatele. Nevylučuji, že veřejnou soutěž může vyhrát současný 

nájemce, ale udělejme to tak, aby všichni transparentně viděli, jaké jsou podmínky a jaký je 

nejlepší zájem v tom, v čem spatřuje městská část toho kterého uchazeče. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Cabana. 

 

P.  C a b a n : 

 Dámy a pánové, mám dvě věci. Jednak navrhuji stažení bodu č. 30. Pan předkladatel v 

době, kdy tento materiál předkládal, asi netušil, že bude viset záměr na využití Rybářského 

domečku. Myslím si, že by to bylo zasahování do procesu, který právě probíhá. 

 Druhým mým návrhem je stažení bodu č. 31. Jako předseda klubu My co tady žijeme 

a TOP 09 jsme to v klubu projednávali a tento materiál nám připadá nehlasovatelný. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nejprve bych chtěl upozornit, že nám – aspoň mně – kteří jsme distančně, nebyly  

zaslány nové tisky, které jsou teď na stole. Žádám o přerušení debaty o Programu do doby, 

než nám tisky budou zaslány, abychom mohli hlasovat.  

 Odkazuji na to, že jsem zasílal všem zastupitelům i oddělení volených orgánů 

doplnění důvodové zprávy bodu 31  – odvolání starosty. Doufám, že to máte všichni k 

dispozici. Pokud by tomu tak nebylo, prosím oddělení volených orgánů, aby to vytisklo a 

rozdalo na stůl. Nesouhlasím s návrhy na vyřazování našich tisků, ať už jde o 

InterContinental, je to absurdní to vyřazovat, kdy rada dává na poslední chvíli, nesplnila svou 

povinnost stanovenou usnesením zastupitelstva z 15. prosince. Žofín – tvrzení, že je to 

předčasné, když to už současná koalice dala 2x na radu a i nyní, nepletu-li se, je to na radě 

stále jenom přerušeno, každá rada může záměr odblokovat a pustit – tak v této fázi tvrdit, že 

je to předčasné, je naprosto absurdní. 

 Pokud jde o Rybářský domeček, argument Michala Cabana, že něco změnilo tím, že 

byl vypsán záměr, tak nezměnilo, všechny ty argumenty jsou platné. 

 K odvolání starosty jsem neslyšel žádný argument, jak se starosta chce vypořádat  

s námitkami, co my poukazujeme na jeho neplnění povinností, resp. že dělá spousta věcí, 

které dělat nemá, např. k InterContinetalu a naopak nedělá to, co mu bylo uloženo jak radou, 

tak zastupitelstvem (místy nesrozumitelné). 

 Žádám o přerušení projednávání, dokud nám to nebude distančně posláno.  

 

P.  H e j m a : 

 Nově navrhované tisky 32 a 33 se snaží kolegyně umístit na Extranet. Zároveň budou 

zaslány na e-mail každému, kdo si požádá. Všem bylo zasláno na e-maily. 

 

P.  Č i ž i n s k ý: 

 Žádám, aby mi to bylo zasláno na e-mail, a předpokládám všem. 

 

P.  H e j m a : 

 Již bylo odesláno na všechny vaše e-mailové adresy. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Trvám na desetiminutovém přerušení. 

 

P.  H e j m a : 

 Na zastupitelské e-mailové adresy bylo zasláno. Necháme proběhnout rozpravu.  

V případě, že kdokoli z vás materiál neobdrží, dáme čas na to, abyste se mohli s tisky 

seznámit. 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Zdravím všechny v sále u i počítačů. Měl jsem stejnou poznámku, neměl jsem k 

dispozici všechny tisky na stůl. V tomto směru se přidávám.  

 Další věc je, že se přidávám k Jitce Nazarské i k ostatním, že míra vyřazování 

opozičních tisků mi připadá nemravná. Jejich nahrazování vlastními tisky vnímám jako když 

jste ve frontě v pořadí, které vám nepatří. Myslím, že politickou kulturu byste měli dodržovat 

a nezneužívat svého silového postavení v koalici. 

 

P.  H e j m a : 

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

 Děkuji, přeji pěkný den všem. K bodu č. 27, protože tam se jedná zřejmě o 

nedorozumění. O prodeji pozemků projektu tzv. Maršmelounu nerozhoduje Praha 1, ale hl. m. 

Praha. Smlouva, která je zhruba 20 let stará, definuje přesně postup a způsob, jak by tento 

pozemek měl být uživateli prodán. Celá tato věc je v současné době řešena na hl. m. Praze. 

Znamená to, že Praha 1 v tomto směru nehraje žádnou roli, je tam daná nějaká smlouva, 

nějaký postup. Z tohoto důvodu navrhuji tento bod vyřadit, protože tady nemáme o čem 

jednat. Je to záležitost hl. m. Prahy. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Chtěla bych požádat umístit bod 26 na 14. hodinu a sloučení rozpravy s bodem č. 32, 

který mi ještě nepřišel na e-mail.  

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji, pane starosto, za slovo. Dámy a pánové, všem přeji příjemné dopoledne. 

Musím se ztotožnit s tím, co tady prezentovala předsedkyně zastupitelského klubu Pirátů a 

Zelená pro Jedničku Jitka Nazarská, že počet vyřazených bodů předkládaných opozicí je 

neskutečně velký.  

 Do loňského lednového převratu jsem měl zato, že zastupitelstvo je nadřízený orgán 

radě. Chápu, že v rámci většiny jednoho hlasu nám chcete vyřazovat body z Programu. 

Zanechme této obstrukce a body lehce projednejme. Když se v rámci koalice dohodnete, že k 

bodu nepřijmete usnesení, tak ho nepřijmete, ale bude to demokratický prvek. 

 K tomu, co tady zaznělo k Žofínu a k Rybářskému domečku. Nemohu s tím souhlasit, 

byl bych velmi rád, kdyby se oba body tady projednávaly, protože potom hrozí to, že by 

mohlo být svoláno mimořádné zastupitelstvo právě proto, že rada by nečekaně tyto dvě 

záležitosti chtěla vyřešit a vyhodnotit. V navržených bodech je hlavně to, že by si 

zastupitelstvo vyhradilo právo rozhodovat o těchto dvou objektech.  

 Mám návrh k Rybářskému domečku. Protože jsem dostal informace, že se chystá 

několik lidí interpelovat v souvislosti s Rybářským domečkem, tak aby interpelace 

neobsahovaly pouze téma Rybářského domečku, navrhuji projednávat tento bod v pevném 

čase 19 hodin.  

 

P.  H e j m a : 

 Pokud zůstane v Programu, budeme i tuto proceduru brát v potaz. Prosím ještě pana 

zastupitele Skálu.  

 

P.  S k á l a : 

 Chtěl jsem poprosit o vyřazení bodu č. 3 k rozpočtu. Připadá mi zbytečné se o něm 

bavit, když slyším pana Votočka říkat, že už je 20 mil. na granty domovního fondu uvolněno. 

Potom je diskuse ze strany opozice zbytečná, koalice si rozpočet rozhodla. Ušetřeme si čas a 

nebavme se tady o něm.  
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P.  H e j m a : 

 I o tomto návrhu bude hlasováno. Končím rozpravu k Programu. Vznáším dotaz, zda 

jste dostali předmětné tisky? Technická poznámka – pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nemám přístup do chatu, musím se hlásit jen zvednutou rukou. Prosím, aby mi byl 

zpřístupněn chat, abych mohl kliknout, že se hlásím.  

 Chtěl jsem reagovat na Karla Grabeina Procházku. Prosím ho, pokud chce tuto, pro 

něho, nepříjemnou diskusi omezovat, tak ať to řekne, ale ať mě nepoučuje, že jsem něco 

nepochopil. Ať třeba řekne, že to už jednou zkoušel ještě jako radní hlavního města v r. 2018, 

a neprošlo mu to, a teď se snaží on nebo další to znovu prosadit, ale ať mě laskavě nepoučuje, 

že jsem něco nepochopil. Pochopil jsem, o co tady jde. Tisk směřuje k hl. městu. Je to 

vyjádření pozice Prahy 1 k tomu, jestli má hl. město prodat určité pozemky, které jsou na 

území Prahy 1. Je to ostatně totéž, co už Praha 1 schválila na podzim r. 2019 – za nás, a podle 

mých informací se to nová koalice neobtěžovala zrušit. Petr Hejma jako starosta to naprosto 

ignoruje a tlačí ten podivný prodej.  

 Pokud jde o smlouvu, je tam uvedeno, proč se domnívám, že smlouva je platná. 

Nepoučujte mne laskavě, že jsem něco nepochopil.  

 

P.  H e j m a : 

 Rozprava je ukončena. Pane Čižinský, vy jste se nepřihlásil jako zastupitel městské 

části přes vaši zastupitelskou e-mailovou adresu, ale zřejmě nějakým jiným způsobem, takže 

nám tady vycházíte jako host. Proto nemůžete být napojen na aplikaci městské části, takže 

nemůžete vidět ani ten chat. Samozřejmě ručičku vidíme. Pokud zůstanete takto připojen, 

budeme sledovat váš obrázek a budeme se snažit, aby nám neuniklo, že tam dáváte tu packu.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Zkusím to napravit.  

 

P.  H e j m a : 

 Pokud se vám to povede, bude to jednodušší, jinak tam packu vidíme, teď ji můžete 

dát zase dolů, protože se stále hlásíte.  

 Prosím hlasovat o jednotlivých procedurálních návrzích. Nejdříve o zařazení bodu  

č. 32. 

 Technická – Amálka Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Kolegyně Nazarská žádala o přestávku na klub, dokud tisky na stůl nedostaneme také 

na e-mail nebo pokud nebudou na Extranetu. Zatím tam ještě nejsou.    

 

P.  H e j m a : 

 V 10.32 hod. to obdrželi (pozn. myšleno e-mailem) zastupitelé sedící prezenčně. Není 

problém, kolik si žádáte času na přestávku klubu. Je to ve složce zastupitelé, znamená to, že 

to museli dostat všichni. Pokud to došlo zastupitelům tady, muselo to dojít i vám.  

 Prosím, paní kolegyně. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Teď to právě přišlo, ale stále platí, že Jitka Nazarská žádala o 15 minut na přestávku 

pro kluby na projednání tisků.  
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P.  H e j m a : 

 Vyhlašuji 15 minut pro jednání klubů. 

(Jednání klubů) 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Chtěla bych požádat o prodloužení přestávky na klub o 10 minut. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Pokud vznášíte jakýkoli návrh, je třeba, abyste u toho byla vidět.  

 Hlásí se paní zastupitelka Počarovská jako předsedkyně klubu Praha 1 sobě. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Neuvědomila jsem si to, že nejsem slyšet (bylo myšleno „vidět“). Prosím o 

prodloužení přestávky na klub o 10 minut. Je to kvůli tomu, že materiály jsou dost komplexní, 

takže nám bude ještě chvíli trvat jejich prostudování. 

 

P.  H e j m a : 

 Vyhovuji vaší žádosti a máme dalších 10 minut přestávku pro jednání klubů.  

(Jednání klubů) 

 Milé kolegyně a kolegové, prosím zaujmout svá místa, uplynula přestávka pro jednání 

klubů. Prosím, zda někdo z předsedů klubů chce něco sdělit po ukončené poradě jednotlivých 

klubů? Prosím paní předsedkyni klubu zastupitelů Praha 1 Sobě Amálku Počarovskou, aby 

nám sdělila své stanovisko. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Dle Jednacího řádu bych chtěla požádat o znovu otevření rozpravy. Chtěla bych, aby 

se k tomu vyjádřila Jitka Nazarská, případně předsedové klubů. (Paní Nazarská hovořila, ale 

nebylo v sále slyšet…) 

 

P.  H e j m a : 

 Technicky bych požádal, abyste mluvili do mikrofonu zřetelně, ne úplně zblízka, a 

zároveň abyste si nevypínali obrazovky, protože v případě hlasování vás potřebujeme vidět, i 

když budete mít nějakou promluvu. Zároveň vás prosíme, abyste cedulky dávali zřetelně před 

obrazovku, jak to dělá například nyní pan zastupitel Kotas, který se hlásí s technickou 

poznámkou. Máte slovo, pane zastupiteli. 

 

P.  K o t a s : 

 Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za slovo.  Já jenom k té technické – to vypínání a 

zapínání obrazovky..já si musím občas vypínat…(Nesrozumitelné)…Omlouvám se.  

 

P.  H e j m a : 

 Omlouvám se, ale nerozuměl jsem nic, co jste říkal. Možná když budete hovořit  

z větší dálky, bude to lépe slyšet.  

Pojďme znovu otevřít rozpravu. Hlásila se paní zastupitelka Nazarská. Máte slovo. 

 

P.  N a z a r s k á : 
 Hlásila jsem se k tomu, že podpořím návrh na otevření rozpravy.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, abyste v tomto směru brali v potaz Jednací řád, protože se v rámci Programu navrhuje 

pouze zařazení nebo vyřazení tisku s odůvodněním. Nevede se k jednotlivým tiskům rozprava. Prosím, 

zda v souladu s Jednacím řádem máte něco do rozpravy? Pan zastupitel Vích. 
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P.  V í c h : 

 Tisk se změnou územního plánu je blbě daný na stůl. Bod je důležitý, bylo by dobré se 

k němu vyjádřit a mít ho v komisích, ale je obtížné se k němu vyjadřovat, když to jde na stůl. 

Je to úplně špatně, bylo by super mít za týden na to nové zastupitelstvo.  

 

P.  H e j m a : 

 Jako předkladatel plním pouze ukládací část usnesení zastupitelstva z 15. 12., kdy 

jsem byl povinen v momentu, když se cokoli bude dít směrem k územnímu nebo jinému 

řízení ohledně projektu, dát zastupitelstvu informaci. Naopak činím navíc, že to dávám jako 

bod k projednání místo písemné informace. V tomto směru se omlouvám, že je to na stůl, ale 

nebylo jiného zbytí, protože takto jste mi uložili v usnesení z 15. prosince.  

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Hlásím se k tisku 33, který předložil pan Bureš, a nejsem si jistá, zda se také Tomáš 

Vích nevyjadřoval k tomuto tisku. Chtěla bych jen konstatovat, že podle § 6, bod 8, našeho 

Jednacího řádu, bod zcela nesplňuje charakter předkládaných bodů na stůl, které mají přijít 

výjimečně, ale hlavně nesmí být obsáhlé a nemají vyžadovat hlubší přípravu, což tento bod 

takový je. Toto bych ráda konstatovala a dala do zápisu.  

 Druhá záležitost, kterou jsem chtěla zmínit. V momentu, kdy máme zastupitelstvo 

každé dva měsíce, bodů se kumuluje hrozně moc a přesně nastávají tyto situace. Byla bych 

ráda, aby koaliční zastupitelé, resp. radní to brali v potaz, starosta především, při vyhlašování 

zastupitelstev a přehodnotili termíny konání zastupitelstev na tento rok.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Ještě bych chtěl na vás apelovat, aby byl zařazen bod č. 28. Jak bylo řečeno, jedná se o 

pronájem nejluxusnější nemovitosti svěřené do péče městské části Praha 1. I přesto je 

hospodaření s touto nemovitostí ztrátové, ročně je to cca 5 mil., což je skandální. Zároveň to, 

aby byla vypsána veřejná soutěž, doporučila rovněž komise pro majetek MČ Praha 1.  

 To všechno jsou důvody, proč by měla být vypsána veřejná soutěž a proč by o této 

veřejné soutěži mělo rozhodnout zastupitelstvo jako nejvyšší orgán městské části. V případě, 

že to vyřadíte z Programu, budeme muset k tomuto bodu svolat mimořádné zastupitelstvo. 

Myslíme si, že je to navýsost důležitá záležitost, je to perla městské části a my nechceme, aby 

se o této perle rozhodovalo pouze se současným nájemcem bez veřejné soutěže. 

 Zvažte, jestli chcete utrácet veřejné prostředky na konání mimořádného zastupitelstva. 

Mimořádné zastupitelstvo bude potřeba, protože jak řekl radní Votoček, v současné době se 

jedná se stávajícím nájemcem o prodloužení smlouvy do r. 2025. Znamená to, že pokud se už 

jedná, jsou to věci neodkladné a žádá si to mimořádnost i zastupitelstva. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Děkuji za slovo. Vadí mi bod 33, protože je obsáhlý. Pro zařazení hlasovat nebudu, 

protože to pak vyžaduje větší přípravy. Jestliže je důležité to projednat, protože to nesnese 

odkladu, tak slibuji, že bude-li k tomuto bodu svoláno mimořádné zastupitelstvo, abychom 

mohli nastudovat podklady, osobně se ho rád zúčastním. Děkuji. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Děkuji za slovo. Mám dojem, že jak pan zastupitel Vích, tak paní zastupitelka 

Počarovská a pan zastupitel Nazarský mluvili k bodu 33. Tisk je velmi jednoduchý. Složitá je 

příloha, kterou bez projednání s MČ Praha 1 dne 21. ledna začalo projednávat zastupitelstvo 

hl. m. Prahy. Tisk není o ničem jiném, než že říkáme: žádáme hl. m. Prahu o nezařazení 

projednávání schvalování změny na pořad jednání ZHMP do doby jejího řádného projednání 

orgány MČ Praha 1. Co je na této větě složité? Všechno ostatní ukazuje, co šlo na Magistrát, a 

my říkáme, že bude řádně projednáno v Komisi pro územní rozvoj a městská část dá jasné 

připomínky. Máte tam přílohu – to je tisk, který šel do ZHMP. Můžete si všimnout, že  

v kolonce vyjadřovaček je u MČ Praha 1 prázdno. 

 Tisk je naopak velmi jednoduchý. Vzhledem k tomu, že materiál byl předložen  

21. ledna a další Zastupitelstvo hl. m. Prahy je 18. února, dnes je ten správný okamžik, 

abychom pouze řekli, že žádáme, aby to přerušili do té doby, než u nás dojde k projednání.  

K projednání teprve dojde. Hlasujeme o této jedné větě. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou a zároveň žádám o dodržování Jednacího řádu, 

aby se vyjadřoval předkladatel, případně navrhovatel vyřazení bodu. 

  

P.  P o č a r o v s k á : 

 Nebudu se ke svým bodům vyjadřovat, ale chtěla jsem dát stanovisko za klub. Po 

přestávce jsem neměla šanci. Pokud jde o vyřazení bodu k Žofínu, budeme svolávat 

mimořádné zastupitelstvo.  

 Situace je taková, že zastupitelstvo je orgán nadřazený radě. Pokud to rada projednává, 

není důvod, proč by diskuse neměla být přesunuta i na zastupitelstvo a zastupitelstvo k tomu 

nepřijalo nějaký závěr, případně nějak nereagovalo. Jen projednání bodu je velmi důležité, 

což platí o všech zařazených bodech, že minimálně diskuse je nutná.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Nerad bych vás poučoval, jste na to tak hákliví. V případě Žofína si uvědomte, že platí 

současná smlouva do r. 2024 a že se bude dělat výběrové řízení až na podmínky smlouvy, 

které budou po této době. V tuto chvíli se snažíme změnit obsah dodatku č. 8, který je  

v některých pasážích pro městskou část velmi nevýhodný. Nevím, co na tom změní 

mimořádné zastupitelstvo. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Chci zareagovat na pana radního Bureše. Většina příloh není rozkliknutelná v podobě, 

kterou jsme dostali tou PDF. V závěru je to tak obsáhlé, že nesouhlasím s tím, aby se to 

projednávalo zde. I když chápu vaše důvody a to, co říkáte dává logiku, ale nevidím tam 

varianty, nevidím z toho, jaký byl minulý stav, co má nastat po změně. Nedovedu to s dobrým 

svědomím rozhodnout. 
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 Nepřeji si, abychom to projednávali dnes, protože jsem se nestihl s tím seznámit a 

budu odkázán pouze na informace, které zaznějí ze strany předkladatele a nebudu mít 

možnost si věci ověřit nebo dohledat z jiných zdrojů. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Připojuji se k požadavku zařadit bod č. 28 – Žofín do Programu. Není to věc, o které 

se se současným nájemcem jedná. Je důležité představit režim, který se do r. 2025 dal. Prosím 

zařadit do Programu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B  r o ž : 

 Krátká reakce na pana radního Votočka. Chápu, že jednáte o novém znění smlouvy, 

ale předkládaný bod má dva body. Mám zato, že by se nemělo jednat pouze se současným 

nájemcem, myslím, že by to mělo být předmětem veřejné soutěže, do které se může přihlásit i 

současný nájemce. Vím, že je to až od r. 2025, ale také vím o tom, že předchozí a 

předpředchozí rada měla již na stole návrh na prodloužení smlouvy. Je to věc, která se 

neustále vrací. Myslím si, že by o této věci měla být vedena veřejná soutěž 

 V druhém budu usnesení je, že by o této věci mělo rozhodovat zastupitelstvo, že by si 

to mělo vyhradit do své pravomoci.  

 Myslím, že je v zájmu celé městské části, aby byl Žofín pronajat co nejlépe, aby vize 

byla pro městskou část co nejlepší a zároveň aby to přinášelo co největší zisk, ne jak je to 

dnes.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Chtěl bych reagovat na Jana Votočka. Rozumím tomu, že chce smlouvu s Žofínem 

prodloužit a vymlouvat se na to, že to udělat musí. Jako právník upozorňuji na to, že dodatek 

neukládá povinnost prodloužit, ukládá pouze povinnost o tom jednat. Pokud to chcete udělat, 

tak to řekněte a nezaštitujte se tady dodatkem č. 8, který není šťastný, ale neukládá to, co se 

myslí, že ukládá. Je to jen rozhodnutí Prahy 1. Jednání povede k uzavření nové smlouvy nebo 

nikoli. Zda to udělá rada nebo zastupitelstvo, z právního pohledu je to zcela jedno. Z pohledu 

transparentnosti je to na zastupitelstvu mnohem lépe vidět. Je nepochybně lépe, aby o tom 

rozhodlo zastupitelstvo, je vidět, jak se k tomu kdo postavil, a nikoli rada, kde nevíme, jak 

kdo hlasoval. Rozhodně trváme na tom, aby to zastupitelstvo projednalo a aby tuto 

kompetenci zastupitelstvo převzalo.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Budu souhlasit s předřečníky. Prosím koaliční předřečníky, zda by si promysleli 

zařadit bod Žofína do Programu, resp. aby nebyl vyřazen. Bylo by mi líto, kdyby mimořádné 

zasedání zastupitelstva bylo zbytečně svolané. Absolvovali bychom něco podobného jako  
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v září loňského roku. Domluvme se a zařaďme to do Programu a hlasujme o tom, jestli si 

zastupitelstvo vyhradí právo rozhodovat o budoucnosti Žofína. Tam nás přehlasujte a 

vyjádřete svým názorem, že si to ponechá rada, ale prosím konstruktivně pracovat. Podívejte 

se, kolik je hodin a my jsme ještě ani neschválili Program. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím hlasovat o jednotlivých procedurálních návrzích. Dávám 

hlasovat tak, jak bylo vzneseno v rámci rozpravy k Programu.  

 První je hlasování o zařazení bodu č. 32, číslo tisku BJ2021/0273. Prosím hlasovat. 

Výsledek hlasování. Prezenčně pro 16, proti 0, zdržel se 0. Distančně – všech 9 pro Celkový 

výsledek: 25 pro, proti 0, zdržel se 0. Tento bod je zařazen. 

 Dávám hlasovat o zařazení bodu pod poř. č. 33, číslo tisku BJ2021/0276. Prosím 

hlasovat. Výsledek hlasování. Prezenčně pro 15, proti 0, zdržel se 1. Distančně: pan 

zastupitel Čižinský pro, Kučera se zdržel, paní zastupitelka Nazarská se zdržela, paní 

zastupitelka Počarovská pro, pan zastupitel Nazarský se zdržel, Vích se zdržel, pan zastupitel 

Kotas se zdržel, Špaček pro, paní zastupitelka Talacková pro. Celkový výsledek: pro 19, proti 

0, zdrželo se 6. Tisk je zařazen.  

 Nyní dávám hlasovat o vyřazení bodu pod poř. č. 26. Prosím hlasovat. Výsledek 

hlasování. Prezenčně pro 13, proti 3, zdržel se 0. Distančně proti pan zastupitel Čižinský, 

Kučera, Vích, Nazarský, Kotas, Špaček, paní zastupitelka Nazarská, Talacková a paní 

zastupitelka Počarovská. Celkový výsledek hlasování: pro 13, proti 12, zdržel se 0. Tisk byl 

vyřazen.  

 Dále dávám hlasovat o předřazení a zároveň sloučení bodů 20 a 29 za bod 14, nově 

v pořadí 15. bod. Prosím hlasovat. Výsledek hlasování. Prezenčně 16, proti 0, zdržel se 0 

Distančně – všech 9 pro. Celkový výsledek hlasování: pro 25, proti 0, zdržel se 0. Tento návrh 

byl přijat.  

 Pro upřesnění. Bod 32, který byl zařazen, je na 14. hodinu. 

 Dále dávám hlasovat o vyřazení bodu pod poř. č. 28, číslo tisku 2021/0219. Prosím 

hlasovat. Výsledek hlasování. Prezenčně pro 13, proti 3, zdržel se 0. Distančně – všech 9 

proti. Celkový výsledek hlasování: pro 13, proti 12, zdržel se 0. Návrh byl přijat.  

 Prosím hlasovat o vyřazení bodu pod poř. č. 30, číslo tisku 2021/0226. Prosím 

hlasovat. Výsledek hlasování. Prezenčně 13, proti 3, zdržel se 0. Distančně – všech 9 proti. 

Celkový výsledek: pro 13, proti 12, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 

 Prosím hlasovat o vyřazení bodu pod poř. č. 31, číslo tisku 2021/0216. Prosím 

hlasovat. Výsledek hlasování. Prezenčně pro 13, proti 2, zdržel se 0. Distančně: proti pan 

zastupitel Čižinský, Kučera, Vích, Nazarský, Špaček, paní zastupitelka Počarovská, Nazarská 

a Talacková. pan zastupitel Kotas nehlasoval. Celkový výsledek: pro 13, proti 10, zdržel se 0, 

nehlasovali 2. Tento návrh byl přijat. 

 Hlasujme nyní o vyřazení bodu pod poř. č. 27, číslo tisku 2021/0211. Prosím hlasovat. 

Výsledek hlasování. Prezenčně pro 13, proti 3, zdržel se 0. Distančně: všech 9 proti. Celkový 

výsledek hlasování: pro 13, proti 12, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 

 Prošli jsme všechny procedurální návrhy. Prosím hlasovat o Programu dnešního 

zasedání jako celku po změnách a doplňcích, jak bylo projednáno a per partes odhlasováno. 

Prosím hlasovat. Výsledek hlasování. Prezenčně: pro 14, proti 1, zdržel se 1. Distančně. 

proti pan zastupitel Čižinský, Kučera, Vích, Nazarský, Kotas, Špaček, paní zastupitelka 

Talacková, Nazarská a paní zastupitelka Počarovská se zdržela. Celkový výsledek 

hlasování: pro 14, proti 9, zdrželi se 2. Návrh Programu dnešního zasedání byl schválen. 
Pojďme o jednotlivých bodech jednat.  
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 Přistupme k projednání bodu 

1-BJ2021/0042 

volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 

 Vážené zastupitelky a zastupitelé, předkládám tisk o volbě přísedících k Obvodnímu 

soudu pro Prahu 1. Prosím pana tajemníka, aby nás provedl jednotlivými nominacemi. 

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Vážené zastupitelstvo, úvodem mi dovolte, abych vám sdělil čísla, na která jste se 

minule dotazovali. K 26. lednu u Obvodního soudu pro Prahu 1 působilo 60 přísedících. Soud 

nutně potřebuje 10 dalších, ideálně by potřeboval dalších 50. To jsou statistiky. 

 Dnes vám tady pan starosta předkládá pět návrhů na nové, resp. staronové přísedící. 

Když je projdeme jednotlivě, první je paní Eva Musílková, nar. v r. xxxx. Vztahuje se na ni 

lustrační zákon. Paní Musílková je občankou Prahy 1 a přísedící obvodního soudu dělá ale na 

Praze 5. 

 Dále tu máme pana  Bedřicha Synka, nar. v r. xxxx. Lustrační zákon se na něj 

nevztahuje. Je to občan Prahy 1 a přísedícím obvodního soudu ještě nebyl.  

 Dále tu máme paní Kateřinu Šrytrovou, občanku Prahy 1. Narozená je v r. xxxx. 

Nevztahuje se na ni lustrační zákon. Přísedící obvodního soudu nebyla. 

 Další v pořadí je paní Libuše Janatová, nar. v r. xxxx. Vztahuje se na ni lustrační 

zákon. Je to občanka Prahy 1. Přísedící obvodního soudu byla. 

 Dále tady máme paní Suzanku Špičkovou, nar. v r. xxxx, takže se na ni vztahuje 

lustrační zákon. Trvalé bydliště má na Praze 1, je tedy občankou Prahy 1. Přísedící obvodního 

soudu ještě nebyla. 

 Doufám, že jsem uvedl všech pět, pokud ne, tak se omlouvám. Vracím slovo panu 

starostovi.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji, pane tajemníku. Žádám předsedu Mandátového a volebního výboru, aby se 

připravil k provedení volby. Budeme to mít složitější, protože jsme tady dnes prezenčně a 

distančně, takže se musíme domluvit o způsobu volby.  

 Otevírám rozpravu. Pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji, pane starosto, za slovo. U tohoto bodu budu stručný. Děkuji jak panu 

tajemníkovi, tak paní Kotounové, která je asistentkou pana tajemníka, za předlohu materiálu, 

který máme teď k dispozici. Kdo se do tisku podrobně podíval, tak snad uzná, že životopisy 

nám pomohou v našem rozhodování.  

 Máme zde pět kvalitních kandidátů. Aniž bych kohokoli ovlivňoval, v plánu mám při 

hlasování se zdržet u jednoho z nich, a to ne proto, že by nebyl jako zbylí čtyři kandidáti 

kvalitní, ale posuzuji i vhodnost. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím pana předsedu Mandátového a volebního výboru pana 

radního Cabana, aby se nyní ujal volby.  

 

P.  C a b a n : 

 Dámy a pánové, provedu vás tajnou volbou. Budeme hlasovat tajně o jednotlivých 

kandidátech.  

 Začneme paní Mgr. Evou Musílkovou. Hlasujeme pro, proti, případně se zdržíte. 
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P.  H e j m a : 

 Hlasují samozřejmě jen ti, kteří jsou prezenčně přítomni. 

 

P.  C a b a n : 

 Pro 16, proti 0, zdržel se 0. Paní Mgr. Eva Musílková byla přítomnými zastupiteli 

zvolena.  

 Dále budeme hlasovat pro pana Ing. Bedřicha Synka. Prosím, vyjádřete příslušným 

tlačítkem svůj hlas. Pro bylo všech 16 přítomných zastupitelů, proti 0, zdržel se 0. Pan Ing. 

Bedřich Synek byl přítomnými zastupiteli zvolen.  

 Prosím hlasovat o paní JUDr. Kateřině Šrytrové. Pro bylo všech 16 přítomných 

zastupitelů, proti 0, zdržel se 0. Paní JUDr. Kateřina Šrytrová byla zvolena.  

 Dalším kandidátem je paní Libuše Janatová. Prosím hlasovat. Pro všech 16 

přítomných zastupitelů, proti 0, zdržel se 0. Paní Libuše Janatová byla zvolena.  

 Poslední kandidátkou je paní Suzanka Špičková. Prosím hlasovat. Pro 14, proti 0, 

zdrželi se 2. Paní Suzanka Špičková byla zvolena.  

 Provedli jsme volbu všech pěti kandidátů. Prosím o celkové hlasování. 

 Předávám slovo panu starostovi. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Prosím hlasovat o usnesení o volbě jako celku. 

 Zároveň má technickou poznámku paní kolegyně Počarovská. Prosím, máte slovo. 

 

P.  P o č a r o v s k á: 

 Znamená to, že my na dálku nebudeme vůbec volit.  

 

P.  H e j m a : 

 Bohužel, když bude procedurálně tajná volba, distančně nemůžete volit. Můžete teď 

hlasovat o usnesení , které se týká volby jako celku. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 V případě, že jde o tajnou volbu, přesto můžeme procedurálně hlasovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Můžete podat procedurální návrh, aby se hlasovalo aklamací, to znamená veřejně. O 

tomto návrhu bude hlasovat zastupitelstvo. 

 Prosím hlasovat o volbě. Výsledek hlasování. Prezenčně: pro 16, proti 0, zdržel se 0. 

Distančně: všech 9 pro. Všech 25 zastupitelů schválilo volbu přísedících k obvodnímu soudu.  

 Promiňte, pan Čižinský nehlasoval. Prosím ještě jednou o výsledek distanční formy 

hlasování. Pro 7. Výsledek hlasování. Pro 23, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Usnesení 

bylo schváleno.  

 Prosím projednat bod číslo 

2-2021/0187 

odpis pohledávek z ekonomické činnosti 

 Prosím pana radního Votočka, aby se ujal předkladu. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Tento materiál se týká odpisu pohledávek. Jsou celkem tři, které svou částkou 

navrhovaného odpisu vyžadují, aby o nich rozhodlo zastupitelstvo. Dva jsou promlčené, jeden 

je na základě rozhodnutí soudu. 
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 Prosím pana Ing. Kováříka, aby si sedl k „potítku“, protože tam bude významně 

komunikovat i co se týká následujícího bodu a aby nás provedl detaily jednotlivých případů.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Předávám slovo panu Ing. Kováříkovi. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Pokud se týká odpisu pohledávek, nemám moc co bych doplnil, nic s tím 

neprovedeme. Jsou to historie minulosti, nikoli současnosti. Zodpověděl bych případné 

dotazy.  

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji za slovo. Mám tři dotazy. V důvodové zprávě je uvedeno, že její přílohou je 

vyjádření OTMS, sociálního odboru a právního oddělení. Vidím tam pouze vyjádření 

právního oddělení. 

 Dále mám dotaz k Pštrossové 32 – spíše k zamyšlení. Pokud to byl sociální byt, 

zarazilo mě, že tam byl pán v bytě o 71 m2 – čili sociální případ. Vidíme tam docela velkou 

částku. 

 U Staré školy 1 se chci zeptat na 27metrový byt. Co s tímto bytem v současné době je? 

Není náhodou od r. 2006 prázdný? Pokud by byl prázdný, tak jen do fondu oprav jsme za 

celou dobu pravděpodobně zaplatili víc než teď odpouštíme. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Chtěl jsem hlavně poděkovat panu předkladateli, že tam doplnil důvody promlčení atd. 

Myslím, že toto jsme vždy postrádali, když jsme takovéto body projednávali. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkujeme za pochvalu, ta je vzácná. Prosím paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Děkuji, chtěla jsem říci totéž. Zároveň jsem poslala návrh na úpravu usnesení, aby v 

bodu 1 byl odebrán text „uložené v OVO“ a zároveň byly zajištěny všechny potřeby, aby to 

bylo v příloze v souladu s GDPR. Stejně by se musela dělat, pokud by někdo přišel žádat na 

OVO. Prosím o odebrání „uložené v OVO“. 

 

P.  H e j m a : 

 Tento pozměňovací návrh bereme na vědomí. Končím rozpravu. Prosím o reakci pana 

Ing. Kováříka. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Omlouvám se, pan Bodeček nedostal odpověď. Pokud se týká toho, jak je dnes užíván 

malý byt, to nejde za mnou. Pokud jde o ostatní dotazy, příloha sociálky byla potřebná k té 

části, která byla do 100 tisíc, u těch nad 100 tisíc máte kompletně celé přílohy včetně usnesení 
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soudu v materiálu uvedeny. Samostatná příloha sociálky tam nehraje roli, protože zdůvodnění 

jsou přímo v rozsudcích. 

 Omlouvám se, pokud jsem tam nechal tuto větičku, měla smysl u částek do 100 tisíc, 

byla tam zdůvodnění malých částek jiná. Pokud se týká většího bytu, nemohu ingerovat do 

způsobu přidělování sociálních bytů. V tomto případě nebylo asi zlomem přidělení, protože k 

neplacení nedošlo hned po přidělení, ale až následně. Tam došlo zjevně ke změně situace a 

zpětně s tím není možné nic učinit. Máte to v rozsudku. Snažil jsem se pouze vysvětlit, jak k 

tomu došlo. Jak říkal pan Skála, snažili jsme se doplnit tam, kde to jde. Na druhou stranu 

musím říct, že některé informace jsou problematické získat ke zveřejňování. Už samotné 

tisknutí je problematické. V tomto případě tyto případy nejsou zásadního interního charakteru, 

ale někdy se u pohledávek vyskytují věci, které je velmi obtížné „zveřejňovat“. Kdy k tomu 

došlo a jaké jsou rozsudky soudu, máte v materiálech, tam není žádný problém.  

 Omlouvám se za jednu větu, která se týkala částky, která byla do sto tisíc.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji, pane inženýre, za reakci na podněty. Prosím pana předsedu Návrhového 

výboru, zda došly nějaké doplňující nebo pozměňující návrhy či protinávrhy?  

 

P.  B u r e š : 

 Přišel jediný. Pozměňovací návrh je na odebrání v bodu 1 textu „uložené v OVO“. 

Samozřejmě, že to má následující souvislosti, že by se přílohy musely anonymizovat, protože 

jsou v nich jména a další údaje. Je to spíše dotaz na předkladatele, zda se s tím ztotožňuje, 

nebo budeme o předloženém návrhu hlasovat. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Neztotožňuji se s tím.  

 

P.   B u r e š : 

 Musíme hlasovat o změně usnesení, které spočívá v odebrání v bodu 1 z textu 

„uložené v OVO“. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, pojďme hlasovat o protinávrhu paní zastupitelky Počarovské. Výsledek 

hlasování. Pro 2, proti 1, zdrželo se 7 zastupitelů,  distančně: pro paní zastupitelka 

Počarovská, Nazarská, Talacková, pan zastupitel Kučera, Vích, Nazarský, Špaček, Kotas. 

Stále nevidíme pana zastupitele Čižinského. Není přihlášen, nehlasuje. Celkový výsledek 

hlasování: pro 10, proti 1, zdrželo se 7, nehlasovalo 6 (pozn. oprava) zastupitelů. Tento návrh 

nebyl schválen. 

 Prosím, pojďme hlasovat o původním návrhu usnesení, pokud nejsou další návrhy. 

Prosím hlasovat. Výsledek prezenčního hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, distančně: 

pro paní zastupitelka Počarovská, Talacková, Nazarská, pan zastupitel Kučera, 

Nazarský, Špaček, Kotas (pozn. nehlasovali pan Čižinský a pan Vích). Celkový výsledek 

hlasování: pro 22, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3 zastupitelé. Usnesení k tisku bylo 

schváleno. 

 

 Prosím k bodu 

3-2021/0133 

rozpočet MČ Praha 1 na r. 2021 a střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 1 na roky 

2022-2026  

 Prosím předkladatele pana radního Votočka, aby se ujal předkladu. 
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P.  V o t o č e k : 

 Dávám ctěnému zastupitelstvu ke schválení rozpočet pro r. 2021 a střednědobého 

výhledu na následujících pět let. Chtěl bych vás upozornit, že na stůl jste dostali předběžné 

čerpání výdajů a nákladů za r. 2020, do zastupitelstva se to oficiální dostane až v květnu, kdy 

se bude hodnotit výsledek hospodaření r. 2020 včetně auditu. Výsledky to jsou průběžné, 

protože mohou ještě dojít nějaké drobné doplňující faktury. Pokud to nebude zcela oficiálně 

uzavřeno v květnu, dávám to jako bonus k návrhu rozpočtu, byť to s tím příliš nesouvisí. 

 Prosím pana Ing. Kováříka, aby vás provedl detaily materiálu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, pane inženýre, máte slovo. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Děkuji za slovo. Rozpočet MČ Praha 1 je jedním z rozpočtu, na kterém se někdy 

podílím, mně činí vždy velkou radost v tom, že tady je možné vycházet z pevné základny 

fungující ekonomické činnosti.  

 V materiálu jste si všimli, že tento materiál těží z toho, že v první polovině 90. let 

Praha 1 nabyla významné majetky, ze kterých dodnes těží ekonomická činnost a které 

způsobily také poměrně vysoké přebytky z minulých desetiletí, které nám umožňují 

poskytovat vysoký standard obyvatelům městské části, na který si nesáhnou žádné jiné 

městské části v Praze. Tím dochází k tomu, že můžeme i v r. 2021 tento standard, na který 

jsou obyvatelé Prahy 1 zvyklí, dodržet, že i když vně městské části nebo i na městské části 

vnímáme podmínky dopadu pandemie, tak si můžeme tento standard dovolit.  

 Víte, že z toho máme zapojeno 340 mil. zisku z ekonomické činnosti z r. 2020, v 

tomto materiálu z minulých let zapojujeme 76 mil. z nerozdělených výsledků na investice 

plus přesuny z r. 2020 kryjeme částkami, které máme z nerozdělených výsledků z minulých 

let v poměrně vysokém objemu. Toto si Praha 1 může dovolit díky majetkům, které nabyla v 

první polovině 90 let a které od té doby velmi korektně spravuje.  

 Celková částka rozpočtu je 1147 mil. Druhý důvod, proč si toto můžeme dovolit je to, 

že se nám podařilo v r. 2010 zastavit rychlé využívání zisku z let minulých a od té doby  

Praha 1 minulé roky neprožívá. To, že navazujeme na investice, ještě neznamená, že bychom 

je rychle realizovali. Za posledních deset let Praha 1 z minulých let odčerpala necelých  

45 mil. Kč, což můžeme v takových situacích jako byla letos a loni, využít. Díky tomu 

nemusíme snižovat standard pro obyvatele Prahy 1 ani v oblasti životního prostředí, ani v 

oblasti školství, ani v oblasti sociálních služeb, dopravy a dokonce ani v oblasti fungování 

Úřadu. Víte, že na příští rok dokonce si můžeme dovolit přidat zaměstnancům na mzdy, což je 

atypická situace, protože řada obcí i některých městských částí v Praze musí naopak tyto 

částky snižovat.  

 Máme tam ještě několik drobných věcí, na které bych upozornil. Jedna z nich je to, že 

tím, že nedošlo k naplnění předání Nemocnice Na Františku hl. m. Praze, tak MČ Praha 1 se 

plně přihlásila k rozdílu mezi výnosy a náklady námi zřizované příspěvkové organizace. Proto 

máme v rozpočtu zapojenu částku, která tento plánovaný rozdíl – to podotýkám – kryje. 

Neplánované věci, dopady různých mimořádných okolností dopředu nejsme schopni znát. 

 Zmínil bych se ještě k jedné věci, která vzbudí diskusi, a to ke střednědobému 

výhledu. Nezlobte se na mne, střednědobý výhled je dělán z toho, co víme. Nemohu do něj 

neustále dávat změny, které přicházejí z úrovně státu a z hlediska změn zákonů. Střednědobý 

výhled tudíž vychází ze zákonů platných v okamžiku, kdy jsme tento rozpočet vyrobili. Jinak 

to není možné učinit, protože bychom ho museli přepracovávat každým rozhodnutím 
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Parlamentu, kterých bylo za posledních měsíců příliš mnoho a které do rozpočtového výhledu 

sahají. 

 Poslední věc do úvodního slova. Nebudu rozebírat jednotlivé částky, mnohem 

podstatnější je si říct, že Praha 1 dlouhodobě i v r. 2021 plánuje doplatit částky na výkon 

přenesené státní správy na činnosti, které nám ukládá zákon a stát a které nám stát neposílá. 

Tuto částku městská část dlouhodobě doplácí. Doplácí ji proto, aby výkon této činnosti byl na 

území Prahy 1 profesionální, kvalitní a nemuseli jsme se potýkat se situací, že na to nemáme 

dostatečný počet zaměstnanců a lidé musí stát zbytečně dlouhé fronty. Samozřejmě, že nás to 

stojí finanční prostředky, ale podařilo se dosáhnout toho, že díky zapojení částek, které v 

rozpočtu jsou, klesá podíl, který musíme doplácet.  

 Poslední věc, kterou bych ještě řekl. Z hlediska přesunů z loňského roku víte, že 

materiál má změnu proti tomu, co jsme měli v rozpočtovém provizoriu, protože jsme mezitím 

uzavřeli loňský rok. Tady bych nechtěl opravovat pana předkladatele, ale k tomu, co jsme 

vám rozdali, už máme všechny faktury a je to uzavřeno. Nemáme tam některé opravné 

položky. Z hlediska fakturací už máme všechno. Výsledek hospodaření, který z toho vyjde, 

musíme dotáhnout zejména v ekonomické činnosti, kterou jsem vám ještě nerozdával. Tam 

jde o zdanění, protože ekonomická činnost na rozdíl od rozpočtu se daní. Víte, že i ve 

složitých podmínkách loňského roku, jak je vidět z výsledků, skončili jsme s přebytkem, který 

budeme řešit v květnu, případně v červnu s výsledkem loňského roku.  

 Už poslední informace. V jednotlivých přílohách naleznete doplněné informace, jak to 

chtěla členka Finančního výboru, u změn proti rozpočtovému provizoriu. Všude v komentáři 

jsme se snažili doplnit částky, snad se nám to všude podařilo. Přiznám se otevřeně, že jsem to 

sice kontroloval a doufám, že tam žádná nechybí, když tak bych ji doplnil, pokud bychom na 

nějakou zapomněli.  

 Tolik jsem si dovolil doplnit úvodní slovo předkladatele.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji, pane inženýre. Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Bodečka.  

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji za slovo, pane starosto. V tomto prvním vystoupení k tomuto bodu se nebudu 

vyjadřovat k obsahu rozpočtu, resp. k drobným ne zcela vyjasněným bodům, to si vezmu 

slovo později při mém druhém vstupu. Ve třetím vstupu bych si dovolil dát návrh, který bych 

koncipoval podle toho, co zde zazní jako reakce ke všem dotazům. 

 Chtěl bych nejprve poděkovat panu Ing. Kováříkovi a jeho týmu, který se podílel na 

přípravě návrhu rozpočtu a zejména na možnost si leccos vyslechnout z úst pana inženýra jak 

na Finančním výboru, tak zejména 21. ledna, kdy zastupitelé, které problematika zajímá, měli 

možnost se s ní seznámit na setkání k rozpočtu, jehož průvodcem byl právě pan Ing. Kovářík. 

V mém případě se jedná jak o zájem, tak také o ochotu naučit se něčemu novému, a to v rámci 

komplexní problematiky sestavování rozpočtu naší městské části.  

 Rozumím tomu, že šance opozice na ovlivnění předkládaného rozpočtu není příliš 

velká. Přesto se nejen já a předpokládám ostatní opoziční politikové pokusíme o to, abychom 

zastupitelstvo přesvědčili, že leccos, co se týká našich návrhů, je logické a tedy i správné. 

 

 V minulosti jsem zaznamenal z úst současného pana starosty, a to opakovaně, že 

požadoval, aby jednotlivými rozpočtovými kapitolami byli zastupitelé provedeni správci 

jednotlivých kapitol, a nikoli panem inženýrem, který argumentuje za ty, kteří by si měli zde 

obhájit předložený návrh, a měli by ukázat, co bude pro tento rok jejich pracovním úkonem. 

Ono to pak vypadá, že jediný, kdo má povědomí o rozpočtu, tak je tady pan inženýr, zatímco 

ti, kteří mají řídit a dohlížet v rámci svých funkcí na správu a chod Prahy 1, tak o tom nemusí 
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mít leckdy ani ponětí a zastupitelstvem schválený rozpočet je jim předložen s tím, aby jeho 

část plnili.  

 Ptám se předkladatele pana starosty, zda má dnes, když je starostou, stejný názor jaký 

zde na zasedání zastupitelstva prosazoval v r. 2015 či v lednu 2016? 

 Uvědomuji si v současnosti ne zcela ideální stav v souvislosti s pandemií, myslím si, 

že všichni musíme bojovat, abychom nejen přežívali, ale abychom pokud možno 

plnohodnotně žili, ale důležité je, abychom ne vše sváděli na pandemii. Proto prosím, ve všem 

se na ni nevymlouvejme. 

 Proto se ptám kolegů odnaproti, zda je zajímá názor opozice, nebo zda nás zde nechá 

jen vymluvit, a pak většinou jednoho hlasu nás umlčí? Při loňském lednovém převratu z úst 

jednoho z koaličních zastupitelů zde zaznělo: ono vám to bude více slušet v opozici. Fajn, 

mnozí se snažíme dělat kvalitní opoziční práci, a proto zde budeme přednášet to, co 

předneseme. I proto se ptám pana předkladatele, zda je správné, že bychom se my – opozice – 

neměli podílet na tvorbě rozpočtu, byť jsme zastupiteli opozičními. Paradoxně – pokud 

přepočítáme hlasy voličů, které jsme všichni získali v posledních komunálních volbách, tak 

opozice zastupuje více voličů než je tomu v případě koaličních zastupitelů.  

 Proč to říkám? Protože setkání, o kterém jsem hovořil a které se se zastupiteli 

uskutečnilo 21. ledna, bylo až poté, co rozpočet schválila rada. Připadá vám to správné, 

kolegové? Řada z nás z mé strany stolu dostala příležitost se s rozpočtem seznámit a  

s Ing. Kováříkem to projednat v době, kdy rozpočet pro r. 2021 měl už svou stabilitu a nebylo 

možné do něj zasáhnout. Už jste ho schválili v radě a bylo jasné, že rozpočet sem přijde v 

tomto stavu. Cituji: „Myslím si, že to není správné. Např. kol. Caban není tak nesvéprávný, 

aby nedostal možnost říci svůj názor na některé položky.“ 

 Vážení kolegové, poslední dvě věty jsem si zapůjčil, jsou to slova současného 

 1. místostarosty Petra Burgra, který zde pronesl 17. ledna 2017 při projednávání rozpočtu na 

r. 2017. Až na jméno Michala Cabana, které bych zaměnil např. jménem Vladana Brože si 

jeho slova přisvojuji a souhlasím s nimi. Platí tedy slova pana starosty a pana 1. místostarosty, 

která zde zazněla v době, kdy oba byli v opozici, s činy a vztahem k ostatním kolegům, kdy 

jsou nyní oba v nejvyšší funkci Prahy 1? Je to dotaz na oba zmíněné naše vůdčí funkcionáře. 

 Uznávám, že je to z mé strany trochu drobné popíchnutí, nicméně z mé strany to byla 

trochu rozcvička pro vaši pozornost. Mám konkrétní dotazy přímo na pana inženýra. 

 Chtěl jsem mít ještě technickou, a to mám dotaz na pana starostu. Pokud se nemýlím, 

tak při schvalování a probírání rozpočtu se k projednávání nevztahuje lhůta, ani počet 

přihlášených. Je tomu tak, nebo tomu tak není? 

 Mohu pokračovat, slyšel jsem signál? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, pokračujte, projednáváme rozpočet, nebudeme nikoho omezovat v jeho 

projevu. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji. Teď to jsou konkrétní dotazy na pana inženýra. Chci se zeptat, jestli hovoříme 

opravdu o vyrovnaném rozpočtu, když se částečně kryje z výsledků hospodaření  

z předcházejících let? Nesnažíme se trochu působit dobře na veřejnost a směrem k médiím, k 

nimž podle mne nejsme zcela upřímní. Pan inženýr to řekl – kryjeme schodek z přebytku, 

který byl získán v minulosti. 

 Dále se chci zeptat, jestli jsou nějaké změny proti návrhu, který visel a dosud visí na 

úřední desce? 

 Obdobný dotaz mám k tomu, jestli došlo k nějakým úpravám k materiálu, který byl 

zastupitelům předložen a prezentován 21. ledna? 
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 Dále mám dotaz, zda evidujeme, které komise, které jsou poradním orgánem rady, se k 

návrhu nevyjádřily? Komisí, které se vyjádřily, se ptám, zda mezi nimi byly i některé, které 

měly návrhy na změny? Pokud ano, které to byly a kdo se s připomínkami vypořádal? Byla to 

rada, pro kterou jsou komise poradním orgánem, nebo se s tím vypořádali jednotlivci? Připadá 

mi totiž, že se návrh rozpočtu komisím předložil a ty ho vzaly na vědomí, aniž by o něm 

podrobně diskutovaly. Zajímá mě zejména Komise investiční a Komise pro participaci.  

 Dále bych chtěl říct, že nevím, jak jiní zastupitelé jsou k tak důležitému hlasování 

erudovaně připraveni, ale ve vysvětlivkách jsem nenašel přehled, kolik se již na tu či onu 

záležitost zainvestovalo, jaká je celková investice, kolik bude do budoucna ještě investováno 

na tu či onu investici. Zejména u těch položek, kde dochází k převodům, by mě zajímalo, kdo 

ze zastupitelů už teď ví, že bude pro rozpočet hlasovat, a má v tomto ucelený přehled.  

 Na závěr svého prvního výstupu uvedu snad lehce pochopitelný příklad s udělováním 

ocenění občanům Prahy 1, kteří by měli v r. 2021 obdržet Cenu Prahy 1 či Čestné občanství. 

Vidíme, že na tuto položku je navržena částka 600 tis. Kč, kdy v prvním a druhém čtení 

rozpočtu pro r. 2021 byla navržena pouze částka 400 tis. Kč. Vysvětluji si to tak, že k 

navýšení o 200 tisíc došlo proto, že se tato částka přesunula z r. 2020, neboť díky pandemii se 

ocenění ještě nepředávala. Pokud si dobře vzpomínám, máme zde z loňska v tomto čtyři 

absentující hříchy. Pokud byla v loňském roce zastupitelstvem odsouhlasena čtyři čestná 

občanství – případně mě někdo opravte, tak nám pro r. 2021 zbývá na udělení cen pouhých 

200 tis. Kč. Ptám se, zda konkrétně o tomto případu ví např. Komise pro udělení Čestných 

občanství a Cen Prahy 1? Podle mne nikoli.  

 To je příklad, na kterém vám přestavuji to, co je mnohem komplikovanější a finančně 

mnohem nákladnější např. u položek investic a o čem jsem mluvil před chvílí, že mi chybí 

přehled.  

 Omlouvám se, že jsem byl trochu obsáhlejší, u druhého a třetího vstupu už budu 

kratší. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Ing. Kováříka o reakci. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Odpovědi k otázkám. Vyrovnaný rozpočet. Otázka vyrovnanosti rozpočtu se hodnotí  

z různých kritérií. Vyrovnanost rozpočtu městské části, hl. m. Prahy a všech městských částí – 

existují i výjimky – je z kritéria užití vlastních zdrojů. Z 57 městských částí se chystá 49, mezi 

nimi i Praha 1 a také hl. m. Praha, schválit z hlediska vlastních zdrojů vyrovnaný rozpočet. 

 Druhá otázka vyrovnanosti je otázka fiskální, čili do kterého roku patří příslušné 

zdroje a výdaje. Z tohoto hlediska vyrovnaný rozpočet neschvaluje žádná městská část, ani 

žádná velká obec. Všechny velké městské části a velké obce z hlediska fiskálního užívají 

výsledky ekonomické činnosti předchozího roku, což jsou fiskálně peníze z jiného roku, které 

zapojují do rozpočtu. V tomto směru nemůže být žádné velké obce rozpočet vyrovnaný, to by 

nemohla mít ekonomickou činnost. Je potřeba se na to podívat z hlediska těchto kritérií.  

 Nemáme zapojeny žádné cizí zdroje, nepoužíváme žádné půjčky, žádné čerpání cizích 

zdrojů, které by se musely splácet, čili rozpočet je vyrovnaný. Toto je kritérium, které je 

zásadně důležité. Zapojení výsledků loňského roku používají všichni. Samozřejmě, státní 

rozpočet není vyrovnaný už roky a letos nebude vyrovnaný vůbec, tam jsou stovky miliard 

rozdíl. To je ale jiný případ. Jako obec si něco podobného dovolit nemůžeme, protože 

nemáme žádné elektronické ani jiné možnosti jak si vyrobit peníze. To je jeden dotaz. 
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 Další dotaz byl, jestli jsme dělali úpravové změny. Dělali jsme je v komentáři, o tom 

jsem mluvil na začátku. Jak jsem slíbil na Finančním výboru, doufám, že jsme je všechny 

udělali a že jsem tam žádný nezapomněl, dělali jsme na tom s paní Braunovou, co jsme uměli. 

Jiné úpravy jsme nedělali. 

 Pokud se týká komisí, chci poděkovat těm, které se tomu věnovaly. Podotýkám, že to 

nebylo zdaleka stejné, jsou to poradní orgány rady. Zmíním pouze ty, které měly negativní 

připomínky a jakým způsobem byly vypořádány. Nejvíce jich měla Komise kultury. 

Vypořádali jsme je jak s panem 1. místostarostou, tak s vedoucí odboru a zpětně jsme 

informovali komisi o tom, jakým způsobem bylo vypořádáno. Víte, že tam došlo k tomu, že 

se měnily poměry mezi penězi, které jdou přímo a které jdou pomocí dotací. Víc jsme už 

rozdělit nemohli. I tak je to částka velmi slušná. 

 Dílčí připomínky měla sociální komise, které byly zapracovány po dohodě s vedoucím 

odboru. Tam se jednalo o vnitřním členění jednotlivých částek. 

 Pokud jste se ptal konkrétně na investiční komisi a na participační, tak investiční 

žádné připomínky neměla, nebylo tam co řešit, a participační měla dotaz, kde nalezne peníze, 

které jsou pro ně potřeba, abychom ukázali, kde jsou, a tím byla připomínka vyřešena. Je to 

dáno tím, že to není samostatná kapitola, hledá se to hůř, vzbuzuje to dojem, jako by byl 

někdo méně informovaný, ale ono to není tak triviální.  

 Pokud se týká převodů, měli jste je k dispozici v rozpočtovém provizoriu. Dopracovali 

jsme to, jak dopadl výsledek roku. Všechny kapitoly byly projednány s těmi, kteří se o ně 

starají, kde převody jsou. S panem radním Votočkem, odpovědným za finance, jsme i řešili 

reálnost některých částek. Víte, že některé převody jsme již neodsouhlasili, protože 

dlouhodobě nemají smysl, jsou více let po sobě a nepřinášejí žádný efekt, takže dále je 

nevedeme.  

 Poslední dotaz byl k Čestným občanstvím. Je to specifická záležitost. Víte, že loni 

byly schváleny Ceny a Čestná občanství a částky nebyly vyplaceny. Těch nevyplacených  

200 tisíc převádíme do letošního roku. Není to na nová schválení, je to na vyplacení toho, co 

již schváleno bylo. Ví o tom předseda a tajemník komise. Jestli o tom ví všichni členové, to 

nevím a nemám šanci to zjišťovat. Ti, kteří to organizují, jsou informováni, je o tom 

informován i pan starosta. Nezlobte se, nezjišťoval jsem, zda to vědí všichni členové komise, 

to si musí zkontrolovat předseda komise.  

 Tolik odpověď na vaše dotazy. Nebudu odpovídat na to, co kdo prohlásil na kterém 

zastupitelstvu. To je klasický mechanismus, každý se nějak vyjadřujeme a každého lze 

kdykoli chytit za slovo. To je triviální mechanismus.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za vysvětlení. Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Děkuji za slovo. Děkuji paní inženýrovi za slovní ekvilibristiku, kterou předvedl. 

Hodně jsem se přitom pobavil. Zároveň vím, že pan Ing. Kovářík má v oblibě, že se určitě 

bavil i on sám, on je za tu ekvilibristiku placený, ale nenese politickou odpovědnost. Tu 

nesete vy, pane starosto, rada a koaliční zastupitelé.  

 Tento rozpočet je schodkový. Berete 76 mil., plánujete čerpat z rezerv, z úspor této 

městské části. Jsem trochu v šoku, že musím kolegům z ODS, z TOP, z KDU-ČSL, ze STAN 

a z pravicových stran, u ANO si nejsem jistý, vysvětlovat, že k čerpání z rezerv musí být 

opravdový důvod, že je to špatný zvyk, když se to dělá mechanicky, že se projídají peníze. 

Několikrát jsem se setkal s otázkami občanů, kam se podělo několik miliard z privatizace 

bytů, které byly ukládány do rezerv. To je ta rozpočtová rezerva, o které mluvíme, ve které je 

podle posledních informací zhruba 800 mil.. Předchozí miliardy se vypařily. Když se občané 
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ptají, kam zmizely, tak říkám: zeptejte se Votočka, zeptejte se Hejmy, kteří řídili peníze  

v letech 2007, 2008, 2009 a zapojovali tyto rezervy do různých projektů.  

 Nyní vidíme první rozpočet, který stvořila a předkládá koalice pana starosty Hejmy, a 

opět se sahá do rozpočtových rezerv. Obávám se, že je to velmi špatný signál. Když se na 

rozpočet podívám, není to jen 76 milionů rezerv, ale vidím tam, že jsou tam i velmi 

přestřelené příjmy. Bude-li současná situace s propadem turismu pokračovat, můžeme počítat 

s propadem na příjmové straně rozpočtu řádově sto milionů korun. Co se týká ekonomické 

činnosti, tam si netroufám předjímat, ale to se zapojí zase až do příštího roku. 

 Řekněme si to jasně, v tomto případě předkládáte schodkový rozpočet a schodek není 

vůbec způsoben pandemií covid, je způsobený vaší rozhazovačností, vaší nekoncepčností, 

tím, že všichni chcete co nejvíce utrácet ve svých gescích, chcete utrácet na ty věci, které jsou 

rozdělané. Nehodnotím, zda věci jsou dobré nebo špatné, spousta projektů je potřebných, ale 

když na to nemám peníze, musím si trochu srovnat priority. To je věc, na kterou upozorňuji 

dlouhodobě, tato městská část nemá srovnané priority, nemá strategický plán, neví, za co chce 

utrácet. O peníze se potom začnou radní přetahovat, chtějí co nejvíc do svých gescí. Záleží 

potom na starostovi, jestli jim řekne „stop“, nebo jestli bude měkký a dovolí jim sahat do 

rezerv. To se tady, bohužel, děje. Až budeme v červnu projednávat uzávěrku rozpočtu  

za r. 2020, předpokládám, že tam už budou nějaké pozměňující návrhy k rozpočtu na letošní 

rok, kdy budeme čerpat více. Pan Ing. Kovářík to trochu neoznačil, ale ta velká sekera  

76 milionů pramení ne z investic, ale z toho, že jsme si ponechali Nemocnici Na Františku a 

její provoz něco stojí. Čirou náhodou velmi podobná částka dotace na pokrytí ztráty 

nemocnice je zhruba kolem 80 mil. Kč, ale má tendenci růst do vyšších čísel. 

 Tento rozpočet mohu kritizovat velmi dlouho, ale přistoupím k pozměňovacími 

návrhu, který jsem už zaslal Návrhovému výboru. Předkládám malý návrh, který se týká 

jedné konkrétní investiční akce. Týká se Anenského trojúhelníku, malého parčíku na 

Smetanově nábřeží. Proti Karlovým lázním a Novotného lávce je malý parčík u hotelu 

Smetana. Tam pan starosta Hejma má vizi zpřístupnit podchod pod ulicí, aby se zpřístupnila 

řeka. Možná jsem škarohlíd, ale vidím v tom zejména zpřístupnění přístaviště lodí pro turisty. 

Nerozporoval bych to, mohli bychom diskutovat kvůli výdajům, ale hlavně to rozporuji kvůli 

tomu, že v realizaci stojí v cestě jeden velmi starý javor stříbrný, který je velmi dominantní. Je 

i velmi důležitý při panoramatu Prahy při pohledu z mostu a tento javor by měl padnout. Už 

za pana starosty Lomeckého bylo získáno povolení ke kácení tohoto stromu. Nedovedu si 

představit, proč bylo vyhověno kácení stromu, který má ještě perspektivu 40 nebo 50 let. 

Podle mne je to nepřípustné, abychom takto staré stromy káceli dříve než dožijí a dvakrát je to 

nepřípustné kácet je z důvodu relativně nepotřebných projektů.  

 Předkládám pozměňovací návrh, který říká, že v položce investice, v kapitole životní 

prostředí škrtneme 6350 tis., v položce doprava škrtneme 2549 tis.(nahrávka místy 

vynechává). Není to celá částka, je to menší třetina, je to jen nastartování investice, 

vyškrtneme to, upravíme usnesení co se týká celkové částky výdajů rozpočtu a převodů  

z nerozdělených výsledků let minulých. Čísla jsem poslal Návrhovému výboru.  

V pozměňovacím návrhu budeme zároveň hlasovat o tom, zda ten javor stříbrný ušetříme, 

nebo ne. Je to předběžné hlasování. V případě, že se rozhodne vaše koalice strom obětovat, 

budu obratem organizovat petici na jeho záchranu. Děkuji vám za pozornost. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Ing. Kováříka o reakci. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Nebudu reagovat na otázku petice nebo nepetice, stromu a ne stromu, protože v tomto 

směru to není otázka financí. 
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 Pro pana kol. Kučeru. Rozpočet na r. 2020 měl zapojeno z rezerv o 20 mil. více než je 

navrhováno na r. 2021. Je jednoduché otevřít si schválený rozpočet na loňský rok, kolik jsme 

tam zapojovali. Vzhledem k tomu, že jsem ho zpracovával, není to žádný problém. Když se 

podíváte na to, jak jsme skončili loňský rok, tak jsme nic z těchto finančních prostředků 

nepoužili. V průběhu roku jsme byli schopni si poradit bez toho, aniž bychom si do částek 

museli sáhnout. To je naší snahou každý rok. 

 Doplnil bych čísla, o kterých jste hovořil. V r. 2010 jsme měli z minulých let 

nerozdělený výsledek – zisk - z ekonomických činností 85 mil., na začátku loňského roku to 

bylo cca 837 mil. V tuto chvíli nemáme ještě přesná čísla za začátek letošního roku, ale částka 

za loňský rok zásadně nepoklesla. Abychom si rozuměli – výsledek ekonomické činnosti není 

to, co je výnosem, výsledkem ekonomické činnosti jsou výnosy mínus náklady. Bohužel, na 

Praze 1 se stalo gradovaným, že s privatizací zejména půd jsme získali miliardy, jenže 

miliardy byly na výnosové straně. To není výsledek ekonomické činnosti, musíme od toho 

odečíst také náklady ekonomické činnosti. Některé náklady těchto akcí byly se zpožděním, 

kde docházelo k meziročním rozdílům. Víte, že jsme platili některé částky těm, kteří se na 

realizaci těchto akcí podíleli. 

 Aby nedocházelo k omylům. Zapojování prostředků minulých let je na Praze 1 běžné a 

částka, která se zapojuje z nerozdělených rezerv minulých let je v rozpočtu na r. 2021 

nejmenší z posledních let. Důvod je zřejmý: nejistota z příjmové strany je nejvyšší z 

předchozích let. Proto je snaha dát tuto částku, kterou zapojujeme, co nejmenší, a celá je 

použita pouze na investice. Není tam ani koruna, který by se týkala provozu.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za vysvětlení. Prosím pana zastupitele Herese. 

 

P.  H e r e s : 

 Děkuji za slovo. Hodně věcí, které říkal pan Kovářík, chtěl jsem také uvést v této řeči. 

Divím se předchozím řečníkům, jak mocně se diví nad jednotlivými částkami rozpočtu. 

Zároveň bych chtěl poprosit pana kol. Bodečka, aby nepodceňoval zastupitele. Věřím, že 

tento rozpočet má pouze minimální změny proti rozpočtovému provizoriu, které toto 

zastupitelstvo již schválilo. Myslím, že materiály byly dostatečně dány k dispozici, aby se s 

nimi zastupitelé seznámili tak, aby si připadali dostatečně fundovaní k tomu, aby zde mohli 

hlasovat. 

 Vzhledem k tomu, že i ty minimální změny, které byly proti rozpočtovému provizoriu, 

jsme projednávali i na Finančním výboru, kde má i opozice své zastupitele, dovolím si zde 

také uvést, že Finanční výbor přijal usnesení o tom, že projednal tento návrh rozpočtu a 

doporučil ho zastupitelstvu Prahy 1 schválit. Nezaznamenal jsem nikoho, kdo by byl v rámci 

Finančního výboru proti a zároveň jsem nezaznamenal na Finančním výboru jediný návrh na 

úpravu tohoto rozpočtu. 

 Slyším tady, že zapojujeme rezervy. Nezapojujeme rezervy, zapojujeme výsledek 

hospodaření z minulých let. Každým rokem je na Praze 1 pravidlem, že se zapojují finanční 

prostředky minulých let do rozpočtu daného roku a je to vždy pouze pro investiční projekty. 

Nejedná se o to, aby se to zapojovalo tak, aby se to projevilo jako se to může dít třeba na hl. 

městě Praze apod. 

 Myslím si, že připravený rozpočet vychází z nějaké skutečnosti i z toho, že zde máme 

dobu covidovou. Snažili jsme se tam zohlednit propad příjmů. Myslím si, že i vzhledem k 

tomu, že Finanční výbor je důležitým článkem při sestavování rozpočtu nejen na Praze 1, 

prosím o zohlednění tohoto názoru, abyste to brali v potaz při hlasování. Děkuji. 
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P.  H e j m a : 

 Děkuji panu předsedovi Finančního výboru. Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Děkuji za slovo. Dovolím si několik slov k návrhu rozpočtu. Přestože je únor a máme 

rozpočtové provizorium, myslím si, že tuto debatu jsme mohli vést na prosincovém 

zastupitelstvu, byť se konalo před zasedáním ZHMP. Myslím si, že provizorium nebylo nutné 

a debata mohla být vedena dříve a podrobněji. Dnes již pracujeme s rozpočtovým provizoriem 

a mnoho toho v navrženém rozpočtu nezměníme.  

 Pan Ing. Kovářík tady uvedl, že návrh rozpočtu zohledňuje vysoký standard občanů 

MČ Praha 1. Souhlasím, že v mnohém mají občané naší městské části vysoký standard, ať se 

třeba jedná o školství, kde dlouhodobě je vysoký standard, dobré je také podporovat způsob, 

jakým je možné pozvat do naší městské části další lidi, aby se nevylidňovala. 

 Zároveň se domnívám, že tento standard je mnohdy dopřáván pouze některým 

vybraným a myslím si, že by měl být spravedlivěji rozprostřen co možná mezi všechny 

obyvatele městské části. Tím mám na mysli historicky výhodné pronájmy některým 

podnikatelům, které bohužel nejsou minulostí, jsou mnohdy prosazovány dále a smlouvy jsou 

prodlužovány. Teď opět narážím na zde nešťastně stojící Žofín.  

 Pokud jde o projednáni rozpočtu s opozicí, je pravda, že se konalo jednání. Bohužel 

postupně to dospělo z toho standardu, kdy byl k jednání vyhrazen celý den, znám z vyprávění, 

kdy se jednalo o výjezdní zasedání, po jednání, které jsme vedli my v minulých letech k 

jednání o rozpočtech, kdy jsme zasedali mám dojem v Galerii 1 až teď v době epidemie 

zasedání prostřednictvím digitální platformy. Chápu to, že jinak to uskutečnit nešlo, i když 

mohlo být možná za tímto účelem uspořádáno jednání v Galerii 1 a nemuselo to být v 

radniční místnosti, kde rizikové prostředí je větší, vzhledem k tomu, jak místnost je malá. 

Trochu chci zpochybnit proklamovanou snahu projednávat rozpočet s opozicí řádně. Myslím 

si, že pokud by snaha byla opravdu upřímná, jednání by vypadalo jinak.  

 Pokud jde o plán ekonomické činnosti, který máme v příloze na vědomí, domnívám 

se, že vychází z optimistických výhledů ne zcela zahrnující probíhající pandemii. Na konci 

roku uvidíme, jaký schodek opravdu bude.  

 Sám jste řekl, pane inženýre, že jste rád, že se neprojídají výsledky ekonomické 

činnosti jako tomu bylo do r. 2010. Jsem tomu také rád, že tato praxe za starostování starosty 

Hejmy do r. 2010 tu již není, že profesionálové dohlížejí na to, aby rozpočet byl co nejvíce 

vyrovnaný, ač to vždy zcela nejde, ale zároveň rozumím tomu, i když s tím nesouhlasím, že 

za drobné ústupky v utrácení v jednotlivých položkách se sestavovala současná koalice, a 

proto se tam i v dnešní době objevují takové položky jako jsou granty na obnovu domovního 

fondu ve výši 20 mil.. Nezlobte se na mne, ale musím to zmínit, protože se mi to zdá přílišné 

rozhazování, byť chápu, že to může být cena za podržení současné koalice, stejně jako to byl 

třeba v případě ODS příslib toho, že se nebude nic dělat s hazardem na Praze 1, resp. že se 

nebude rušit.  

 Zpátky k rozpočtu. Byl bych rád, kdybychom se vrátili k dobré praxi, která byla 

zavedena za nás. Snažili jsme se pravidelně doplňovat cityvizor – rozklikávací rozpočet – na 

webových stránkách. Ano, k dnešnímu dni je doplněn k 31. 12. 2020, před několika dny to 

bylo k 1. 12. Vím, že pan radní Bureš tady říkal, že byl překvapen, že tato aplikace to 

nedokáže sama načíst z GINISu. Bohužel, nežijeme v perfektním světě. Vím, že jste to 

kritizoval. Pokud budete mít lepší aplikaci, určitě budeme rádi, pokud něco takového dokážete 

provázat. Do té doby budu ale rád, když provázanost bude co nejvíce aktuální. Znamená to, že 

koncem měsíce se tam dají data z měsíce předchozího. Před několika dny to mělo dva měsíce 

zpoždění. 
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 Dovolím si několik komentářů k jednotlivým investičním akcím. S povzdechem jsem 

viděl, že výsadba stromů na Jungmannově nám. se nechystá. Byla to akce, kterou jsme 

chystali my. Myslím, že i technicky se prokázalo, že je to možné, vždycky tam za 

Jungmannovým památníkem byly dva stromy. Tuším, že mi bude řečeno, že nic takového 

technicky možné není, ale nevěřím tomu, slyšel jsem něco jiného před 1,5 rokem.  

 Domnívám se, že v případě dotací na zdravotnictví, která je ponechána ve stejné výši 

jako v předchozím roce, mohlo být lépe reagováno na současnou situaci. Myslím si, že 

nějakým způsobem mohli být motivováni praktičtí lékaři, aby mohlo být očkováno v jejich 

ordinacích. Nejsem členem Komise pro zdravotnictví a ani nevím, jestli se něco takového v 

komisi probíralo, ale myslím si, že to za úvahu stálo a že tento nástroj, který jsme k tomu 

zavedli, mohl být vhodný. 

 Opět si neodpustím poznámku, že položka na vnější vztahy se zvýšila o 2 mil., a to 

bez pořádání plesu, který stál minimálně 1,5 mil.. Znamená to, že máme o 3,5 mil. navýšený 

rozpočet na PR. Pevně doufám, že v tom není PR jednotlivých politických stran jako bylo  

v předcházejícím volebním období, kdy každá strana dostala na rok půl milionu. Znám 

argumenty opět z vašich úst, pane inženýre, že vždycky každá politická reprezentace tuto 

částku sníží a pak se postupně navyšuje. Nevěřím tomu. Pokud někdo nějakým způsobem 

chce vnější strany korigovat, nafotografovat se u každého stříhání pásky, tak si myslím, že lze 

částku udržet na výši, kterou jsme navrhovali v minulém rozpočtu my.  

 Dále jsem si poznamenal zvyšování rozpočtu na kulturní a tradiční akce. Pevně 

doufám, že tradiční a kulturní akce, byť v současné chvíli se konat nemohou, jestli to nebude 

předzvěst volební kampaně. Pevně v to doufám, nevím proč je částka proti předchozím rokům 

navýšena.  

 Měl jsem i tento dotaz na projednávání rozpočtu se zastupiteli: překvapuje mě, že 

rozpočet neobsahuje částku na zasmluvněnou akci „Garáže na Dvořákově nábřeží“. Nejsem 

osobně příznivcem této masivní akce z rozpočtu městské části v řádu několika set milionu 

korun, ale rada uložila starostovi, aby uzavřel smlouvu na projektovou dokumentaci ve výši 

cca 10 mil.. Jsem trochu překvapen, že tam tato částka chybí, byť mi bylo tvrzeno, že starosta 

nic takového nepodepsal. Jsem zvědav, co se bude dít s podzemními garážemi na Dvořákově 

nábřeží. Městská část nemá zkušenosti s výstavbou podzemních nebo jakýchkoli jiných 

garáží, je to vždy velmi prodělečná akce. Jsem zvědav, co se bude dít s takovou finanční 

zátěží pro městskou část a pevně doufám, že se ve výsledku neuskuteční.  

 Mám tady návrh na změnu. V jednání, které proběhlo k rozpočtu, jsem se dotazoval, 

proč není v rozpočtu počítáno s finanční částkou na Školu v přírodě v Česticích. Je to objekt, 

který je všem dobře známý. Před 1,5 rokem jsem se tam byl podívat. Když jsme jednali o tom, 

že by se daly čerpat nějaké finanční prostředky z nějakého dotačního programu EU na opravu 

budovy, na zateplení, na opravu instalace, topení a dalších věcí, žádost o tom tehdy 

nedopadla. Nyní mi bylo řečeno, že na to nejsou peníze. Domnívám se, že pokud se pyšníme 

tím, že chceme udržet vysoký standard občanů MČ Praha 1, jak jsem zmínil školství, které je 

naší chloubou, tak bych moc chtěl, abychom naše objekty, byť nejsou na území našeho města, 

spravovali dobře, abychom v případě potřeby rekonstrukce tuto potřebu vyslyšeli a v případě, 

že nejsou finance, abychom na tuto rekonstrukci vzali prostředky z grantu na opravy 

domovního fondu. Pokud nedáme peníze na opravu domovního fondu, příslušnou 

rekonstrukci domu mohou zaplatit soukromí vlastníci, ale tady rekonstrukci Školy v přírodě  

v Česticích nikdo jiný než my nezaplatí, případně za využití nějakých dotačních programů.  

 Navrhuji, aby v kapitole 418, položka 6121, org. 139, SVP Čestice, rekonstrukce 

objektu, byla připsána částka 7 mil. Kč a tato stejná částka byla odebrána z kapitoly granty na 

opravu domovního fondu, dotace. Děkuji. 
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P.  H e j m a : 

 Dovolím si reagovat v několika větách na to, co bylo řečeno a kde byly vzneseny 

dotazy přímo ke mně.  

 V úvodu mi dovolte, abych poděkoval panu Ing. Kováříkovi a celému týmu včetně 

Jolany Braunové a dalších, kteří se podíleli na přípravě rozpočtu. Poděkování patří panu 

Votočkovi a našemu předsedovi Finančního výboru Heresovi. Ti všichni se podíleli na tom, 

aby rozpočet byl projednán v rámci velmi omezených možností v covid době, jak bylo 

zvykem i v jiných letech. 

 V tomto směru jsme měli při čtení k dispozici tři návrhy rozpočtu. Všechny návrhy 

procházely v rámci možností komisemi, byly projednány na Finančním výboru, byly primárně 

připravovány ze strany jednotlivých správců ORJ, to znamená šéfů odborů, případně 

jednotlivých oddělení, kteří mají jednotlivé položky na starosti. Samozřejmě, že to bylo 

řešeno napříč všemi, kdo se o to zajímali. Každý ze zastupitelů, který přišel s nějakým 

nápadem, nápad určitě nezapadl. I v rámci projednávání na jednotlivých komisích, i na 

Finančním výboru byli zastoupeni jak zástupci koalice, tak opozice. V tomto směru jsme 

udělali maximum pro to, aby byl rozpočet se všemi projednán. Stalo se tak i v omezených 

možnostech, že jsme návrh projednali v radě, okamžitě na to jsme svolali pracovní setkání 

zastupitelů. Byla zde i opozice, bylo to v rámci možností on-line, kde jsme očekávali vaše 

případné návrhy, byla možnost se o této věci zcela otevřeně bavit. 

 Pak to prošlo Finančním výborem a na základě usnesení rady to máme k projednání 

dnes.  

 Pokud jde o proceduru myslím si, že bylo učiněno zadost.  

 K reakci na Davida Bodečka. Samozřejmě v historii, kdy jsme se střídali v opozičních 

a koaličních lavicích, vznášeli jsme různé dotazy. Když jsem starostoval od r. 2006, byl jiný 

zvyk, když se projednával rozpočet. Následně hlavou sestavování rozpočtu se stal pan  

Ing. Kovářík, který je odpovědný za sestavování rozpočtu a který je kompetentní pro to, aby 

reagoval komplexně na všechny podněty, které padnou. To, že jsme kdysi měli zvyk, že 

jednotliví správci ORJ nám jednotlivě přeříkávali, co je v rozpočtu, není zapotřebí, v tomto 

směru je účelnější mít tady toho, kdo je odpovědný za sestavení rozpočtu, aby reagoval na 

přímé podněty. K jednotlivým rozpočtovým kapitolám ORJ předpokládám, že se vyjadřovali 

členové jednotlivých komisí i v rámci projednávání jednotlivých návrhů.  

 V tomto směru bychom si mohli brát z naší historie, co jsme tady seděli  

v zastupitelstvech, ledacos. V současné době mohu odpovědně tvrdit, že rozpočet je pod 

pevným vedením, je hospodařeno v rámci rozpočtu velmi šetrně a jeho příprava probíhá  

v rámci všech regulí. 

 V reakci na kol. Kučeru, který říká, že máme schodkový rozpočet – není to pravda. 

Rád bych poukázal na jiné městské části, které již mají projednané rozpočty. Myslím, že to 

byl starosta Prahy 11 za Piráty, který hrdě oznámil na facebooku, že mají vyrovnaný rozpočet 

– máme tam investice a zapojili jsme – myslím, že tam dokonce psal – naše úspory.  

 V tomto směru máme výhodu, že máme ekonomickou činnost, která nám ročně vyrábí 

velké množství peněz, které si můžeme jako nerozdělený zisk někde schovávat a můžeme si z 

toho naši městskou část – teď to přeženu – zlatit. Proto můžeme provádět revitalizaci městské 

památkové zóny, proto můžeme dělat chodníkové programy, můžeme si dovolovat více než 

bychom si mohli dovolit z běžných příjmů, které nám tak-tak pokryjí mandatorní výdaje, ale 

pak bychom si nemohli dovolit vůbec nic.  

 Byl bych rád, aby tady nezaznívalo, že něco projídáme od nějakého roku zpátky. 

Vždycky jsme důsledně proměňovali peníze v aktiva, v investice, v to, co nám tady dosud 

stojí. Podívejte se, co se za celou dobu postavilo domů s pečovatelskou službou, domy se 

startovacími byty, kolik jsme udělali parků, kolik se zregenerovalo ulic, náměstí, plácků, 

celých čtvrtí. Když to nasčítáme, je to v současné hodnotě mnohem víc než jsme do toho 
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investovali. Tak to bývá. My proměňujeme peníze v trvalou hodnotu, kterou tady necháváme 

v naší městské části. Myslím si, že je to naprosto správné a že bychom to dokázali jedno po 

druhém zargumentovat.  

 Samozřejmě, že máme priority, i strategický plán jsme odstartovali, protože ho bereme 

jako základní nástroj, který může formulovat vize a priority strategie do r. 2031. Budeme se o 

něm bavit v rámci tisku paní zastupitelky Nazarské. Není pravda, že nemáme priority, že 

nevíme, co chceme dělat a že neumíme strategicky plánovat. Tady se strategicky plánovalo 

odjakživa, jen se to nenazývalo strategickým plánem, ale v současné době udělejme společně 

strategický plán, ať máme všichni klidné svědomí, že máme naplánováno, co chceme s 

městskou částí do r. 2031 i dále provést, jak si ji představujeme a jak k tomu všemu chceme 

dojít.  

 Pan Ing. Kovářík řekl velmi přesně, že rozpočet pro r. 2020 byl sestaven úplně stejně, 

dokonce tam byly položky v některých případech vyšší, které se ani nevyčerpaly. Udělali 

jsme přísné rozpočtové škrty na úrovni investic, které jsou násobně pro letošní rok menší a 

snažili jsme se rozpočet přizpůsobit tomu, abychom brali v potaz eventuální příjmy, které nám 

může špatná covid doba přinést. To všechno se v rámci rozpočtu zohledňovalo. 

 K Anenskému trojúhelníku. Je škoda, že se k tomu teď přistupuje striktně opozičně, 

kdy se to nazývá jakýsi tunýlek pod nábřežím. Myslím si, že je to úžasný revitalizační krok, 

kdy umožníme konečně zpřístupnit břehy Vltavy, obnovit stará čapadla a umožnit historickou 

komunikaci mezi ulicí pod auty směrem k řece a můžeme řeku nádherným způsobem 

revitalizovat. Jestli v cestě stojí jeden javor stříbrný, omlouvám se, ale občas velké věci 

přinesly nějakou menší oběť. Jestliže dáme na chvíli pryč jeden velký strom, můžeme tentýž 

velký strom tam okamžitě vrátit zpátky. Doba to už umí. Umíme přivézt zpátky 

patnáctimetrový strom, který může okamžitě začít plnit stejnou funkci jako strom předchozí. 

Myslím si, že je škoda, abychom slepě bránili realizaci takového záměru, o kterém si myslím, 

že má celopražskou podporu a který je velmi dobře vnímán mediálně. Naopak se to bere jako 

velký projekt, který tady můžeme po sobě zanechat. Je to revitalizace celého nábřeží k břehu 

Vltavy od mostu Legií až po Dvořákovo nábřeží, kde by měly vzniknout zmiňované 

podzemní garáže. Jestliže to s Nemocnicí Na Františku myslíme skutečně vážně, musíme jí 

zabezpečit patřičnou infrastrukturu pro to, aby se dalo kde zaparkovat. Samozřejmě se to dá 

vztáhnout i na okolní uživatele jako je Národní galerie, příslušná ministerstva i občané, kteří 

už předběžně projevují zájem, že by tam rádi parkovali.  

 To všechno jsou městotvorné zásahy, které tady můžeme po sobě zanechat. 

 K Vladanovi Brožovi o motivaci praktických lékařů. Jsme v kontaktu se Sdružením 

praktických lékařů a máme připravenu spolupráci v rámci očkování. Praktiční lékaři slouží 

služby v rámci očkování ať prostřednictvím mobilního týmu, či očkováním v našich domech s 

pečovatelskou službou. Jsme s nimi v kontaktu, ale zatím tam nepadla řeč o nějaké finanční 

motivaci. Myslím si, že v tomto směru umožňujeme fungování ordinací v rámci naší 

polikliniky Palackého za velmi výhodných finančních podmínek, ale v tomto směru není 

potřeba, abychom pro to vytvářeli sociální položku v našem rozpočtu. 

 PR pro politické strany vylučuji. Jistě jste si všimli v našem časopise, že nemusíte 

počítat naše obličeje, kolikrát se tam objevíme. Dáváme si pozor na to, aby se objektivně 

informovalo a ne abychom se tam vykrucovali s nějakými fotografiemi. Je to ve velmi 

umírněné podobě a myslím, že tato koalice si na to dává velký pozor.  

 Myslím, že jsem průřezově zmínil to, co bylo namítáno, jsem připraven reagovat i v 

případě dalších dotazů. Ještě požádám pana Ing. Kováříka. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Ke kol. Burešovi. Ať se na mne nezlobí, ale nepustíme data, která nejsou uzavřena. Je 

jedno, do kterého programového produktu, nic, co není z hlediska financí vypořádáno. Ano, 
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došlo tak k měsíčnímu zpoždění, bohužel se stalo, že v jednom měsíci nebyla data vpuštěna 

do programu. Jinak ale vždy, když se finančně uzavře měsíc, je to k dispozici IT, aby se to 

mohlo zveřejnit. Odmítáme to pouště dřív, dokud to není uzavřeno. Věřte tomu, že opravy, 

refakturace a další věci, které jsou s tím svázány a které by byly puštěny ven, výrazně nám 

stíží účtování a další věci. Omlouvám se za to, že tam došlo ke zpoždění. Věřím, že se to 

nebude opakovat, bylo to spíše komunikační chybou, postup je jinak daný. 

 Omluvil jsem se účastníkům našeho setkání k rozpočtu, rádi bychom ho udělali dřív a 

v širším měřítku. Zejména jsem neměl možnost hovořit s panem kolegou Čihou, se kterým je 

to vždycky příjemná debata, i s dalšími účastníky. Doufám, že budeme schopni při sestavě na 

příští rok to udělat ve větším rozsahu.  

 Nezazněla odpověď na Čestice. Doufali jsme, že budeme moci udělat velkou 

rekonstrukci z našich prostředků. V tuto chvíli to nejsme schopni udělat. Pokud to Čestice 

potřebují, průběžně děláme opravy, ale na velkou rekonstrukci budeme potřebovat vnější 

zdroj. Nemá smysl tam za nás dávat 4 – 5 milionů, pokud vnější zdroj nemáme. Momentálně 

ho nemáme, ale rozhodně tam uděláme kompletní rekonstrukci v okamžiku, kdy budeme mít 

možnost získat minimálně 30 – 40 milionů z vnějších zdrojů. My tam přidáme zhruba stejné 

peníze naše, ale nemá smysl, abychom počítali s tím, že to celé budeme financovat z rozpočtu 

městské části. V tomto směru by to bylo na úkor jiných aktivit škol, které v Praze máme. Víte, 

že tam máme Masnou mateřskou školu a jiná místa, která nezbytně nutně musíme udělat. 

Přímá účast ať v mateřské nebo v základní škole má při vší úctě větší přednost než možnost 

vyjet. Primárně se snažíme postarat o školy, které přímo provozujeme. Dali jsme přednost 

tomu, co je třeba udělat v základních školách. Jsou to nákladní výtahy – je to Řásnovka, nově 

Masná – to jsou věci, které udělat musíme a které mají větší dopad na konkrétní fungování s 

našimi žáky a s těmi nejmenšími.  

 Pokud se nám společnými silami podaří získat peníze z ministerstva nebo z fondů EU, 

budu rád. Pokusili jsme se o to u jednoho programu, u toho to nevyšlo, může to ale vyjít u 

jiného programu. Neviděl bych to tak, že je to záležitost jediného programu. Programy se 

občas mění a podmínky jsou nastaveny tak, že je velmi obtížné je splnit. Jsme v památkové 

rezervaci a představa, že od projektu do realizace Čestice nejsou památkové, ale ostatní věci 

ano, je to složitější, Čestice budeme připravovat dopředu, abychom to měli připravené na to, 

když se najde vhodný program, ze kterého to bude možno zaplatit. V tuto chvíli jsme dali 

přednost jiným aktivitám. Paní místostarostka má dokonale udělaný pořadník jednotlivých 

akcí a odbor školství má propracované pořadí, které má více kritérií. Z hlediska financí to 

potom vybíráme. 

 Pokud se týká kulturních akcí, navýšení je tam minimální, vnější podmínky vyžadují 

pomoci v této oblasti. Hovořil o tom i David Skála i další. V tomto směru se snažíme, i když 

nejsme jediní, kteří to mohou zachránit, ale Praha 1 to sama nezachrání. Podmínky nejsou tam 

nastaveny tak, abychom se nedostali do situace, kdy nám umřou subjekty, které to mohou 

provozovat ve chvíli, kdy provozování kultury bude potřeba a kdy to budeme moci zase 

všichni navštěvovat. Naší snahou je udělat to tak, aby kultura na Praze 1, která je poměrně 

velmi významná, neumřela dřív, než se bude moci naplno zase rozjet. Nečekejte od toho 

přehnaně nové projekty, je to zajištění toho, co jsme schopni mít tady funkční a mít stávající 

zavedené projekty. Proto se tam hovoří o slovo tradiční. Tradiční akce mají své tradiční 

publikum.  

 Pokud je nebude možné udělat v plné šíři, prostředky z loňska jsme neutratili, 

zachovali a jsou k dispozici k dalšímu použití.  

 Tolik k odpovědím, které nezazněly. 

 

P. H e j m a : 

 Děkuji, pane inženýre. Prosím pana radního Bureše, aby se ujal slova. 
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P.  B u r e š : 

 Děkuji za udělení slova. Navázal bych na city-vizor. Nebudu tak diplomatický jako 

pan Kovářík. Pane zastupiteli, měl jste přece finance, tak moc dobře víte, že produkt není 

optimální. Jsem rád, že se k tomu připojujete a věřím, že podpoříte případnou změnu za 

plnohodnotný produkt. Není tak dobrý, jak se zdá.  

 Určitě víte, že není možné zavádět další rok dřív než je uzavřeno období. Je pravda, co 

říkal pan Kovářík, není možné uvádět neověřená data. Pokud si pamatujete, když jsme tady 

loni v lednu nastupovali, situace byla zcela stejná. Po vás tam byly naposled faktury z 

listopadu. V lednu tam nemohly být ani prosincové, protože se dělají uzávěrky, audity atd. 

 Podle mne je to příklad toho, jak se věci dělat nemají. Nebyl nikdy nikdo stanoven 

uvnitř úřadu, není k němu dokumentace, nebyl předán odboru informatiky, visel na jedné 

osobě. Díky panu vedoucímu, že nám aspoň třikrát ročně pomůže při případném problému 

něco udělat. To, že to není výmysl Prahy 1, mohu uvést data. Kdybyste se podíval na city-

vizor a na městské části, které ho používají, tak tam máme dohrán aspoň začátek roku a 

provizorně založen r. 2021. Až bude schválen rozpočet, pak se tam teprve nahraje a 

plnohodnotně se spustí. To jsme ale nejdál z celé republiky, kteří ho používají. Praha 3 tam 

má naposled údaje z 23. května 2019. Od té doby usoudili i ve složení, které je politicky 

podporující city-vizor, že je to k ničemu.  

 Městská část Praha 7 tam má prosinec r. 2020 a nemá také r. 2021, protože to 

technicky nejde.  

 Praha 11 tam má září 2020 a zjistili, že to dál nejde. Pan pirátský starosta zjistil, že to 

nefunguje. 

 Naprosto významné je, že Černošice, vzor, kde to celé vzniklo, má prosinec 2020 a 

dále se nedostali.  

 Tady budu strašně rád, když se do budoucna dostaneme k něčemu, aby nejen city-

vizor, ale něco, co prezentuje účetní data ve srozumitelné formě, abychom se dostali i k 

investičnímu modelu – aby jednotlivé investice byly ukázané a nemusely se hledat. 

 To, co tady padlo od pana kol. Bodečka, tak si myslím, že princip se roky opakuje. 

Samozřejmě, že se opozice podílí se svými zástupci v komisích. Komise to projednávaly 

minimálně dvakrát. Aspoň tam, kam jako host docházím, tak vím, že vznášely i některé 

připomínky, které se následně promítaly příslušným radním a byly projednávány.  

 Co říkal kol. Bodeček o investičním modu, tak se to jmenuje, ale o tom se tady bavíme 

mnoho let a není kvalitní produkt, který by to splňoval.  

 Od pana zastupitele Kučery tady padlo, že chceme nesmyslně utrácet. Nechceme, 

chceme rozvíjet Prahu 1. To je možná rozdíl mezi přístupem. Nechceme utrácet za 

zaměstnávání nějakých poradců, za studie pro studie a studie pro to, proč něco nedělat. 

Chceme něco dělat, projekty existují, chceme městskou část rozvíjet a investovat do toho, co 

tady zůstane a ne to utrácet za lidí, kteří nám tady budou radit, jak nic nedělat. 

 U trojúhelníku se pyšníte tím, že jste zastavil už existující projekt. Je zajímavé, jak 

politicky bylo vstupováno do stavebního úřadu a odebíráno povolení, takže do výkonu státní 

správy. To mě strašně zarazilo. Naopak je to zkvalitnění prostoru. Připomínka, že se to dělá 

jako nějaké parkoviště pro lodě. Zkuste se tam někdy projít a zjistíte, že je to blízko jezu, 

takže by tam ani loď jezdit nemohla. Takové věci jsou opravdu zbytečné. Asi je to tou 

filozofii ne něco tvořit, ale proti všemu bojovat. Jsem strašně rád, že se dostává čas na tyto 

projekty, když město toho moc nerozvíjí a neinvestuje, tak aspoň my na Praze 1 dokážeme 

některé věci dotáhnout až do konce. Podle mne to není zbytečné utrácení, není to mrhání 

penězi, je to podle všech výkladů správné zapojování výnosů minulých období do 

investičních akcí. Nejhorší je, kdyby se tyto peníze projídaly na něco zbytečného, ale je 

vždycky správné, když to jde do investic.  
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 Jsou tady pozměňovací návrhy, pokusím se je za předkladatele dodělat, protože tam 

chybí ORJ a další věci, nebo je načtu tak, jak byly přečteny, každý se s tím vypořádá. 

Nesnažme se nadále zastavovat rozvoj městské části.  

 

P.  H e j m a : 

 Mám technickou připomínku. Od 13 hodin máme připravený oběd. Vzhledem k tomu, 

že je to speciálně připravené v kontejnerech, vystydlo by to. Navrhl bych přerušení 

projednávání tohoto bodu, abychom si mohli dojít na oběd. Ve 14 hodin budeme projednávat 

pevně stanovený bod, potom se následně vrátíme k rozpočtu, ať můžeme vše podrobně 

projednat. Přeji dobré chutnání a po polední pauze se uvidíme.  

(Polední přestávka) 

 Prosím, zaujměte svá místa a připravme se k pokračování jednání zastupitelstva.  

 Milé kolegyně a kolegové, zahajuji opět jednání Zastupitelstva MČ Praha 1, a to po 

polední přestávce. Bod č. 3, schválení rozpočtu MČ, necháme rozjednaný. Vzhledem k tomu, 

že jsme si v rámci schvalování Programu dnešního zasedání určili na 14. hodinu pevně 

stanovený bod číslo 

 32, tisk 2021/0273  

informace o žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nazvané Staroměstská brána 

– stavební úpravy objektu č. p. 43 v ulici Pařížská a jeho okolí  

 Otevírám jeho projednávání. Zároveň vítám všechny příchozí, kteří přišli vystoupit k 

tomuto projednávanému bodu. 

 Tento bod se týká informace o žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby projektu 

nazvaného Staroměstská brána – stavební úpravy objektu č. p. 43 v ulici Pařížská a jeho okolí 

i na citovaných pozemcích. 

 Usnesením zastupitelstva této městské části číslo UZ20_0204 z 15.12.2020 bylo 

uloženo radě MČ informovat zastupitelstvo městské části o návrzích na vedení územního 

řízení, které se budou týkat právě citovaný parcely č. 987/1 v k. ú. Staré Město.  

 K oznámení zahájení řízení o umístění stavby, která je nazvaná Staroměstská brána, 

stavební úpravy atd. jak bylo citováno na citovaných pozemcích, došlo zveřejněním na úřední 

desce Úřadu MČ Praha 1 dne 28. ledna 2021. 

 Bylo doručeno veřejnou vyhláškou všem účastníkům řízení včetně MČ Praha 1.  

K dalšímu postupu MČ Praha 1 při projednání případných námitek obce přijala rada MČ 

Praha 1 dne 8. 2. na svém zasedání usnesení č. UR21_0123. Toto usnesení vzalo na vědomí 

žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a zároveň uložilo projednat záměr v Komisi pro 

územní rozvoj RMČ Praha 1. Myslím, že se její zasedání koná 18. února. 

 Zároveň rada uložila informovat radu MČ o návrzích Komise pro územní rozvoj rady 

MČ, o podnětech zastupitelů městské části, o námitkách občanů městské části dotčených 

územním řízením dle bodu 1 tohoto usnesení a o ostatních připomínkách veřejnosti.  

 Zároveň rada uložila předložit radě MČ návrh případných námitek MČ Praha 1 do 

řízení dle bodu 1) citovaného usnesení rady. 

 Dále rada uložila informovat neprodleně zastupitelstvo a předložit ZMČ Praha 1 k 

projednání informaci o žádosti dle bodu 1) citovaného usnesení RMČ. 

 Z tohoto důvodu je tisk předložen zastupitelům k projednání. Žádám vás, abyste svým 

vystoupením v rámci diskuse sdělili své připomínky a náměty. Na základě toho dáme prostor 

všem přihlášeným nejen z řad občanů, ale i zástupcům investora a projektanta. Rád bych 

poskytl prostor i pro prezentaci tohoto záměru, abychom dostali relevantní informace, aby se 

eventuálně eliminovaly zavádějící informace, které by nebyly založeny na faktech a 

správných argumentech.  

 Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Na úvod bych požádal o prezentaci investora. 

Prezentovat bude pan arch. Tichý, který je projektantem předmětného záměru. 
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 Předávám slovo panu arch. Tichému. Máte slovo. 

 

Arch.  T i c h ý : 

 Dámy a pánové, děkuji za možnost prezentovat projekt, o kterém budete diskutovat, a 

to hlavně proto, že přes naši snahu představovat projekt veřejnosti po 1,5 roce jsem v médiích 

zaznamenal celou řadu informací, které o něm byly rozšířeny ne zcela správně, nebo přímo 

zavádějícím způsobem. V 15 minutách bych vás seznámil s hlavními myšlenkami celého 

projektu a s konceptem, který jsme my shrnuli do souhrnného názvu, pod kterým projekt 

prezentujeme, a to je Staroměstská brána.  

 Proč Staroměstská brána? Proto, že rekonstrukce hotelu InterContinental je pouze část 

řešení tohoto celého území. Území je poměrně velké. Prosím další snímek. 

 Je to prostor ulice Pařížská. Prosím další snímek. 

 Místo, které procházelo zajímavým vývojem v druhé polovině 19. století, je důležité 

pro pochopení celého místa i hlavních myšlenek našeho návrhu. Je to místo, kde se 

dlouhodobě přemýšlelo o propojení obou vltavských břehů. Vznikl výrazný prvek, který byl 

prolomením původní středověké struktury Starého Města vytvořením velké obchodní 

společenské osy Pařížská, a ta byla proťata na druhý Vltavský břeh mostem Svatopluka 

Čecha. 

 Další snímek. 

 Toto je z výstavby mostu v 2. polovině 19. století. Můžeme pokračovat. 

 Most vznikl a jak vidíte, na druhém konci Starého Města začalo Staré Město asanovat, 

bourat, a vzniklo to, co dnes známe, to je výrazná silueta romantických bloků činžovních 

domů, které nahradily malé formy domů Židovského města. Vznikla tato představa, tehdy 

velice populární a módní ve většině evropských města, že Staré Město musí ustoupit novým 

požadavkům, novým možnostem a novému způsobu využití. Paradoxně myšlenka byla 

realizovaná ve většině okolí Staroměstského nám. s výjimkou ukončení u mostu Svatopluka 

Čecha. 

 Další snímek. 

 Zde vidíme, jak původní středověké město ustoupilo novým činžovním blokům a 

velkým budovám městského měřítka, které měly tvořit vstupní bránu do Starého Městě právě 

v ose mostu Svatopluka Čecha. Levý z nich byl postaven, byl to soutěžní návrh Jana Kotěry, 

Právnická fakulta, významný pražský objekt na pražském nábřeží. Pravý postaven nikdy 

nebyl, měla to být Česká univerzita, která nebyla realizována, protože přišla 2. světová válka 

a území nebylo dokončené. Na konci 2. světové války byl dokonce významně poškozen velký 

blok domů, který ukončil ulici Pařížskou a ustoupil dalšímu vývoji až do 60. let 20. století. 

 Další snímek. 

 Tehdy vznikla myšlenka území dokončit. Vzhledem k 2. světové válce nebylo území 

dokončené a vznikla představa, že bude dokončené výstavbou velkého mezinárodního  hotelu, 

k jehož realizaci byl přizván arch. Karel Filsak, který vzal pod svá křídla významné české 

architekty a výtvarníky a vytvořili velký mezinárodní hotel, resp. zabýval se myšlenkou 

dostavby celého tohoto prostoru. Záměrně ustoupil s hotelem od vltavského nábřeží, vytvořil 

zahradu, která byla přímo přisazena k vltavské náplavce a vytvořil prostor, kterým odrazil 

hotel od původní zástavby velkými činžovními bloky z konce 19. století.  

 Bohužel, ani tento záměr nebyl nikdy dokončen, protože dorazila normalizace a i tato 

velká myšlenka z konce 60. let nebyla nikdy uzavřena. Náměstí se potom začalo říkat náměstí 

Curieových a zcela v nedávné době byla ta piazzeta, střecha garáží hotelu přejmenována na 

nám. Miloše Formana.  

 My dnes ovšem víme, že hotel, jak byl velkoryse započat, nebyl nikdy dokončen a ani 

myšlenka k ukončení místa nebyla nikdy plně realizována. S jistotou je možné konstatovat, že 

při jeho výstavbě došlo k celé řadě urbanistických chyb, především k překrytí původního 
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záměru prodloužit ulici Pařížskou až k mostu Svatopluka Čecha, oživit a obnovit vltavské 

nábřeží směrem k Nemocnici Na Františku a vytvořit pobytové volné atraktivní místo v centru 

tohoto území. Proto po padesáti letech přicházíme s vizí rekonstruovat hotel a dokončit celé 

toto místo.  

 V rychlém sledu proběhnu to, jak hotel vypadal. Nemusíme se tím zdržovat, přejdeme 

k našemu projektu. 

 Prosím další snímek. 

 Toto jsou snímky, které ukazují původní záběry z hotelu, jeho kultury a kultivace 

prostoru. Bylo to velice hezky založené, ale především to nebylo dokončené. 

 Prosím dál. 

 Zastavil bych se u snímku, který ukazuje to, jak je hotel rozkročen do zástavby. 

 Prosím dál. 

 Tady je vidět, i když ne na první pohled, jak hotel zabírá svými podzemními částmi 

celý pozemek.  

 Na dalším snímku to uvidíme ještě lépe. Je to podzemní podlaží hotelu, vidíme volnou 

plochu, které se dnes říká piazzeta, tehdy stavební záměr zabral a zůstala nedokončená, hotel 

poměrně dramaticky přeťal pěší osy mezi Židovským městem a oblastí Na Františku a 

poměrně významně zabral i zahradu směrem k Vltavě. Stalo se tak ještě v souvislosti s 

dostavbou hotelu v 90. letech. Byla to ještě více nešťastnější než výstavba celého hotelu, 

došlo k zabrání a ke znehodnocení všeho, co měl hotel tehdy reprezentovat – to znamená 

propojení hotelu a města. Když se dnes podíváme na okolí hotelu, nemůžeme si nevšimnout 

míst, které jsou vysloveně kolizní, nároží Dvořákova nábřeží a mostu je zatížené novodobou 

výstavbou bazénu z konce 90. let, pod ní zmizela krásná pobytová zahrada, která propojovala 

průčelí Právnické fakulty a volnou zelenou plochu před hotelem. 

 Další snímek. 

 Místo velké zahrady tam dnes máme tuto nevzhlednou a neatraktivní změť objektů 

různého stáří a různého druhu. 

 Prosím dál. 

 Vlastní zahrada, která byly kdysi předpolím nástupu do historické vinárny, se stala 

neosobní univerzální mezinárodní zahradou hotelu nepřístupnou veřejnost. 

 Prosím dál. 

 To je záběr zahrady, která je skrytá za novodobým bazénem. 

 Prosím dál. 

 Stejně tak prostor piazzety, kterému se dnes říká náměstí Miloše Formana, doznal 

změn, které ještě zhoršilo celou jeho vizáž. Dál ukáži, že prostor neměl původně obsahovat 

velký nadstřešní objekt ventilací a vjezdů do garáží, měla to být volnější plocha ukončená 

rohovým objektem, ale objekt se realizoval trochu jinak, než jak byl původně zamýšlen, a 

došlo k několika zásadním urbanistickým chybám v tomto území.  

 Za prvé došlo k přetětí pěší vazby mezi Židovským městem a Dušní ulicí a prostorem 

Na Františku směrem k ZŠ Curieova.  

 Další snímek.  

 Kdo tam zná, tak si všímá, že tam dětí běhají po zásobovací rampě. 

 Další snímek. 

 Tento pěší tah vůbec nefunguje.  

 Další snímek. 

 Za druhé. Doplněním řady typologicky odlišných forem mobiliářů došlo k zastavění 

prostoru, k jeho znepřehlednění a prostor se stává spíše překážkou pohybu než aby to bylo 

místo, kam by se člověk dobrovolně vydával. Když skončíte na rohu Pařížské a Bílkovy, tak 

spíše přemýšlíte, kam jít dál, než aby vás to lákalo pokračovat dál k hotelu a k řece.  

 Prosím dál. 
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 Toto bylo odrazovým můstkem pro náš návrh a naši představu. Podobá se v mnohém 

představě původních tvůrců a současně navazuje na myšlenky, které souvisely s konverzí a s 

historií Starého Města z konce 19. století. Toto je interiér hotelu, jak byl zdevastován na konci 

90. let velmi účelovými a levnými interiéry. 

 Můžeme dál. 

 Toto je představení projektu Staroměstská brána. Je to projekt, za kterým stojí tři 

vlastníci, kteří hotel koupili. Jsou to české podnikatelské rodiny. Vypsaly soutěž, do které 

jsme byli vyzváni. Do soutěže jsme přišli s jednoznačnou myšlenkou: pokud území něco 

chybí, je konverze veřejných volných ploch, zvýšení míry atraktivity a propojení prostor okolí 

hotelu s městem. Znamená to jakési zacelení jizvy, která tam byla uměle vytvořena na konci 

60. a 70. let, a vrácení prostor městu a městskému životu. Dosahujeme toho několika 

základními úpravami. 

 Další snímek. 

 Především se snažíme o to, aby projekt zahrnoval území jako celek, aby ho 

neatomizoval, aby netvořil jakési neuskutečněné vize do budoucna, aby nebyly domy v 

rekonstrukci v jedné části, která bude následně poškozena v dalších desetiletích dostavbou 

jiné části, aby to bylo konečné slovo a abychom na třetí pokus byli schopni místo dokončit a 

vrátit do života města.  

 Další snímek. 

 Zásady pro navrhování byly jednoznačné. Akcent na veřejný prostor, akcent na 

transparentnost, akcent na otevřenost prostoru a akcent na moderní architekturu, která by 

doplňovala architektonické stopy, konec 19. století a 60. léta. 

 Můžeme dál. 

 Toto jsou nějaké základní úvahy, které přeskočíme. Můžeme dál. 

 To jsou tři kompoziční fenomény, které tvoří tři pilíře našeho projektu. První z nich 

bychom mohli nazvat Dvořákovo nábřeží. Obnova původní zahrady, doplnění zeleně, zrušení 

novodobého bazénu, obnova propojení pohledového s právnickou fakultou, vytvoření 

pobytových schodů, vytvoření nábřeží v úrovni vltavské náplavky a propojení s vltavskou 

náplavkou tunelem, který pro pěší umožní plynulý průchod mezi náplavkou a ulicí Pařížskou. 

Výrazné pobytové propojení všech komerčních a dalších aktivit v přízemí hotelu, které by 

neměly být zdaleka jen hotelové, měly by to být aktivity pro lidi, kteří ve městě žijí a pracují, 

restaurace, obchody, bazén a všechny aktivity, které hotel nabízí, propojení přes zahradu. 

 Další snímek. 

 Druhá část je nedokončená a nešťastná novodobá vestavba ze 70. let, přes kterou se 

děti protahují do školy. V naší vizi by se měla stát zeleným vnitroblokem, vyčištěným od 

dopravy, určená pro pěší, se zrušením všech vjezdových zábran a závor, které dnes oddělují 

hotelové prostory a městské prostory, s průchodností a s doplněním fasád, jak je tady vidíte s 

akcentem na vertikální a horizontální zeleň na konstrukcích. 

 Další snímek. 

 Je to něco, čemu říkáme „korzo Pařížská“.  Je to prodloužení doplnění osy Pařížská, 

která byla přervaná bombardováním a vypálením domu na konci 2. světové války a 

nedokončením záměru Karla Filsaka ze 60. let, něco, co Pařížské nepochybně chybí, protože 

byla založena jako velkorysá městská třída, která končí o celé dva bloky dříve než u mostu 

Svatopluka Čecha. Dnes víme, že volné prostory, které dnes hotel obklopují, mají určitě svoji 

hodnotu. Snažíme se je proto zdůraznit a vyčistit. Na druhou stranu si myslíme, že Pařížská 

by se měla svým měřítkem protnout až směrem k mostu, protože tuto komunikační linii 

dokončujeme trojicí drobnějších objektů. První z nich je na rohu Dvořákova nábřeží a ulice 

Pařížská, druhý z nich vystupuje z hotelu v podobě lineární skleněné podnože a třetí na rohu 

Pařížské a Bílkovy je objekt, který naznačuje původní zástavbu činžovním blokem, ale je 
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výrazně menší. Uvidíme dál, že to celé tvoří asi 8 % plochy náměstí. Je to marginální prvek, 

ale současně je významný na celé komunikační osnově Pařížská - most Svatopluka Čecha.  

 Můžeme dál. 

 Hotel jako takový projde zásadní rekonstrukcí, a to i s tím, že se do života města mají 

vrátit všechny provozy, které kdysi do života města patřily, především restaurace, bary, 

kavárny, prostory pro veřejnost, které může užívat i mimo hotelové hosty, přízemí, 

konferenční zázemí a další. 

 Můžeme dál. 

 Vysvětloval jsem, že kromě architektury je náš akcent zaměřen na tři hlavní body: 

první je veřejný prostor, druhý je zeleň a třetí doprava. Myslíme si, že ani jeden z těchto bodů, 

který tvoří pilíře  života ve městě, není v tomto místě důstojně řešen a náš projekt usiluje o to, 

aby se to významně zlepšilo. 

 Můžeme dál. 

 První, čeho bych se chtěl tady dotknout, je veřejný prostor. Na prvním snímku vidíte, 

že veřejný prostor, který je veřejností využíván, tvoří jakési L v okolí ventilačního objektu. 

Celý vnitroblok je veřejnosti nepřístupný, je za závorou, která odděluje hotelový provoz a 

město, a potom je to podivný roh u bazénu, kterým můžeme obejít na Dvořákovo nábřeží.  

 Můžeme další snímek.  

 V našem návrhu je scelení a propojení všech prostorů, vytvoření nového náměstí 

směrem k Vltavě, k oddělení bazénu, ke scelení piazzety nám. Miloše Formana, zrušení 

ventilačních bloků, zrušení vjezdů a výjezdů do garáží a k vytvoření veřejné plochy, která 

bude o více než 1500 m2 větší než jsou plochy dnešní. To je první významný bod. Pro 

představu: dnešní veřejné plochy jsou na rozloze asi 4500 m2, v návrhu to bude 6250 m2, to 

znamená čistá plocha nových ploch, které může veřejnost používat, je o 1600 m2 větší.  

 Další z našich návrhů je zeleň. Na území téměř chybí nebo je velmi nekultivovaná a 

nevzhledná. 

 Můžeme dál. Na obrázku uvidíte, o co nám v projektu jde. Když to řeknu řečí čísel, 

tak o 300 m2 zvedáme plochu zeleně na terénu, o 1500 m2 plochu zeleně na střechách a do 

prostoru dosazujeme více než 20 nových stromů. Zejména všechny stromy v nově 

kultivovaných městských alejí vysazujeme způsobem, který je připravován ve spolupráci s 

Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy jako nový projekt tzv. modrozelené infrastruktury. 

Jedná se o napěstování stromů v liniových subkulturách vegetačního substrátu, což je způsob 

pěstování stromů, který znamená zadržování vody v krajině, eliminace teplotních výkyvů, 

snižování efektu, kterému se říká heat island (?), a to všechno na ploše, která znamená, že se 

výrazně změní poměry mikroklimatu a atraktivita využívání místa zejména v letních 

měsících. 

 Můžeme dál. 

 Toto jsou základní čísla o eliminaci průjezdů automobilů v území. Dosahujeme toho 

základní úpravou. Auta, která dnes vjíždí do garáží z ulice Pařížská a z ulice Bílková z místa 

pobytově exponovaného a pobytově nově zaměřeného na pěší, odkláníme a využíváme 

služební vjezd hotelu z Dvořákova nábřeží. Když to řeknu v řeči čísel: průjezdy ulicí Pařížská 

snižujeme o 800 průjezdů denně, průjezdy ulicí Bílkova asi o 300 průjezdů denně. Detaily 

můžeme případně vysvětlit.  

 Další snímek. 

 Podíváme se na vizuální představení projektu, což bude asi nejzajímavější pro další 

představu.  

 Můžeme dál. 

 Jsme v úvodní fázi, které říkáme Dvořákovo nábřeží. Vidíte tady tunel na vltavskou 

náplavku, propojení můstkem pro pěší mezi zahradou a Dvořákovým nábřežím. 

 Můžeme dál. 
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 Toto je nová pobytová plocha někdo říká s římskými schody, se zeleným svahem k 

Právnické fakultě a novým prostorem s vodou a tunelem. 

 Můžeme dál. 

 Toto je záběr na nový prostor, který měl vzniknout na místě dnešního bazénu. Vpravo 

vidíte propojení k Vltavě. Tento prostor si představujeme jako vysloveně pobytově zelený, je 

to určitý kontrapunkt k zpevněnému městskému prostoru nám. Miloše Formana, je to místo, 

kam by si měli chodit lidé oddychnout, posedět, dát si kávu, dojít k vodě a potom pokračovat 

dál. Je tam hodně travních ploch, volně vysázená zeleň atd. 

 Můžeme pokračovat. 

 Toto je lávka, která propojuje Dvořákovo nábřeží a novou restauraci na terasách hotelu 

InterContinental. Ukazuje to prostor, jak tady bude vypadat. Je to srozumitelnější z videa než 

z pohledu chodce, který prochází, jde od Vltavy, přichází na spodní náměstí, které dnes v 

tomto prostoru neexistuje, dostává se přes něj směrem nahoru schody až do ulice Pařížské. 

Tam může pokračovat. Toto náměstíčko je také lemováno drobnými stavbami s občanskou 

vybaveností. 

 Teď uvidíme záběr přes zahradu. Někdy se říká, že je to zahrada hotelová, ale pravda 

je, že je to zahrada, která přiléhá k občanské vybavenosti přízemí a sníženému přízemí hotelu. 

Tato občanská vybavenost nebude prioritně zaměřena na hotelové hosty, ale bude to občanská 

vybavenost, kterou může využívat i veřejnost mimo hotel. Toto je pohled na nově upravovaný 

vnitroblok. 

 Můžeme dál. 

 Toto jsou nové fasády provozního objektu s akcentem na vertikální zeleň, osázení 

zelení na zadržování vody, na zavlažování atd.  

 Toto je obnovovaný průchod směrem ke škole, kde vzniká nová pěší lávka pro děti. 

 Můžeme dál. 

 Toto je už součtové video, kdy jsme si dělali časosběry a kdy jsme přešli do animace, 

aby byla viděna proměna místa. Na druhé straně bude vyčištění prostoru, dnes parkování a 

zásobování konferenční části hotelu, měla by to být hezké piazetta ve vnitrobloku s 

průchodem nad rampou směrem ke škole. 

 Můžeme dál. 

 Dostáváme se k poslední části, kterou je korzo Pařížská a nám. Miloše Formana. 

 Můžeme dál. 

 Celou řadu věcí jsme si o tom již vysvětlili. Ten řez uprostřed je zajímavý, ukazuje, že 

celý prostor je poddolován, podsklepen dvoupatrovou suterénní stavbou garáží, na ní se  

odehrává piazetta a potom vlastní těleso hotelu. My na ní stavíme tuto linku skleněných 

domů, které svou velikostí nekonkurují ani hotelu, ani architektuře okolních domů, mají být 

spíše připomínkou zástavby, doplněním detailů v území a doplněním komerčních aktivit 

hotelového prostoru. 

 Můžeme dál. 

 Uvidíme tady součtové snímky, jak dnes hotel vypadá se stavbou bazénu a jak bude 

vypadat po proměně, to znamená po odbourání, vyčištění a doplnění stromořadí, vytvoření 

průhledu a průchodu směrem dolů k novému náměstí u Vltavy a průchodu k Vltavě. 

 Můžeme pokračovat dál. 

 Toto je pohled od hotelu směrem k mostu Svatopluka Čecha, vpravo dolů ustupují 

pobytové schody. 

 Můžeme dál. 

 Zpětný pohled do ulice Pařížská. Myslím, že by měla být dokončena v linii stromů až 

k mostu a parter toho by se měl stát součástí obchodního a komerčního parteru celé ulice 

Pařížská. 

 Můžeme dál. 



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

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

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 37 
 

 Vidíme krátké video. Pohled do Pařížské. V této krátké videosekvenci se podíváme na 

vlastní náměstí, které bylo pro nás velmi důležitou součástí celé práce. Je to ukončení celé 

kompozice. 

 Můžeme dál. 

 Je to v tom smyslu, že se vracíme k původní myšlence Karla Filsaka, která vůbec 

nezahrnovala velký nadzemní objekt ventilací, ani vjezdy a výjezdy do garáží, byla myšlena 

jako volná plocha s kostičkou na roku Pařížské a Bílkovy. Současně se snažíme vrátit se k 

myšlence urbanizované Prahy z konce 19. století a propojení celé osy Pařížská až k mostu.  

 Pokračujeme dál. 

 Toto je snímek, jak náměstí vypadá dnes. Toto místo asi všichni znáte, nebudu 

popisovat nedostatky toho parteru a mobiliáře, ale zaměřím se na to, jak je náměstí vyplněno 

tímto technickým objektem vjezdy a výjezdy. 

 Pokračujeme dál. 

 Toto je řez, který ukazuje, jak jsme se tam pokusili vsadit nový objekt. V porovnání s 

hotelem i s navazující zástavbou je velice marginální, což bych zdůraznil. V průběhu návrhu a 

projektování jsme ho ještě snížili o více než pět metrů, protože jsme neměli ambici tvořit tam 

objekt, který bude viditelně výrazný, měli jsme ambici tvořit objekt, který by tam vyplnil 

městský parter, který by byl spíše atrakcí, jakýmsi šperkem a který by uvozoval vstup do 

celého náměstí. V porovnání s hotelem je to drobná skleněná kostička podobná dalším třem, 

které stojí na celé lince Pařížská – most Svatopluka Čecha. 

 Můžeme dál. 

 Toto je porovnání toho, jak kdysi vypadal prostor před koncem 2. světové války, když 

tam stál velký činžovní blok. Je to stejný blok, který dnes stojí na druhé straně v ulici Bílkova, 

sedmipatrový se střešní nástavbou. Ten byl vypálen, ustoupil výstavbě hotelu. 

 Další snímek. 

 Víme, že nic podobného tam obnovovat nemá smysl a ani nechceme. Na druhou 

stranu náš dům těží z pozice původního rohu. Jsme si vědomi toho, že prostor musí být 

pobytový,  prostupný, transparentní. Proto vidíte, že v přízemí je dům omletý stopami pěších, 

kteří tam chodí a které tam registrujeme. 

 Můžeme dál. 

 Vytvořili jsme proto zvláštní formu zástavby, kdy dům funguje naruby. 

 Můžeme dál. 

 Funguje naruby v tom smyslu, že je postaven na dvojici výrazných pilířů, je nesen 

stropní deskou v úrovni stropu třetího nadzemního podlaží a je celý na stropní desce zavěšen 

– můžeme dál – že objekt visí nad ulicí Pařížská a celá jeho podnož, která má výšku 

obchodního parteru, je zcela transparentní, bez sloupů a vůbec opticky nepředěluje prostor. 

Vidíte, že v kontextu tohoto zákresu se jedná o objekt, který je velice malý. Dali jsme si velmi 

záležet na tom, aby svou výškou nekonkuroval ani historické architektuře z 19. století, ani 

hotelu, aby to byl spíše jednoduchý šperk, který toto náměstí dokončí. Náměstí se celé 

vyčistilo od nadzemního objektu, od vjezdu do garáží. Samozřejmě nový objekt má současně i 

technický význam, absorbuje v sobě ventilaci garáží a vstupy do podzemních garáží. 

Znamená to, že nově veřejné podzemní garáže pod nám. Miloše Formana budou fungovat tak, 

jako jsme zvyklí v jiných evropských městech – přijedu do garáží z Dvořákova nábřeží, vyjdu 

jako pěšák do ulice Pařížská. Zkrátí se mi cesta výstupu z garáží a odjedu tak, abych nekřížil 

pohyb pěších.  

 Můžeme dál. 

 Toto jsou snímky, které děláme se Zdeňkem Lhotským, což je český sochař a sklář, 

který s námi na přípravě projektu pracuje. 

 Můžeme dál – jak bude náměstí k naší představě proměněno. Toto je náměstí dnes s 

auty a s ventilačními objekty, a toto je náměstí nově po vyčištění celého prostoru, stromy na 
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druhé straně, s prostorem, který tvoří zelené vršky a výkresky z dlažby, s uvolněním zadní 

části do jakéhosi rekreačního zázemí a vytvoření čistého náměstí se čtvercovým půdorysem 

pro veškeré městské aktivity, ať výstavy, promítání a další. Vysvětlovali jsme, že dům sám o 

sobě, který má uprostřed ten výrazný vertikální prvek, bude fungovat jako památník 

československého filmu, je určen k příležitostným projekcím, k výstavám, k multimediálním 

prezentacím atd. Chceme, aby náměstí zůstalo místem, které bude v trase ikonické, kam se 

budou lidé stahovat, kde se budou scházet, kde se budou odehrávat koncerty, které se vztahují 

do života ve městě.  

 Můžeme dál. 

 Toto je možná ukončení celé prezentace. Často se setkáváme s názorem, že se 

diskutuje o jednom domu na rohu náměstí. Jako architekti jsme se snažili velmi zodpovědně 

řešit území jako celek, zabývat se nejen rekonstrukcí hotelu, ale současně konverzí toho 

prostoru s akcentem na město, jeho potřeby a život. Očištění, odtrhání některých součástí 

projektu je pro nás poškozování konceptu jako celku.  

 Na závěr bych si dovolil ještě několik slov, které bych adresoval vám všem. Z mého 

pohledu není projekt jen samovolnou architekturou, je to způsob, kterým bude dotvořena celá 

lokalita, je příležitostí vytvořit vlivný prostor na ploše, která nemá v centru obdoby. Naše 

kancelář se věnuje posledních 20 let systémové práci spojené s obnovou historického fondu 

konverzí a tvorbou veřejného prostoru v centru. Řada z vás nás zná i ze společné práce, 

strávila s námi roky hledání kvalitních míst na území Prahy 1, které společně užíváme a které 

máme rádi. Strávila s námi i posledních 1,5 roku diskusí i o projektu Staroměstská brána, 

mnohé motivovala nebo ovlivnila a my vám za to děkujeme. Děkujeme zejména všem 

zastupitelům městské části, kteří s námi odseděli hodiny diskusemi nad tím, co prostor 

potřebuje, jaké má nároky, jaké má potřeby, jaké potřebné nároky mají lidé, kteří ve městě žijí 

a pracují.  

 S velkou pokorou studujeme a obnovujeme historickou architekturu i paměti, současně 

vnímáme, že i v Praze existuje celá řada míst poškozených nevhodným nebo nedůstojným 

stavebním vývojem a je odpovědností nás všech pracovat na jejich zlepšení. Konzervace bez 

ohledu na smysl nemůže být programem.  

 Prosím vás proto o pozornost při posuzování právě tohoto projektu, o zamyšlení nad 

jeho velkorysou koncepcí a investicí do společně sdíleného, které můžeme pomoci, nebo 

uškodit. Prosím vás o pečlivé zvažování konkrétních údajů a skutečností, místotvorných a 

krajinných hodnot, které může projekt přinést a o jejich odlišení od informací, které občas 

zaznívají většinou vytržených z kontextu nebo jinak zkreslených vedených účelovou snahou o 

diskreditaci. Tyto bulvární zprávy podle mého hlubokého přesvědčení nepoškozují projekt 

jako takový, ale město, jeho rozvoj. 

 V posledních měsících se na nás obracejí desítky lidí vyjadřují projektu podporu při 

jeho realizaci. S takovou situací jsem se ve své profesionální praxi ještě nesetkal. Snad mohu 

promluvit i za ty, kteří nejsou slyšet tak jako hlasití odpůrci a názory vám tady touto cestou 

aspoň tlumočit.  

 Děkuji vám za pozornost. Kdybyste měl kdokoli potřebu se s projektem seznámit 

podrobněji, rádi vás s ním seznámíme osobně na prezentaci u nás v ateliéru nebo kdekoli na 

fóru, které k tomu bude vybráno.  

 Děkuji. Za zpracovatele tvůrce projektu.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji, pane architekte, za podrobnou prezentaci a kolegyním a kolegům za 

trpělivoast, že shlédli do poslední chvíle informace, které bychom si všichni měli vstřebat. 

Prosím, pane architekte, abyste byl k dispozici pro případné dotazy. Vidím i zástupce 

investora pana Smreka, ať se posadí vedle vás, abyste byli k dispozici. 
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 Technická poznámka pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji za prezentaci, ale měl jsem zato, že dnešní Program je obsáhlý a díky rozpočtu 

časově náročný. Podpořil jsem tento bod do Programu, ale s odkazem na návrh usnesení a 

důvodovou zprávu, a teď tady vidím, že se prezentuje projekt. Když se dívám na materiál, je 

to v rozporu s projednávaným bodem. Jestli jsme tady otevřeli bod, o kterém tady budeme 

diskutovat dvě nebo tři hodiny, tak abyste se potom kolegové nedivili, že v 10 hodin večer 

budete chtít uzavřít projednávání této schůze, když nebudou projednány další body. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za upozornění, ale myslím si, že pokud o něčem jednáme, tak máme vědět, jak 

to skutečně vypadá. Proto jsem nechal čas pro celou prezentaci. 

 Prosím pana zastupitele Čižinského, máte slovo. 

  

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Dobrý den. Jsem slyšet? (P. Hejma: Ano, jste slyšet.)  

 Naváži na Davida Bodečka. Je skutečně absurdní, že můj řádně zařazený bod byl 

vyřazený a kdy nějaký informační, navíc na poslední chvíli (Místy vynechává zvukový 

přenos.), po lhůtě udělaný bod, ačkoliv Rada věděla více než týden před zastupitelstvem, že 

bylo územní řízení zahájeno. Tak tento bod, řekl bych, slouží k plnohodnotnému projednávání 

té věci. Ale to nyní nechme být.  

 Využiji nabídky se zde informovat a obrátím se s dotazy na pana arch. Tichého. 

Především s ohledem na výšku sporné budovy „Brand store“. Mohl byste mi vysvětlit, proč 

jste mi při jednání s Prahou sobě na jednání 22. prosince 2020 odmítl sdělit, jak má být ten 

objekt vysoký? 

 Dále bych zeptal, z jakého důvodu se ve vámi předložené projektové dokumentaci 

vyskytují hned tři různé výšky objektu – zhruba 8 metrů, necelých 17 metrů a zhruba 23 

metrů. Mohl byste toto vysvětlit? 

 Dále bych se vás zeptal, kolik metrů přesně měla mít vaše původní varianta – ta 

pětipatrová varianta? Hovořil jste o tom, že jste to o více než pět metrů snížili. Nezdá se mi, 

že by to bylo 5,5 metrů, že by se tam vešla dvě patra. To mi připadá trochu zvláštní. Prosím, 

abyste vysvětlil údajné snížení. 

 Dále bych se vás zeptal ještě ohledně plochy. Ze stanoviska odboru územního rozvoje 

vidím, že je tam plocha 25, v závorce 18 metrů krát 16, v závorce 12 m, což zhruba odpovídá 

216 m. Předpokládám, že přízemí bude mít 216 metrů, naopak další patra že budou mít 400 

m2, ale pak nechápu, proč jsme včera dostali od pana Smreka informace, kde je napsáno, že 

plocha bude 280 metrů. To není ani jedno. To bych také prosil vysvětlit. 

 Dále bych se zeptal starosty Petra Hejmy, jak dospěl k výkladu našeho usnesení z 

15.12. 2020 ohledně této věci. Zrekapituluji. Dne 15. 12. zastupitelstvo schválilo text z června 

2018, který zněl: MČ Praha 1 souhlasí se změnou plochy parc. č. 987/1, Staré Město, na 

území obytné za podmínky umístění stavby do jednoho nadzemního podlaží s uplatněním 

zeleně. Tento text byl nahrazen textem: MČ Praha 1 požaduje zachování nezastavitelnosti 

části plochy parc. č. 987/1, k. ú. Staré Město, budovou či budovami.  

 Je pravda, že tento text není zcela šťastný a připouští dvojí výklad. Výklad, který 

odpovídá důvodové zprávě, kontextu i logice věci je, že ani část této plochy nemá být 

zastavěna. Ovšem starosta Hejma přišel na zastupitelstvo hl. m. Prahy 21. ledna s tím, že tento 

záměr je s tímto usnesením v souladu. Znamená to, že to interpretuje tak, že stačí, když část 

náměstí nebude zastavěna, a toto požadujeme.  
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 Pokládám tento výklad za technicky naprosto absurdní, protože budovou ani 

budovami nelze zastavět náměstí celé, bez výjimky, vždycky tam nějaký nezastavěný prostor 

být musí. Tento výklad mi připadá naprosto nesmyslný. Žádám starostu Hejmu, aby se k 

tomuto vyjádřil, z jakých důvodů dospěl k tomuto výkladu tohoto nepříliš šťastně 

formulovaného textu usnesení našeho zastupitelstva 15. 12. 2020. 

 Zrekapituluji důvody, proč jsem proti tomu, aby na náměstí byla umístěna tato sporná 

budova „Brand store“. Jednak obhajuji veřejné prostranství, jednak se jedná i o věrohodnosti 

pražské komunální politiky. U málokteré věci byla před volbami taková shoda, jako o 

nezastavitelnosti tohoto náměstí. Poukazuji na demonstraci, které se účastnil starosta 

Lomecký (výpadky zvukového přenosu)…poukazuji na postoj bývalé primátorky Krnáčové.. 

Mnozí politici..i pan pan Pospíšil za Spojené síly říkají. .. . .již nyní se to otáčí….Zmínil byl 

dále, ten „Brand store“ …nebude se orientovat na domácí, ale spíš na návštěvníky. To by 

mělo být, řekl bych, vodítkem pro to, jak se Praha 1, o jejímž postoji se zde jedná, k této 

novostavbě postaví. 

 Ještě bych zmínil skutečnost, že mnohé květnané sliby, které jsme zde slyšeli od pana 

architekta Tichého slyšeli – on sám projekt označil za velkorysý, při pohledu do projektové 

dokumentace až tak velkorysé nejsou. Pokud jde např. o zahradu na severu od hotelu 

InterContinental, pokud tomu dobře rozumím, vznikne tam nově zhruba 550 metrů nově 

veřejné přístupné plochy, což je jen o trochu více než to, kolik toho bude zastavěno na 

náměstí. Toto má zřejmě představovat ten díl, tu směnu, kterou odbor územního rozvoje 

považuje (já s ním nesouhlasím) za možnou. Také mi není jasné, jak by mělo být právně 

ošetřeno, zda bude tento prostor skutečně veřejně přístupný, zda nebude např. vlastník na noc 

zamykat nebo i jindy, když se mu to bude hodit. Slyšeli jsme zde, že i nějaká další část bude 

přístupná, ale to z té projektové dokumentace nevidím. Opět je zde něco slibováno, ale 

v projektové dokumentaci není.  

 Pokud jde o zeleň, z vizualizací to příliš nevypadá, ale nevím, zda tam zeleně má být 

více nebo zda plocha zeleně bude spíše menší než je dnes. Také mám pochybnosti, že by to 

bylo velkým ziskem. 

 Nesporné je (a to kvitujeme všichni), že by se do garáží jezdilo z Dvořáková nábřeží a 

nikoli přes náměstí – to je nepochybně správné, i když já jsem měl vždycky pocit, že na 

náměstí nebude doprava vůbec žádná. Teď jsme slyšeli, že tam bude nadále doprava a 

dokonce nejenom z ulice Bílkové, ale že se bude nadále jezdit od hotelového vchodu přímo na 

Pařížskou. I to, co skutečně obtěžuje, když tam někdo jde, musí se rozhlížet, jestli něco 

nejede, když jde z náměstí dál k Čechovu mostu na procházku na Letnou, tak to tedy bohužel 

opět zůstane.  

 Abych to uzavřel, projekt v zásadě vnímám pozitivně, ale nelze souhlasit s tím, aby 

byla na náměstí umístěna novostavba. Toto je třeba odmítnout.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana arch. Tichého, zda bude reagovat na technické dotazy pana zastupitele 

Čižinského, já budu reagovat v rámci mého diskusního příspěvku. 

 

Arch.  T i c h ý : 

 Mohu na to věcně reagovat. Pokusil jsem se fakta shrnout, abychom zaměnili to, co si 

kdo myslí a nebo co takzvaně dokáže vyčíst z projektové dokumentace, a co ta dokumentace a 

projekt obsahuje. Apeloval bych znovu na to, abychom se s fakty všichni seznámili, abychom 

se nesnažili trhat z kontextu to, jaké o této věci máme představy, ale jaký projekt skutečně je.  

 Začal bych s odpověďmi na otázky, jak byly položeny. Pokud na nějakou zapomenu, 

prosím, připomeňte mi ji.  
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 Proč jsem neodpověděl na to, jaký dům měl a bude mít výšku. Je to proto, že jsem si 

to z hlavy nepamatoval. Nemáme ambici v projektu tvořit dům o konkrétní výšce, nebyl to 

závod s tím, že budeme o metr vyšší než navazující zástavba. Vysvětloval jsem, že jsme v 

průběhu projektování za poslední rok projekt zmenšili o více než pět metrů. V mezičase jsem 

se stačil podívat, a bylo to dokonce o šest metrů. Dnes má projekt výšku 16,6 metru, v 

původní vizi měl výšku 22,5 metru. Zmenšovali jsme ho ne proto, že nás do toho někdo tlačil, 

ale proto, že jsme došli k závěru, že výška by měla být náznaková, měla by být výrazně nižší 

než výška navazující zástavby, která v římsách osciluje od 22 do 27 metrů u okolních budov. 

Dům jsme spontánně snížili z 22 na 16 metrů. Číslo jsem si nepamatoval, protože my hledáme 

prostorovou shodu, rovnováhu v prostředí, nesoutěžíme o metry ani půdorysné, ani výškové a 

tvoříme to s přesahem několika desetiletí. Tuto otázku jsem zodpověděl pana zastupiteli 

Čižinskému již při našem osobním setkání. 

 Pokud jde o dopravu a zeleň, čísla zazněla poměrně nepřesně. Jsou vidět ve všech 

veřejně přístupných prezentacích. Technicky tam pojízdné plochy musí existovat – pro 

záchranný integrovaný systém, pro dopravní obsluhu a pro další. Vysvětloval jsem, že 

zatímco dnes Pařížskou projede přes 800 aut, nově jich uvažujeme cca 10 za den. To jsou 

jednotky aut, které tam projíždět musí. Stejně tak do ulice Bílkové zajíždí výrazně menší 

počty aut, a to v řádu stovek průjezdů denně. Myslím si, že to je velký přínos projektu. 

 O zelených plochách by nejlépe pohovořili kolegové z Institutu plánování a rozvoje, 

kteří projekt chtějí zatřídit do pilotního projektu obnovy pražských nábřeží a pěstování zeleně 

na vegetativních subkulturách.  

 Jaká byla poslední otázka, připomeňte mi? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského, aby se vyjádřil. 

 

P. Č i ž i n s k ý : 

 (Výpadek zvukového přenosu) Ptal jsem na tu plochu, půdorys…Můžete potvrdit 

rozměry 25 (18) x 16...? 

 

Arch. T i c h ý : 

 Nerozuměl jsem.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Ptám se na ten „Brand store“. Ve stanovisku územního rozvoje jsou následující 

rozměry půdorysu: 25 m (18) x 16 (12) metrů, což vychází, že další poschodí budou zhruba 

400 m2 a spodek bude zhruba 216 m2. Ptám se Vás, zda je to pravda ,nebo zda se jedná o 

nějakou chybu. Pokud je to pravda, tak proč jste nám teď poslali vyjádření, kde píšete, že 

plocha bude 280? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, pana architekte, pokračujte. 

 

Arch.  T i c h ý : 

 Plocha té části, která nasedá na piazzetu, je 280 m2, je to ta oblá plochy bez sloupů. 

Další dvě nadzemní podlaží jsou o něco širší, tvoří jakési loubí v úrovni zhruba pěti metrů a 

jsou rozkročená nad přízemí. Tuto plochu je třeba změřit digitálně, nemá jednoznačný 

půdorys, plochy vycházejí z měření elektronického v digitálních podkladech a jsou takto 

vynesené. Protože tady opakovaně vznikají diskuse o tom, kolik je to m2, zda 230 nebo 250, 
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považuji to v podstatě za marginální, ale říkáme, že je to 280 m2 a takto máme plochu 

popsanou v dokumentaci.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Nevím, jestli se mám smát nebo plakat, že rozměry jsou marginální, počty pater jsou 

marginální, mezanin není podlaží. Připadám si jako na trhu, kde se prodávají luxusní 

vysavače a je třeba je prodat za co nejlepší cenu. 

 

 Mám tři body. Za Piráty Praha 1 jsme asi před týdnem psali otevřenou výzvu radním 

hl. m. Prahy, kteří včera naši výzvu vyslyšeli a hl. m. podá námitku s nesouhlasem na 

výstavbu „Brand store“ na nám. Miloše Formana, za což jsme rádi. Doufáme, že Praha 1 po 

diskusi na Komisi pro územní rozvoj podněty vezme vážně a bude se chovat odpovědně. 

 Jde o tři věci, na kterých nám – Pirátům – závisí. Důležitá věc je, že tam participace v 

podstatě neproběhla, že to, co se snaží investor předvádět jako participaci, je jeho masáž 

veřejného mínění. Participaci mělo organizovat město, které se toho zřeklo, pan starosta 

Hejma den po svém zvolení zablokoval, aby Praha 1 nějakou participaci prováděla. Je to 

naprosto šílené – demokracie z hlediska r. 2020. Vnímám to jako nepřípustné. 

 Investor se chlubí, že dělal soutěž. Žádné návrhy do soutěže jsem neviděl. Nevěděl 

jsem, kdo je v porotě soutěže, nevím, zda tam byli zástupci města. Prý tam byla nějaká 

zahraniční účast, byla to nějaká zahraniční soutěž – ani čárku jsem neviděl, jen se říká, že pan 

arch. Tichý vyhrál s nejlepším projektem. Nemůžeme to porovnat s ničím. 

 Důležitá věc je, jak je to v souladu s územním plánem. Zajímavé je, že Národní 

památkový ústav ve svém vyjádření říkal, že je to v rozporu s územním plánem, IPR říká, že 

je to v rozporu s územním plánem, že bez změny územního plánu tam ten „Brand store“ 

postavit nejde. U Pirátů jsme k tomu po diskusi s odborníky také došli, že je to v rozporu s 

regulativy územního plánu. Jediné, kde je napsáno, že je to v souladu, bylo v závazném 

stanovisku pana Ing. Čemuse z odboru územního rozvoje, který dokázal prohlásit Masaryčku 

za funkční objekt a že tím pádem je v souladu se ZUR. Stejný člověk posuzuje tentokrát ne 

zásady územního rozvoje, ale územní plán. Podle mne se dříve nebo později ukáže, že tento 

úředník není ten člověk na správném místě a ohýbá to tak, aby pomáhal velkým 

megalomanským záměrům v památkové rezervaci.  

 K dotazu. Pan architekt se tomu úspěšně vyhnul a o souladu s územním plánem neřekl 

ani slovo. Celé to spočívá v tom, že pan Ing. Čemus prohlásil náměstí nezastavitelné ve 

stabilizované ploše v památkové rezervaci za transformační území. Zajímalo by mě, zda pan 

architekt na tomto trvá, jak k tomu došel, o jaké názory se opírá, nebo tím, že se rozhodl 

území ztransformovat, automaticky se stává transformační. Považuji to za nezákonné tvrzení a 

věřím, že z toho budou vyvozeny nějaké důsledky, včetně postihu pro pana Ing. Čemuse, 

který tomuto nahrává. 

 Ve stanovisku odboru územního rozvoje vůbec není řešen soulad s charakterem 

lokality. To si myslím, že je zásadní věc. Jestliže se něco do Josefova nehodí, tak je to tento  

brutalitní objekt, který ani není brutalitní, protože brutalismus ve světě v r. 1969, kdy tady 

máme z poloviny 70. let, v době, kdy se stavěl transgas, kdy se budovala hala Hl. nádraží, 

která už byla v duchu 70. let, tak tady vznikl dům, který vypadá jako z konce 50. let a pan 

architekt tvrdí, že tady dělá současnou architekturu. V r. 2020 stavět, pane architekte, velmi 

pozdní brutalismus, na který navazuje brown store, který je s křišťálovými vodopády na 

fasádě – promiňte mi to – spíše jako vekslácká manýra, která je s tímto hotelem dlouhodobě 
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spojovaná. Nelíbí se mi to. Myslím, jestli Josefov má nějaký charakter, tak to rozhodně není 

tento sedmdesátkový brutalismus.  

 Prosím odpověď od pana architekta na transformační a stabilizované území, protože je 

to z hlediska souladu s územním plánem to nejdůležitější.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci ze strany investora, aby reagoval na pana arch. Vícha.  

 O slovo žádal zástupce investora pan Michal Smrek. Můžete vystoupit. 

 

Arch.  T i c h ý : 

 Necítím se povolán k tomu, abych vykládal územní plán, na to máme příslušný odbor 

Magistrátu, který to dělá. V rámci zpracování projektu jsme se zabývali územním plánem, 

četli jsme si ho, přemýšleli jsme o něm, území jsme si nějakým způsobem vyložili. Snažili 

jsme se náš návrh posadit tak, aby se stávajícím územním plánem souzněl. Pak jsme se byli 

zeptat na odboru, zda si myslí totéž a dostal jsme kladnou odpověď. Projekt jsme dokončili, 

odevzdali a protože k tomu z odboru územního rozhodování přišla kladná odpověď, posunuli 

jsme ho dál. Kdyby to bylo jinak, šli bychom cestou změny územního plánu, nebo bychom 

projekt upravovali. 

 Výtkám moc nerozumím, necítím se povolán ani kompetentní napadat nebo posuzovat 

stanoviska jakéhokoli odboru Magistrátu hl. m. Prahy, ať je to stanovisko odboru územního 

rozhodování, IPRu nebo odboru památkové péče, ochrany prostředí a dalších. Těžko bych s 

nimi jako účastník řízení polemizoval. Jsem přesvědčen, že ve shodě s územním plánem jsme 

a v řízení na to máme relevantní dokument.  

 Výtky k projektu, které měly povahu invektiv, nemá smysl komentovat. Znovu 

opakuji, že to jsou tendence projekt napadat z pozic, které jsou z mého pohledu marginální. 

Pořád skloňujete m2 a výšky. Všimněte si, že projekt upravujeme, obnovujeme. To, že 

neexistovala komunikace s veřejností a participace, musím za mne po stovkách hodin, které 

jsem tím strávil s lidmi veřejnými přednáškami, vysvětlováním, scházením se s nimi v 

informačním kiosku, který byl v přízemí několik měsíců, odpověďmi na e-maily, chaty na 

sociálních sítích, odmítnout. S kolegy jsme tomu věnovali rok a čtvrt života velmi intenzívně 

a prohlásit, že to neexistovalo, je urážkou všech lidí, kteří nám své názory dali a které jsme se 

snažili v projektu zohlednit a zapracovat. 

 Týká se to i hmoty zastavěnosti náměstí, velikosti domu. Jak je vidět z dokumentace, 

zmenšoval se, upravoval a došel nakonec do velikosti podoby, kterou máme dnes. Je poměrně 

přesně popsána v dokumentaci. Pokud má někdo pocit, že není přesně popsaná, v rámci řízení 

si čísla pojďme sjednotit. Děláme to v rámci řízení na dotazy účastníků a budeme to dělat 

klidně dál. 

 Takto bych to chtěl v klidu jednoduše vysvětlit, zbytek patří i na dnešní jednání 

zastupitelstva. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Prosím pana Michala Smreka, aby reagoval. 

 

P.  S m r e k : 

 Děkuji mnohokrát. Jsem Michal Smrek, předseda představenstva WIC Prague, majitel 

hotelu a pozemků kolem nám. Miloše Formana. Pokusím se velice krátce reagovat na to, co 

tady zaznělo od pana zastupitele Vícha a od pana zastupitele Čižinského. 

 Marek to shrnul v prezentaci správně. Chtěl bych, aby tady jasně zaznělo, že se 

nesnažíme náměstí zastavět a snažíme se tam udělat něco, co náměstí citlivě zarámuje. 

Nebudu hovořit o jednotlivých specifických kvótách a o rozměrech, o kterých tady Marek 
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hovořil. Pan Čižinský byl v pátek na stavebním úřadu a detailně si to procházel. Pokud tam 

jsou nějaké nesrovnalosti, v rámci územního řízení to doplníme. Proto je toto územní řízení 

takto vedeno.  

 Jak víte, toto územní řízení je zahájeno 28. ledna zveřejněním na úřední desce. Je to 

proces, kterému předcházel 1,5 roku práce, kdy jsme se snažili získat všechny příslušné 

souhlasy dotčených orgánů státní správy. Domnívám se, že pokud samospráva bude mít 

legitimní pocit, že některé z rozhodnutí je potřeba přezkoumat nebo bude mít k tomu námitky, 

nechť je předloží. Prosím, abychom se zdrželi komentářů v tom stylu, že je to nějakým 

způsobem špatně nebo správně, že by to mělo být tak nebo onak. 

 Mnozí nás odrazují od toho, abychom projekt realizovali tak, jak je. Říkají, abychom 

náměstí zastavěli celým blokem, protože to nedává ekonomický a finanční smysl. My to ale 

nechceme udělat. Chceme realizovat tento projekt, který je skutečně výsledkem mezinárodní 

architektonické soutěže. Pan Vích se ptal, jak soutěž probíhala. Soutěž jsme udělali tak, že 

jsme si vybrali renomované mezinárodní a české architekty, ke kterým patří např. arch. 

Pleskot nebo americká architektonická kancelář Majera a zadali jsme jim zadání - komplexní 

realizaci celého prostoru, jak to tady pan Tichý ukazoval. Výsledkem byl tento návrh pana 

Tichého.  

 Vítězný návrh jsme představili v listopadu 2019, od té doby ho neustále ukazujeme 

veřejnosti a diskutujeme ho s ní.  

 Prosím, nevyčítejte nám průběh participace, my nejsme politici, participaci jsme dělali 

už za předchozího vedení pana starosty Čižinského, pokračovali jsme potom i poté, co 

nastoupila nová koalice. Děláme kroky tak, jak nám vy, politici, říkáte. 

 Třetí věc, kterou bych chtěl říct je, že je to ucelený projekt, je to celek, nejen 

architektonický a urbanistický, ale také z ekonomického hlediska. Naše celková investice do 

projektu včetně revitalizace hotelu a okolí, které bude sloužit veřejnosti, přesahuje 2,3 mld. 

Kč a jedná se o jeden z největších urbanistických projektů financovaných ze soukromých 

zdrojů na území hl. m. Prahy. Myslím, že si nelze z něho vybírat, co tam bude a co nebude, je 

to provázaný projekt, který má svou architektonicko-ekonomickou provázanost a naše 

investice do veřejného prostoru se musí aspoň minimálně částečně vrátit  tím, že tam budou 

nějaké objekty, které částečně slouží k obchodně ekonomické aktivitě. Opakuji: nesnažíme se 

to zastavět celým blokem, nesnažíme se tam dát velké nadzemní garáže, byty nebo něco 

takového.  

 Teď závěr, který jsem k tomu chtěl říct. Územní řízení probíhá tak, jak probíhá. Naše 

společnost předala vedení správního řízení architektonické kanceláři TakArchitekts, která s 

právníky a projektanty – v současné době na tom intenzívně pracuje myslím přes 90 lidí – se 

bude snažit všechny věci v řízeních řádně objasňovat a diskutovat, abychom povolení získali 

co nejdříve a mohli jsme v pandemii rekultivaci tohoto území zrealizovat. 

 Na závěr jsem chtěl dát všem informaci, že jsme dnes obdrželi od Ministerstva kultury 

rozhodnutí o tom, že hotel InterContinental a soubor všech nemovitostí včetně náměstí Miloše 

Formana neprohlašuje za nemovitou kulturní památku. Rozhodnutí je sice nepravomocné, ale 

jsme jediným účastníkem, který se proti tomu může odvolat. V usnesení je velice důležité, že 

Ministerstvo kultury jako nejvyšší orgán památkové péče říká, že toto území, zejména 

směrem od Vltavy k hotelu, tak i piazzeta, je potřeba, aby se dále rozvíjelo. Usnesení 

poskytnu všem zastupitelům, aby se s tím mohli seznámit. Je na to potřeba se podívat z toho 

pohledu, jakým způsobem se toto území dlouhodobě urbanisticky bude vyvíjet. Za investora 

opakuji, že jsme připraveni dát hl. m. Praze i městské části Praha 1 právní závazky takového 

charakteru, které zajistí, že projekt zrealizujeme tak, jak ho tady dnes představujeme. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkujeme za informaci. Technická poznámka pan zastupitel Ulm. 
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P.  U l m : 

 Chtěl jsem pouze upozornit na to a poopravit pana arch. Vícha, že se nejedná o katastr 

Josefova, ale Starého Města. Zaznělo to z jeho úst několikrát. Proto je to také Staroměstská 

brána. 

 Spojil bych to s tím, že po diskusi bych žádal o 10 minut na kluby. Klidně to řeknu 

znovu, až diskuse bude končit. 

 

P.  H e j m a : 

 Není třeba, beru na vědomí. Prosím pana zastupitele Vícha s technickou poznámkou. 

 

P.  V í c h : 

 Přiznám se, že jsem neslyšel odpověď na otázku, zda je to transformační a 

stabilizované území. Považuji ji za klíčovou a důležitou. Prosím pana architekta o 

jednoznačnou odpověď. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Bude pan architekt reagovat? 

 

Arch.  T i c h ý : 

 Bylo to vyřčeno už ve stanovisku odboru územního rozhodování, který je kompetentní 

k tomu posuzovat soulad s územním plánem. Ten odpověděl, že území je transformační.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Se zájmem poslouchám a jsem rád, že pan zástupce investora se vyslovil, že v 

neposlední řadě jde o finanční udržitelnost projektu. Vnímám to od začátku tak – projekt 

hodnotím poměrně kladně, že problematický moment je budova „Brand store“. Chápu 

investora, že se snaží slušným způsobem vytěžit z projektu maximum. Když říkám slušným 

způsobem, tak zdůrazňuji jeho snahu najít způsobem jako Penta – vytěžit co mohu, ale snaží 

se tomu vnést nějakou slušnost atd. To je všechno správně. Myslím, že orgán veřejné moci, 

samospráva je tu od toho, aby nastavila jasné hranice, kde už se těžit nesmí.  

 Ukazuje se, že problematická sporná věc je ten „Brand store“. Jedná se o veřejné 

území v soukromém vlastnictví, ale jedná se o náměstí, o veřejný prostor, který je občanům 

ubírán. Jestli se s tím mají občané smířit, musí jim být za to něco nabídnuto. Nevšiml jsem si, 

že by prostor měl občanům sloužit, jako „Brand store“ si spíše představuji, že tam bude 

nějaká vlajková prodejna nějaké firmy a klientela bude zcela jiná než místní občané z Prahy 1. 

Myslím si, že to je to hlavní. 

 Druhá věc je rozměr. Kdyby se mluvilo o přízemní nebo jednopatrové budově, dovedu 

si představit, že emoce by byly o poznání o něčem jiném, ale bavíme se o vícepatrové budově 

vysoké 17 metrů. To už jsme téměř u hranice fasády okolních domů.  

 V tomto směru se trochu vymezuji vůči slovům pana arch. Tichého, že je projekt 

očerňován. Nemyslím si to. 

 Postoj investora chápu, proces je rozjetý a je třeba nastavit hranice, kam až investor 

může postupovat a kde už postupovat nemůže.  

 Nechápu ovšem postoj pana starosty Hejmy. Když jsme minule schvalovali usnesení 

se zvláštním zněním o nezastavitelnosti části náměstí Miloše Formana, nakonec jsem pro 

usnesení nehlasoval, říkal jsem si, že je v tom nějaká čertovina. Znám Hejmu, předloží nám 

zase něco, co půjde vysvětlit zcela jiným způsobem. Jak jsem poslouchal rozpravu, přesně to 
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se stalo. Na zastupitelstvu se Hejma tvářil, že zachraňuje náměstí, ale ve skutečnosti 

zachraňoval zájmy investora. Vůbec mě to nepřekvapuje, už posledně jsem Hejmu označil za 

lháře, když tvrdil, že nezastavil participaci v tomto projektu, ačkoli tam stála většina tehdejší 

svržené rady a na vlastní oči to viděli.  

 Mnohem více mě znepokojuje přístup pana starosty v této věci než přístup investora, 

který chápu. Myslím, že v diskusi musí vyjít najevo, jestli je to, co má být uprostřed náměstí, 

přípustné, nebo není. Myslím si, že není dobře stavět budovu uprostřed náměstí. Jsem otevřen 

diskusi a myslím, že i investor může směřovat k různým kompromisům v této věci. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Naváži na svého předřečníka pana Petra Kučeru. Říkal, že se nebrání diskusi. Teď 

připomenu to, co zaznělo z úst pana arch. Tichého. Děkuje zastupitelům za hodiny strávené 

nad projektem. My jsme, bohužel, strávili hodiny nad projektem, ale sami, bez možnosti 

nějaké diskuse s vámi jako s investorem. Nevím, s kterými zastupiteli jste hodiny nad 

projektem trávil. Připomíná mi to spíše rétoriku našeho pana starosty Hejmy. Hodiny a hodiny 

se strávily nad něčím, a výsledkem je to, že tady máme petici občanů, kteří si nepřejí, aby se 

náměstí zastavovalo. Jestli proběhl nějaký participační proces, tak určitě nedostatečným 

způsobem, protože smyslem participace je, aby se došlo ke konsensu. Dosud nevím, že by si 

sedli pohromadě k jednomu stolu zástupci investora, města, hl. m. Prahy, místních spolků, 

odpůrců i sympatizantů projektu, aby měli možnost reagovat třeba odpůrci projektu v nějaké 

panelové diskusi a říkat své argumenty.  

 Zatím to probíhá stejně i tady tak, jak si myslím, že participace by probíhat neměla. 

Někdo představí projekt, pak vznese dotaz, na dotaz je investorem odpovězeno – a bastafidli. 

Tento způsob se mi vůbec nelíbí.  

 Pokud se týká územního rozhodnutí o transformačním území, je to zásadní věc. Také 

mi to zavání podvodem a byl bych rád, kdyby z toho byly vyvozeny vůči odpovědnému 

úředníkovi nějaké následky. Pan arch. Tichý potom jednal v dobré víře, že tomu tak je, 

věnovali tomu spoustu úsilí a času, dělali na projektu, který díky lži tohoto úředníka ztroskotá 

třeba na další rok. Je zase fajn, že se tím otevírá prostor pro nové kolečko. 

 Tady to nevyřešíme, diskuse na zastupitelstvu měla probíhat před několika měsíci, 

ještě před tím, než investor podal žádost o územní rozhodnutí. Začít participační věci, které by 

mohly naklonit i nesouhlasnou veřejnost k projektu k vstřícnějšímu postoji v době, kdy 

územní řízení běží a běží zároveň lhůta k možnosti se odvolat, přijde mi velmi nešťastné.  

 Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Dobré odpoledne, dámy a pánové, nikdy jsem se neangažoval a nesouhlasil s tím, aby 

se tento plácek nezastavěl, naopak už od dětství toužím, aby tam něco stálo. 

(P. Hejma: Pane kolego, je vám velmi špatně rozumět. Prosím, mluvte dál od mikrofonu a 

pomaleji.) 

 Nemusím se stydět za svou politickou kontinuitu, protože jsem nikdy nezastával 

názor, že by tento plácek, což považuji za největší urážku Miloše Formana, neměl být 

zastaven, naopak od dětských let pohybování se v této oblasti toužím po tom, aby se tam něco 

postavilo. 
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 Na druhou stranu rozumím a respektuji argumentům těch občanů, kteří si to nepřejí, 

rozumím tomu, že jsou zvyklí na tento prostor. Můj názor je však jiný a hodně radikální, i 

když vím, že se nestane. Netrpím nostalgií ke komunistickému brutalismu a dokáži si 

představit, že by se dům zcela zboural a postavila se tam univerzita, jak tam původně měla 

být. To se ale samozřejmě nestane a je to čistě teoretická připomínka.  

 Prostor si pamatuji od dětství a mám s tím spojenou normalizaci. Chodili jsme tam 

somrovat jako socialistická dítka prázdné plechovky od coca-coly od německých turistů, které 

jsme si pak skládaly na poličky. Pak si to pamatuji jako „skejtař“ a koloběžkář, že ani k 

tomuto účelu to vhodné nebylo.  

 Pak si to pamatuji z 90. let, když jsme jako sociální pracovníci sbírali nebohé lidi 

nalité heroinem. Prostor je dodnes neutěšený a ulice Pařížská nedokončena. Je to můj názor a 

chápu, že se mnou nemusí někdo souhlasit.  

 Co se týká návrhů na zastavění této plochy, přístup k prostoru považuji za decentní, 

ale znovu říkám ke skleněným budovám. Dovolte, abych se zastal Pavla Čižinského, který byl 

někde osočen ze střetu zájmů. Vyrůstal tam, bydlí tam jeho rodiče a má právo se k tomu 

vyjadřovat. I když se s nám názorově v tomto případě neshodnu, tak si myslím, že lidé, kteří 

tam bydlí, se k tomu vyjadřovat mají.  

 Znovu říkám, že ulice Pařížská je nedokončená, dlouhodobě tím trpí, vždy tam něco 

stálo. Soukromá prosba by byla, kdyby tam byly zmíněny transporty do koncentračních 

táborů, které se této čtvrti velmi dotkly.   

 Na závěr zopakuji jednu věc, kterou jsem říkal již při minulém jednání. V této věci se 

zdržím hlasování, protože hlásím střet zájmů, neboť moje žena pracuje v nadaci majitelů 

současného projektu. Tímto se cítím svázán a hlasovat nebudu. Chtěl jsem tady jen říci svůj 

názor, který je z doby, kdy moje žena nebyla ještě na světě. Děkuji za slovo. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za příspěvek. Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Na úvod řeknu, že určitě o tom nejednáme naposled, zvláštní forma participace bude 

zřejmě ještě následovat. Včera jsem dostal od developera předžalobní výzvu, mám smazat 

spoustu příspěvků z facebooku. Předpokládám, že bude jednání u soudu. 

 Zopakuji svou otázku: zda platí rozměry 26,5 m x 16 m, resp. 18 m x 12 m? Pokud to 

platí, proč se uvádí 280 m? 25 x 16 je 400 m2, 18 x 12 m je 216 m2. Jak jste dospěli k 

280m2? Prosím, abyste nám tady neříkali, že je to marginálie. Tvrzení pana architekta mi 

připadá velmi nevěrohodné.  

 Ještě bych se zeptat k tomu snížení. Jestliže jsme se teď dobrali kusých odpovědí pana 

arch. Tichého a developera, že ve hře byla nějaká výška 22,5, a v projektové dokumentaci se 

vyskytuje výška 213,06 m nad mořem, což by odpovídalo výšce 22,69 m. Jestli tvrdíte, že jste 

to snížili o dvě patra, snížení by bylo o 6 m výšky. Do toho se vejde včlenit dvě patra. 

 Vysvětlete mi, z jakého důvodu tvrdíte, že jste původně plánovali o dvě patra víc, ale 

tato patra byla podstatně nižší než patra, která tam jsou? Dělá to na mne nevěrohodný dojem.  

 Prosím pana Valíčkovou, aby promítla list, který jsem posílal před chvílí. Jedná se o 

prezentaci projektu z listopadu 2019. Děkuji. 

 Stav vizualizace, která je tady, rozhodně neodpovídá tomu, že by budova byla vysoká 

22,69 m. Kdyby tomu tak bylo, budova by byla o něco vyšší, než je korunní římsa učitelských 

domů. Toto není pravda. Vizualizace vypadají pořád stejně, vypadají neurčitě, kolem 

poloviny okolní zástavby, a ve skutečnosti víme, že je to podstatně více než polovina. Tvrzení 

developera, že to snížil o dvě patra proti původnímu plánu – nesouhlasí to ani pokud se týká 
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metrů. Pokud se jedná o 6 metrů, dvě patra se tam téměř nevejdou, ale rozhodně to nesouhlasí 

s vizualizacemi, které byly prezentovány již od listopadu 2019. 

 Žádám, aby se pánové k tomu vyjádřili. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana arch. Tichého, jestli bude reagovat.  

 

P.  T i c h ý : 

 Nabídl bych panu zastupiteli, že odpověď pošlu písemně, i ostatním zastupitelům. 

Zaznívá tady spousta čísel. Co tady ukazuje a co vyšlo v některých periodicích, dokládá podle 

mého názoru jen to, že projekt se transparentně komunikoval od samého počátku včetně toho, 

že začal na nějakých rozměrech, které se postupně upravovaly. Došel až k podobě, která je 

dnes předkládána v územním řízení, ke kterému jsou sesbírána stanoviska dotčených orgánů a 

který má své přesné rozměry, kvóty a velikosti. Jestliže má někdo pocit, že v dokumentaci 

jsou rozměry, kvóty a čísla nepřesná, ať se na to dotáže a my to v rámci řízení vypořádáme. 

To už tady zaznělo.  

 Vracet se k tomu, že objekt měl původně pět pater, pak čtyři patra, v kterém momentu 

se to prezentovalo z mého pohledu dokládá, že s objektem pracujeme. Nevím, co je na tom 

trestuhodného nebo špatného, že hledám velikost zastavěné plochy v tom území, a to 

vzhledem k navazující zástavbě. S panem zastupitelem se nechci přít o to, jestli dům byl 

původně tak vysoký jako učitelské domy, možná ano, ale dnes má 16,5 m a tři nadzemní 

podlaží s galerií na úrovní přízemí, jak je předloženo v dokumentaci, což je podoba, ke které 

jsme došli mimo jiné po dlouhé diskusi s veřejností, která byla zakončena jednoznačně 

univerzálně vedeným panelem – jak o tom pan Nazarský pořád polemizuje, který 

organizovalo hl. m. Praha a Institut plánování a rozvoje v centru Architektury městského 

plánování, kde dotazy veřejnosti byly komunikovány on-line. Byl tam nestranný moderátor, 

bylo to na základě dlouhodobého představení projektu a jeho vystavení, způsobem, který jsme 

si dohodli tehdy ještě s panem Nazarským na začátku r. 2020. Nevidím na tom nic špatného.  

 Pokud někdo tyto věci vnímá, tak se názorově neshodujeme. Vnímám to jako 

vytyčování určitých ostnů, které se pokusíme obrousit tím, že na otázky budeme odpovídat. 

Lépe se mi na ně bude reagovat, když je dostanu písemně a budu mít šanci na ně písemně 

odpovědět, protože se držíme čísel a faktů, která – věřím – jsme schopni si vysvětlit. 

 

P.  H e j m a : 

 Byla vznesena nabídka, že na všechno bude odpovězeno. Jdeme už trochu do 

mikrodetailů. Prosím, abychom diskusi dále vedli věcně. 

 Dal bych nyní prostor dvěma přihláškám z řad občanů MČ Praha 1. Jako prvního 

prosím pana Tomáše Bajusze, aby se ujal slova. 

 

P.  B a j u s z : 

 Děkuji za slovo. Ve svém příspěvku do diskuse budu mít také vizuální prezentaci. 

Prosím o její spuštění.  

 Dámy a pánové, vážený pane starosto, vážení zastupitelé, má interpelace se týká bodů 

zahájení územního řízení projektu Staroměstská brána.  

 Jmenuji se Tomáš Bajusz a předem upozorňuji, že nezastupuji žádné politické zájmy. 

Interpeluji zde jako předseda spolku Občané Prahy 1, ve kterém jsou sdruženi obyvatelé, kteří 

jsou na jedné straně účastníky výše zmíněného územního řízení, či se jich chystaná 

revitalizace prostoru bezprostředně dotýká.  

 V rámci interpelace chci upozornit na porušení Jednacího řádu a vznáším to k 

projednání Kontrolním výborem, protože 
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 a) nebylo dosud odpovězeno na moji interpelaci z 15. 12. 2020, 

 b) tento bod Programu nebyl předložen 7 dní předem a byl zařazen na Program až dnes 

na 14. hodinu. Jedná se o jednoznačné omezení občanů se o bodu dozvědět a vyjádřit svůj 

názor. 

 Dovolím si projekt Staroměstská brána rozdělit do tří částí. První se týká rekonstrukce 

hotelu InterContinental, druhá se zaměřuje na revitalizaci prostoru orientovaného k 

Dvořákovu nábřeží. Tuto část celého projektu vítáme. Jedná se o zdařilý počin jednoznačně 

zvelebující celý prostor. Oceňujeme zejména velké množství zelených ploch a propojení s 

nábřežní promenádou.  

 Třetí část se týká revitalizace nám. Miloše Formana. Místo revitalizace, která by celý 

prostor s respektem k mimořádné kulturní hodnotě této lokality zpříjemnila parkovou 

úpravou, je zde prezentována opět betonová plocha s nepatrným podílem zeleně. Navíc jí 

dominuje skleněný obchodně kancelářský kvádr zvaný „Brand store“. Ten totálně rozbíjí 

prostor náměstí. Je to stejně absurdní zásah, jaký se komunistům povedl v r. 1983 se stavbou 

obchodního domu Prior na Masarykově nám. v Jihlavě.  

 Tímto vás, pane starosto a také zastupitelstvo žádám o zodpovězení následujících 

otázek.  

 Prosím o další slajd. 

 Projekt Staroměstská brána je v přímém rozporu se závazným stanoviskem odboru 

územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy ze 17. 12. V tomto stanovisku je jasně uvedeno, že 

plánovaný objekt má mít dvě nadzemní podlaží s konkrétní výškou 8,65 m, zatímco v 

oficiální technické dokumentaci územního rozvoje je objekt prezentován jako čtyřpodlažní s 

výškou 16,65 m. Jak vnímáte tento rozpor, který mě vede k úvaze, že magistrátní odbor 

územního rozvoje pracoval s jinou dokumentací? 

 Chtěl bych ještě uvést, že na rozdíl od zde uváděných předchozích rozměrů se jedná 

opravdu o projektovou dokumentaci – vycházím z projektové dokumentace. 

 Prosím o další slajd. 

 Zástupce investora veřejně označuje budovu jako třípodlažní, stejně tak se vyjadřuje i 

starosta Petr Hejma. Chci vás upozornit, že v dokumentaci projektu je projekt označován jako 

čtyřpodlažní s výškou 16,65 m. Pro představu uvádím obrázek, který znázorňuje reálné 

porovnání velikosti plánované budovy proti kubistickým učitelským domům, jejichž  

6. podlaží je právě ve výšce 17 metrů. Vlevo vidíte obrázek, který zde již byl prezentován 

arch. Tichým. Je tam budova „Brand store“, vpravo je reálná výška 17 m. 

 Prosím o další obrázek. 

 Nepovažujete veřejné prezentace investorů za účelové uvádění v omyl, účelové 

ovlivňování vašeho rozhodování a účelové ovlivňování veřejného mínění o objektivních 

rozměrech domu? Považujete takové jednání za korektní? Znovu uvádím, že výška 17 m 

dosahuje téměř k začátku krovu střech ostatních domů. Objektivně se jedná o velký obchodní 

dům, který na plochu náměstí nepatří. 

 Další otázka. Jak je možné, že MČ Praha 1 jde doslova na ruku investorovi a veřejně 

prezentuje veřejnosti jeho vizualizace, které účelově zkreslují poměr plánované obchodně 

kancelářské budovy proti reálnému rozměru nám. Miloše Formana? 

 Další otázka. Pane starosto, 15. ledna 2020 jste na plánovaném setkání na Právnické 

fakultě řekl: Věříme, že dialog bude konstruktivní a že to bude ukázkový příklad pro ostatní 

projekty, které bychom chtěli takto projednávat. 

 Žádná veřejná diskuse na tomto setkání neproběhla. První veřejná participace MČ 

Praha 1 je naplánovaná na 17. února 2021, tedy až 13 měsíců poté, a navíc v době, když už 

běží územní řízení, které mohou připomínkovat pouze jeho účastníci. Toto vám připadá jako 

konstruktivní dialog a ukázkový příklad pro ostatní projekty? 

 Další otázka – prosím další slajd.  
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 Zde vidíte další reálné proporce. Jak je možné, že i přesto, že na rohu ul. Pařížská a 17. 

listopadu momentálně probíhá rekonstrukce budovy, která bude sloužit jako luxusní obchodní 

centrum se značkovým zbožím, a zastupitelé MČ Prahy 1 vůbec uvažují o výstavbě 

nesmyslné budovy „Brand store“ s identickým komerčním využitím, a to dokonce i přes 

jednoznačný odpor občanů a Národního památkového ústavu? Z jaké koncepce hodnotící 

přínos pro obyvatele Prahy 1 vychází schvalování takových projektů? 

 Prosím další slajd. 

 Jak je možné, že zastupitelé Prahy 1 uvažují o výstavbě budovy, která je v rozporu s 

klimatickým závazkem Prahy z června 2019? Jedním ze zásadních bodů tohoto závazku je 

vyvolávání minimálních či lépe žádných emisí skleníkových plynů spojených s výstavbou a s 

provozem včetně dopravy a využíváním těchto nových budov.  

 Na adresu zástupců investora, kteří v médiích napadají mne a moji rodinu s hájením 

soukromých zájmů pouze krátce odpovím. Kdo jiný by se měl nejvíce starat o nejbližší okolí 

svého bydliště, když ne místní lidé? Vaše prezentace výsledků veřejného mínění jsou 

založeny na nereálných vizualizacích objektu „Brand store“, a tedy i tyto výsledky budou 

vycházet jako nereálné.  

 Znovu vyzývám představitele MČ Prahy 1, aby odpověděli na položené dotazy, aby 

ukázali, že plní sliby, které dali svým voličům, sliby, že budou jednat v jejich zájmu, v zájmu 

obce. 

 Zároveň chci na tomto místě oznámit, že jsme zahájili sběr podpisů pod novou peticí. 

Jsem velmi rád, že ji spontánně a veřejně podporuje celá řada významných osobností, které 

odráží vůli obyvatel Prahy zabránit dostupnými prostředky snaze developera bezohledně 

vytěžit jeden z posledních volných prostor na území Starého Města. Pevně doufám, že i mezi 

zastupiteli MČ Prahy 1 je dost takových, kteří si uvědomují odpovědnost za péči o zachování 

mimořádné hodnoty památkově chráněného centra Prahy.  

 Děkuji vám za pozornost a za možnost zde promluvit. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím dalšího přihlášeného z řad občané – pana Eugena Kuklu, který využívá svého 

práva vystoupit. Prosím, máte slovo. 

 

P.  K u k l a : 

 Vážené zastupitelstvo, vážení přítomní, jmenuji se Eugen Kukla a ač jsem občan 

Prahy 1, xxxxxxx xxxxx, tak proti předchůdci zastávám názor velmi odlišný. Jsem rodilý 

Pražák, Prahu miluji, dnes diskutované místo velmi dobře znám. Roky jsem tam vodil obě 

děti do školy na nám. Curieových. Kromě toho si velice cením moderní architektury, včetně 

brutalismu, oplakával jsem konec Transgazu a právě tak miluji architekturu starou, díky 

svému tatínkovi.  

 Ještě bych chtěl podotknout, že žádným způsobem finančním, kapitálovým, 

požitkovým v minulosti, v přítomnosti i do budoucnosti nijak nejsem spojen s investorem a k 

projektu jsem se dostal naprosto sám, z vlastního zájmu jako Pražan, který se aktivně stará o 

místo, které miluje.  

 Mohu říci, že za dlouhá léta, po která sleduji nejrůznější projekty, plány a záměry jsem 

se nesetkal s tak dokonale zpracovaným projektem jako je tento – Staroměstská brána. Je to 

zcela mimo rámec, na který jsem si zvykl a v kterém jsem i mnohou moderní architekturu v 

Praze nakonec rád přijal. Tento projekt je velkorysý, je soukromý, komerční, ale současně je 

mimořádně ohleduplný. Jakkoli má v sobě dosti pokory, která se projevuje ohleduplností a 

provázaností projektu s okolím, současně má i přesah, který jde přes maloměstské drobné 

maločeské, malopražské – tím nechci nikoho urážet – vnímání světa.  
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 Jsem přesvědčen, že pokud bude realizován v té podobě, jak je navržen, a vůbec se 

tady nemusíme bavit o tom, zda bude mít dvě, tři nebo čtyři patra, i kdyby měl pět pater, tak 

budoucí generace ocení tento krok jako jeden ze zásadních impulsů k tomu, aby po staletí 

vývoje Josefova se v něm konečně začalo blýskat na lepší časy. Josefov stále trpí strašidelnou 

asanací, která byla proti jiným velkoměstům v 19. století časově posunuta a spadla do doby, 

kdy už na rozdíl od Paříže nebo Vídně existoval koncept památkové péče, bratří Mrštíkové 

toho byli sami příkladem, nicméně ten „mainstream“ tehdejší kombinovaný se 

zakomplexovaností vůči dobrovolně se poničivší se Paříží a Vídní způsobil, že jsme si na něj 

také zahráli a rozbili jsme si část města, která by byla v současné době pražským unikátem. Je 

to znát všude, Pařížská ulice je honosná, drahá, ale je v něčem nedokončená, nedotažená, tím 

spíše, co se stalo na konci 2. světové války, že se tam objevila proluka. 

 Řeknu k té kostce ještě jednu věc. Pravděpodobně za celý svůj život nebudu mít na to, 

abych se v tom fotelu vyspal a zcela jistě nebudu v té kostce nic nakupovat, ani sobě, ani 

manželce, ale budu kolem rád chodit. 

 Jsem přesvědčen, že tato Brána vizuálně a hmotově konečně celou oblast posune 

směrem, kam by Praha měla kráčet.  

 Tímto děkuji za možnost se vyjádřit. Nejsem na nikoho napojen, nikým placen. 

Potřebuji to zdůraznit, protože jedna z nejklasičtějších námitek ke mně je – oni ho uplatili, co 

za to dostane, smrdí to penězi. Věřte, jsem přesvědčen, že investor může občas přijít s něčím 

velmi dobrým a společensky hodnotným a významným pro všechny. Tomuto projektu věřím.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za váš názor. Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Dívám se na obrazovku na kol. Kotase a musím mu říct, že mi mluvil z duše, téměř 

jsme souzněli. K tomuto místu musí mít člověk vzpomínky. Na zídce jsem si zapálil první 

cigáro, dokonce jsem tam měl první rande, jezdil jsem tam s dcerami v kočárku, ale také vím, 

že toto místo je ostuda tohoto místa. Centrum si nezaslouží, aby tak vypadalo. Jakákoli změna 

je posunem dopředu.  

 Stejně tak zaznělo, že je třeba mít jistotu a ověřit, že je všechno v pořádku, podle 

pravidel jak má být. I proto jsme vám rozdali návrh ODS na usnesení, které říká, co by 

městská část měla dělat, jak by se v územním řízení měla chovat, že by měla vznést námitky. 

Znamená to ne řeči o tom, jestli někdo chápe, že když na domě uděláme podloubí, přízemí má 

méně m2 než první patro apod. Jak tady padlo, někomu se to líbit může, někomu nemůže. Za 

sebe říkám – a máme to i v klubu – mně se to líbí, kolegovi se to nelíbí, to je otázka nějakého 

pohledu. 

 O centru vím, díky babičce, že mě provedla každým domem a říkala, kdo se tam 

narodil, co se tam dělo. Člověk se něco o centru naučil. Také jsem poznal celý svět a vím, jak 

na různých místech světa to dokázali povýšit. Pryč ale od toho – to je každého osobní názor. 

Jako zastupitelstvo musíme mít jistotu, že proces je správný, že je v pořádku. Nebudu to tady 

předčítat, abych náhodou nespolkl nějaká písmenka, řeknu ho až se o tom bude hlasovat. 

Všichni to máte, někteří ho dostali do e-mailu včas, aby nemohli říkat, že se s tím nemohli 

seznámit. Až se budou shromažďovat pozměňovací návrhy, objeví se tam i tento ucelený. 

Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Dovolím si reagovat na řadu podnětů a dotazů, které padly k mé osobě. 

 Na úvod bych rád zmínil, že si musíme uvědomit svoji roli. Naše role je role voleného 

zastupitele nebo nás členů rady. V tomto směru jsme povinni objektivně zvážit oprávněné 
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požadavky, za které se máme postavit, a na druhou stranu musíme respektovat názor jeden 

druhého. Myslím si, že se tady stává pravidlem, že když někdo sdílí názor, že se mu něco líbí 

– jsem rád, že z řad občanů zazněly dva reprezentativní vzorky, jeden z těch, kterému se to 

nelíbí, a druhý, kterému se to líbí. Čí zájmy máme chránit? Od pana Bajusze jsme vyzýváni, 

ať plníme naše sliby a ať hájíme zájmy občanů. Cožpak není občan ten, kterému se projekt 

líbí? Osobně jsem rád, že přišel někdo, kdo je ochoten investovat 3/4 mld. Kč do veřejného 

prostranství a kdo je ochoten tuto nevzhlednou veřejnou prostoru proměnit v něco 

smysluplného, co zlepší životní prostředí v této oblasti. Nestydím se za to, že tento názor 

mám. Když mám ale tento názor, tak hned musím být uplacený nebo nějakým jiným 

způsobem zainteresovaný? 

 Pán, který tady hovořil, dopředu raději říká, že s investorem nemá nic společného, 

není od něj zaplacený a ani nemá z projektu jiný požitek – jen aby se nemusel stydět za to, že 

tady říká jiný názor než říkají jiní, kterým se projekt nelíbí.  

 V tomto směru bych apeloval na nás na všechny, abychom skutečně hájili zájmy 

občanů, to znamená všech, tedy i těch, kterým se to líbí. My v tomto směru musíme skutečně 

zůstat nestranní, můžeme pouze říkat svůj subjektivní názor, ale nesmíme veřejně deklarovat, 

že nám záleží na tom, aby projekt se nezrealizoval. Nikdo z nás nesmíme zasahovat ani do 

správních řízení a ani do dalších řízení, nesmíme v tomto směru nikoho ovlivňovat. Nesmíme 

tlačit na toho či onoho, nějakým způsobem zastrašovat a říkat, že když nebude posuzovat 

podle jejich názoru, tak je to špatné. Žijeme přece v době, kdy každý může říct svůj názor. 

Proto přestaňme už říkat, že ten, kdo říká, že projekt je dobrý, tak je špatný. 

 V tomto směru bych byl velmi rád, abychom respektovali čas, který jsme tomu 

věnovali 15. prosince. Každý z vás, kdo umí číst a kdo slyší, tak věděl, o čem hlasuje. Když si 

přečteme usnesení, které jsme odhlasovali, musíme mu rozumět. Usnesení si samozřejmě 

může každý vykládat jakkoli. Stejně tak bych mohl vyčítat panu kol. Čižinskému, že usnesení 

desinterpretuje, jako on nařkl mne. Neudělal jsem na ZHMP nic jiného, než že jsem usnesení 

přečetl. Myslím si, že kdo umí číst a kdo slyší, tak vidí, co je tam napsáno. 

 Myslím, že v tomto směru není vhodné, abychom jeden druhého v tomto osočovali. 

Jsme každý reprezentant jiného názoru. Vám se, pane kolego Čižinský, projekt nelíbí, mně se 

projekt líbí. Říkám to osobně jako občan. Na druhou stranu jako zastupitel a starosta počkám 

na posouzení, zda projekt je procesován z hlediska státní správy podle zákona. Jediný zákon, 

který platí, je stavební zákon a příslušné další navazující právní normy. Nechme toto vyložit 

příslušnou státní správu, ať ti, kteří vykládají územní plán, nebo ti, kteří vykládají stavební 

zákon. Každý z nás máme právo se do tohoto procesu přihlásit, ať jako aktivista formou 

nějaké občanské iniciativy, nebo i my jako samospráva svým samosprávným názorem, což 

samozřejmě uděláme. V tomto směru budeme dbát na nestranné posouzení, zda to odpovídá či 

neodpovídá zákonu, ale své osobní názoru musíme v tomto směru nechat stranou.  

 Když budu reagovat na pana kol. Kučeru, je to jako v mateřské školce, že si tady 

budeme říkat, jestli jsem něco zastavil nebo nezastavil a jestli říkám nebo neříkám pravdu. 

Kdybych zastavil veřejnou prezentaci, tak by mi pan Bajusz – díky Bohu, že to řekl, už bych 

si sám připadal jako blázen, že jsem tam snad nebyl a že jsem snad opravdu něco zrušil – tady 

potvrdil, že jsem řekl na veřejné prezentaci investora, že v tomto směru věřím, že se nastartuje 

konstruktivní dialog. Veřejná prezentace byla, byl jsem tam i já – nikoli pak na té procházce – 

a řekl jsem skutečně, že konstruktivní dialog nastavíme, a ten probíhal.  

 Pan arch. Tichý a další říkali o desítkách hodin, které jsme strávili projednáváním 

projektu na všech možných platformách. Ať participaci jakkoli nazýváte, je to kontakt s 

veřejností, který probíhá měsíce, ať formou infopointu nebo dotazníkového šetření, nebo ve 

spolupráci s hl. městem investor udělal participační setkání formou on-line prezentace, kde 

bylo cca sto účastníků, dělali jsme anketu v novinách, v časopise, snažili jsme se projekt 

komunikovat jak to šlo. 
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 Kolego Nazarský, věřte, že bych všechny rád pozval na pivo nebo na kávu, ale ono to 

nejde, máme bohužel covid, takže se nemůžeme všichni společně sejít, ale aspoň se snažíme 

nějakým náhradním způsobem s lidmi komunikovat. Myslím si, že v tomto směru bylo 

uděláno poměrně dost.  

 Dostali jste teď aktuálně i prezentaci průzkumu, myslím, že to byl Stenmark, který 

dotázal průřezově přes tisíc Pražanů. Výsledek byl opačný – zhruba 60 % bylo ano a něco 

přes 20 % ne. Tady máte další vzorek těch, kteří zase říkají opak, než co se tady tvrdí. 

Nemohu připustit argumentaci pana Bajusze, že bude říkat, že jdeme na ruku investorovi, že 

zveřejňujeme jeho prezentaci, že jeho prezentace nás ovlivňují. Což vám, pane Bajuszi, 

nedáváme prostor, abyste nám tady téměř čtvrt hodiny promítal prezentaci, která nás také 

ovlivňuje nějakým způsobem? Neříkám tomu ale ovlivňování, musíme se snažit získat 

všechny informace ze všech stran a na základě těchto informací si udělat reálný úsudek.  

 V tomto směru bych velmi apeloval na to, abychom to vrátili do konstruktivní roviny. 

Už jen to, že to předkládám na dnešní zastupitelstvo, je známka, že se nebojíme o těchto 

věcech mluvit, že se nebojíme pojmenovat různé pochybnosti, které tady mohou být. 

Formulujme je a zeptejme se, zda to tak je nebo není. 

 To, že hl. město včera vyjádřilo nesouhlas, nebylo to, pane kol. Víchu, hlavní město, 

ale část rady hl. města Prahy. Tady si dovolím kontrovat s tím, že nám bylo vyřčeno, ať 

nezneužíváme síly. My nemáme žádnou sílu, máme teď koaliční většinu, ale zneužití síly bylo 

právě včera na městské radě, kdy bohužel dvě koaliční strany přehlasovaly gesčního 1. 

náměstka primátora, který stáhl svůj předklad a jiný předklad prostřednictvím jiného člena 

rady byl předložen a odhlasován většinou. To je uplatnění síly. Není to názor hl. města. Názor 

hl. města byl vyjádřen na zasedání zastupitelstva zhruba před dvěma týdny. Tam víte, že to 

dopadlo zcela opačně.  

 Mohli bychom si tady do nekonečna předkládat argumenty z jedné či z druhé strany. 

Za sebe tvrdím, že projekt, který tady je, je městotvorný a městu prospívá, ale nechme to na 

posouzení těch, kteří mají vykládat příslušné zákony a nepřesvědčujme se tady, že názor toho 

druhého je ten správný. Také nikoho nepřesvědčuji, abyste začali mít projekt rádi. Nestyďme 

se názor vyslovit, ale buďme v tomto objektivní.  

 Jako dalšího prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Mentorování pana starosty nebudu komentovat, pro mne je to osoba nedůvěryhodná. 

Chtěl jsem se zeptat  na předklad tisku, jak mu mám rozumět? Jestli tomu dobře rozumím, 

bereme pouze na vědomí usnesení rady, která odpovědnost předává dál na Komisi pro územní 

rozvoj a nic nám negarantuje. Není tam žádný závazek, že nějaká námitka bude podána. 

Usneseni mi připadá velmi slabé, jako kdyby se snažilo obalamutit zastupitelstvo a vzít mu 

právo se k tomu vyjádřit. 

 Prosím pana předkladatele, aby nám předestřel scénáře, o kterých si myslí, že jsou 

možné a které vyjdou z usnesení rady. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím dalšího diskutujícího pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Projekt se mi velmi líbí. Je to úžasný způsob, jak toto celé prostředí zlepšit. Má 

jedinou vadu, to je ta čtyřpatrová skleněná kostka. V létě 2018 jsme tady připomínkovali 

metropolitní plán. Za MČ Praha 1 byly schváleny připomínky, kde se v bodu, který se týkal 

tohoto prostoru uvádí, že souhlasíme s tím, aby tam byly stavby v rozsahu 1. nadzemního 

podlaží. První nadzemní podlaží je přízemí. Přízemí není 4. patro nebo původně 6. patro. 
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 Kvůli tomu jsem se nehlásil. Hlásil jsem se hlavně kvůli tomu, že tento bod byl 

původně navržen jen jako krátká informace o tom, jak nám ukládá minulé zastupitelstvo 

informovat o vývoji. Teď už tomu věnujeme dvě hodiny. Proto navrhuji ukončení diskuse a 

abychom se vrátili k rozpočtu, který stejně budeme za chvíli přerušovat kvůli plánovaným 

interpelacím.  

 Můj návrh je ukončení diskuse. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o tomto procedurálním návrhu. Prezenční výsledek: pro 12, proti 0, 

zdrželi se 2, distanční: pan zastupitel Kučera se zdržel,  Nazarský se zdržel,  Špaček se  zdržel, 

Kotas proti, pan zastupitel Vích proti, paní zastupitelka Nazarská se zdržuje. paní zastupitelka 

Počarovská se zdržela, paní zastupitelka Talacková proti, pan zastupitel Čižinský proti. 

Celkový výsledek: pro 12, proti 4, zdrželo se 7, nehlasoval 1 a jeden se nám z on-line ztratil 

(oprava – tudíž nehlasovali 2).  

 Procedurální návrh neprošel, pokračujeme dál.  

 Slovo má paní kol. Talacková. 

 

P.  T a l a c k o v á: 

 Mám dotaz na pana investora a na pana architekta Tichého. Na bázi čeho se tvrdí, že je 

to transformační území. Obávám se, že by se toto mohlo stát jako nebezpečný precedens, 

jestli budeme mít takové malé ostrůvky transformačního území na Starém Městě. Toho se 

obávám. Proč na náměstí nejsou žádné lavičky?  Jsou tam schody, ale nic tam není pro starší 

lidi nebo pro kohokoli, kdo by si tam chtěl sednout.  

 Všichni máme nějaký názor, ale je velmi smutné, když někdo za své názory dostane 

žalobní výzvu a musí názory smazat. Myslím si, že to není cesta, kterou bychom měli jít.  

 Petře, zmínil jsi hlasování na radě hl. města. Jsem velmi ráda, že náš návrh, že by mělo 

hl. město podat námitky, podpořila vaše stranická kolegyně paní Marvanová. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského.  

 

P. Č i ž i n s k ý : 

 Upozornění pro Jana Votočka. Citoval jste vaše usnesení z června 2018. Bylo by 

dobré, abyste si uvědomil, že vámi milovaný starosta vypadá teď trochu jinak. Tenkrát to 

mělo maximálně jedno nadzemní podlaží. Ovšem v prosinci se schválil text nezastavitelnosti 

části plochy, což náš pan starosta interpretuje tak, že stačí, když nějaká část nebude zastavěna 

budovou či budovami, zbytek se může zastavit. Může se zastavit něčím vyšším než pouze 

jedním nadzemním podlažím. 

 Způsob, jakým interpretuje Petr Hejma nešťastnou formulaci Richarda Bureše z 

prosince r. 2020 je, že Praha 1 souhlasí s tím, že tam může vzniknout jakkoli vysoká budova 

na větší ploše, jenom část musí být zastavěna.  

 Ať si uvědomí, do jaké absurdity starosta Prahy 1 jde.  

 Za druhé. Chtěl bych hovořit o tom, o čem se tady bavíme. Bavíme se tady o tom, 

poté, co koalice vyřadila mnou řádně předložený bod a narychlo zpackaný bod Petra Hejmy 

zařadila, jak se Praha 1 k projektu postaví. Toto není ani otázka toho, zda se to líbí nebo 

nelíbí, ani toho, zda závazná stanoviska jsou v pořádku. Kladná závazná stanoviska jsou jen 

podmínkou pro to, aby záměr mohl být realizován, nikoli podmínkou dostatečnou. Podle §89, 

odst. 4, stavebního zákona, Praha 1 má povinnost hájit zájmy obce a jejích občanů. Znamená 

to, že když bude všechno v pořádku, bude v pořádku územní plán, což podle mého není, tak 

potom můžeme říct ne, chceme zachovat veřejný prostor, náměstí nechceme zastavět 
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komerční novostavbou. O tomto se máme především bavit. Nemluvme o tom, že o tom 

rozhodnou nějací odborníci, bavme se o tom, zda chceme hájit veřejný prostor, naše občany, 

nebo zda chceme dát prostor této nové komerční zástavbě. O tom je toto jednání. 

 I s ohledem na to, co jsme slibovali – Jiří Pospíšil toto sliboval za celou koalici 

spojených sil, jejíž součástí v nějaké formě je i velká část naší současné koalice, že učiní 

veškeré kroky pro to, aby tato plocha zůstala bez zástavby.  

 Investor, který chodí po světě, opětovně odmítá se vyjádřit ke konkrétním otázkám 

ohledně rozměrů stavby, jaký je půdorys, proč nesouhlasí čísla, která se zde uvádějí, odkazuje 

na nějaké písemné informace. Jednání zastupitelstva je primárně ústní a nevěřím tomu, že 

byste nebyli schopni během několikahodinového jednání se v projektové dokumentaci podívat 

na základní rozměry – to znamená a půdorys a výšku. Nechápu, co se tím zatajuje a sleduje, 

že se odmítá k tomuto vyjadřovat.  

 Musím zopakovat: investor mi nedal odpověď na otázku, jak to mohlo být sníženo o 

dvě patra, když vizualizace byly vždycky stejné a když konkrétně tvrdí, že ke snížení došlo o 

pouhých 6 metrů, což dvě patra podle mého názoru být nemohou. Nejsem ale stavař. Až si 

bude zase investor stěžovat, jak ho nikdo neposlouchá a jak nečte jeho informace, tak 

nezapomeňme na to, že je to investor, kdo odmítá říkat konkrétní fakta.  

 Rád bych se vyjádřil k pozměňovacímu návrhu ODS. Návrh obsahuje námitku, v 

tomto smyslu je dobrý. Jsem připraven ho podpořit. Zeptal bych se na některé konkrétní věci 

– hovořím o návrhu Richarda Bureše.  

 Bod 3.1. pozměňovacího návrhu zni: ukládá se uplatnit námitky, jejichž text bude 

projednán před schválením radou MČ Praha 1 v Komisi pro územní rozvoj. Odpovědí je – 

starosta MČ Praha 1. 

 Tady bych poukázal na to, že není šťastné, že se ukládá něco pouze starostovi, a 

přitom se ukládá, že mu to musí předem schválit rada. Navrhl bych doplňující návrh, aby se 

tato povinnost dala jak starostovi, tak radě. Víme, že starosta námitku dát nechce, snaží se 

stavbu protlačit, tak aby se starosta nemohl vymlouvat na to, že mu to rada neschválí. Dal 

bych tuto povinnost jak radě, tak i starostovi. 

 Dotázal bych se jak předkladatele tohoto pozměňovacího návrhu, tak případně pana 

tajemníka ohledně bodu 3.2, který přečtu: Pokud stavební úřad vydá územní rozhodnutí nebo 

zahájí jiné řízení, ukládá se starostovi neprodleně svolat mimořádné zasedání zastupitelstva s 

tím, že zastupitelstvu budou předloženy kompletní podklady atd. Tady je termín 13. 4. 2021.  

 Tady bych se zeptal pana tajemníka, případně pana Dětského, co se stane potom, když 

úřad rozhodne třeba v květnu? Platí tato povinnost pro starostu i v květnu a v červnu i příští 

rok? Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci předkladatele doplňujícího návrhu. Slovo má pan radní Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Reagoval bych na to poslední. Dne 13. 4. je termín našeho řádného ZMČ Praha 1, 

proto je tam uveden. Z nejkratších možných případných termínů řízení to takto vychází. 

Pokud nebude do té doby rozhodnuto, rád tady řeknu, že jen žádám o prodloužení termínu a 

můžeme si o tom zahlasovat. Toto je termín dubnového zastupitelstva, a proto je tam 

písmenko „i“, kdyby se náhodou stal zázrak, byly by termíny kratší a nestačilo by 13. 4., tak 

by muselo být mimořádné. Pokud se do té doby nic nestane, logicky budeme termín 

prodlužovat dál a bude nesplněn, protože územní řízení bude stále pokračovat.  

 

P.  H e j m a : 

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

 Naváži na slova pana radního Votočka. Shoduji se s ním v tom, že projekt se mi líbí, 

kultivuje celé místo. Nedokáži si ale představit, jak je možné v současné době postavit stavbu 

na náměstí. Myslím, že debata se dostala strašně daleko a je mi to hrozně líto. Myslím si, že 

náměstí, ač je v současné době ničené, veřejný prostor není dobrý, všichni to víme, tak jeho 

kultivace je přínosem. Nemyslím si ale, že by tam měla stát jakákoli taková stavba.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Děkuji za slovo. Respektuji a vážím si všech spoluobčanů, kteří mají jiný názor než já 

a nechtějí, aby na tomto místě něco stálo. Mám názor jiný. Myslím si, že je důležité, aby celý 

proces proběhl řádně, ať stavba bude zastavena nebo se postaví. Respektuji zákony, jestliže to 

úřady uznají, že tam nemá stát, tak se s tím samozřejmě smířím. 

 K samotnému problému, pokud nebudu hodnotit, jestli se mi dům líbí nebo nelíbí. 

Myslím si, že bychom se mohli od betonu a skla trochu posunout, ale nebudu to hodnotit. 

Tady se pořád dokola řeší zastavění náměstí. Pro mne je to vrácení domu tam, kde vždycky 

stál. Je to proluka a ne náměstí. Je to urážka Miloše Formana, našeho největšího světového 

režiséra, že se po něm jmenuje takový plácek. 

 Není to zastavění náměstí, je to vrácení domu tam, kam patří. Můžeme si říct, že tam 

má být činžovní dům, obytný dům, můžeme řešit spoustu věcí, ale principielně jde o to, že je 

to vrácení domu na původní místo, kde dům stál. Potřebuje tam stát, aby doplnil ulici. To je 

čistě můj názor.  

 Příklad s Jihlavou. V Jihlavě bylo historicky nádherné náměstí, tam komunisté upíchli 

ten šílený Prior, ale tady naopak komunisté vytvořili tento prostor a dali tam ke vší úctě k 

architektům, kteří se na InterContinentalu podíleli, pro mne nevhodný dům. Vím, že to zní 

nabubřele, ale srovnávání s historickým centrem Jihlavy nebo s jakýmkoli náměstím je podle 

mne v naprostém rozporu s tím, co prostor je, jak vznikl. Nejsem příznivcem zastavování 

centra, ale jsou místa, že když někde něco chybí, tak se to tam má vrátit, ať je to člověk nebo 

strom. Myslím, že se nejedná o zastavění, ale o navrácení.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Grabeina Procházku. 

 

P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 Nebudu se zmiňovat o odborných věcech, protože tady diskuse proběhla, myslím, že i 

kolega Petr říkal, že bychom to měli nechat na odbornících. Myslím, že sama diskuse ukazuje 

na to, že projekt je ojedinělý. Každá taková věc, ať vznikne nebo nevznikne, měla by vyvolat 

diskusi, ne takovou, která bude plná invektiv a politických útoků, ale která skutečně bude 

deklarovat názor každého. Nikdo z nás nemá puvoár k tomu, aby jedině on říkal, že má 

stoprocentně pravdu a že to musí být tak a tak. Je to zvlášť u takových věcí, které jsou 

kontroverzní. Na druhou stranu pokud ve světě vznikaly takové objekty, tak vždy na začátku 

byly kontroverzní. Když jsem zažil diskusi na hl. městě na zastupitelstvu, byl jsem neskutečně 

překvapen, jak účel světí prostředky. Pokud nebylo dosaženo toho, čeho se někteří 

dožadovali, tak začalo docházet k ohýbání Jednacího řádu, začaly obstrukce a začaly se hledat 

všechny možné cesty k tomu, jen aby byl dosažen jejich názor. Když toto sleduji, občas mi 

běhá mráz po zádech, protože si říkám, že toto tady už historicky bylo, byla tady jedna 

pravda, jeden názor, Petr to tady zmínil. Dnes už se snad bojíme říct, že se nám něco líbí nebo 

nelíbí.  
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 Na druhou stranu si vezměte, co v Praze od revoluce vzniklo. Řada architektů i občanů 

řekne, že Praha je úplný skanzen, kolik tady vzniklo nových budov? Byly tady nápady, 

nejvýraznější byla Chobotnice – někomu se líbila, někomu se nelíbila, ale tak se má město 

určitě rozvíjet.  

 Vzpomínám si, že projekty, které vznikaly, kdy se ve starých zástavbách a vedle 

starých historických budov začala budovat nová architektura, byly především v Paříži. Jistě si 

všichni vzpomenete na to, když v Louvru vznikl vchod ve tvaru skleněné pyramidy, jakou to 

vyvolalo ohromnou diskusi. Tehdy se říkalo, že není možné, aby se v Paříži, přímo v centru 

Louvru postavilo něco takového. Uplynul nějaký čas a je to jedno z nejpopulárnějších míst, 

kam se turisté chodí na toto dívat. V Paříži si dokonce řekli, že u každé staré památky postaví 

novou budovu, aby tam ukázali dobovou odlišnost a zvýraznili i to, co je historicky staré a co 

tam nově vzniklo. 

 Volal bych po tom, aby diskuse nebyla tolik politická a tolik konfliktní, ale abychom 

si dokázali říct, zda se nám to libí nelíbí a zároveň se nezaštiťovali názory občanů. Když se 

vykloním z okna, také tam také budu vidět na tu kostku. V prostoru chodím třikrát, čtyřikrát 

denně a v této oblasti znám spoustu lidí. Přemýšlel jsem, jestli jsem za poslední půl rok potkal 

někoho z těch, co tam bydlí, který by mě upozornil na tuto záležitost. Garantuji vám, že 90 % 

lidí, kteří tam bydlí, tento problém vůbec nevnímají. V hospodách se o tom nemluví, když si 

jdete koupit pečivo, tak se o tom nemluví. Je to asi problém politiků, někdo se tam o to hádá, 

ale až na výjimky místní to opravdu neřeší. Možná o tom někteří neví, někteří zase ví, ale 

určitě to není pro ně problém číslo jedna, který by řešili.  

 Za sebe říkám, že se mi projekt líbí. Možná jsem ten, kdo rád podporuje nové věci, 

jsem možná starší než někteří z kolegů,  kteří by neměli být tak konzervativní jako já, ale 

projekt se mi líbí. Vítám i diskusi, která kolem toho je. Jen bych apeloval na to, aby diskuse 

nebyla taková, že se budeme urážet za to, že někdo má jiný názor. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Další přihlášený je pan zastupitel Čižinský. Jelikož už třikrát vystupoval, musíme mu 

umožnit právo vystoupit procedurálním hlasováním. Prosím hlasovat, aby pan kolega 

vystoupil ještě jednou. Prezenčně: pro 12, proti 0, zdržel se 1, distančně: pro 9, nehlasoval 1 

– pan zastupitel Skála. Výsledek hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 3 

(oprava). Pane kolego, máte slovo. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Chci odkázat na to, co jsem řekl k návrhu ODS, který je v zásadě v pořádku. Zaslal 

jsem pozměňovací návrh k bodu 3.1., aby mezi ty, kterým se ukládá povinnost námitky dávat, 

byl uveden nejen starosta, ale i rada a aby povinnost předložit to v případě dalšího rozhodnutí 

znovu zastupitelstvu trvala až do konce r. 2022. Chápu argument Richarda Bureše, že 13. 4. 

budeme mít zastupitelstvo, ale nevím, zda je účelné, abychom na každém zastupitelstvu tento 

bud museli znovu zařazovat. Připadá mi to minimálně nepraktické.  

 Návrh pošlu paní Valíčkové, ostatním to pošlu do mailu. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Musím ještě zareagovat na kol. Martina Kotase i na pana Grabeina Procházku.  

U návrhu si dávejme pozor na termíny a aby celý proces byl z právního hlediska správně.  

S Martinem se určitě shodneme na tom, že hotel v 70. letech opravdu nevkusně a necitlivě 

vstoupil do blokové zástavby. Zaplať pán bůh, dnes už by nebylo možné to nectít, dnešní 
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vědecké poznatky a znalosti o tvorbě města jsou zase návrat k blokové zástavbě od té 

rozvolněné, která tady vznikla během funkcionalismu a skončila právě v 70. letech. To je ale 

ta odborná, znalostní a expertní pozice, za kterou je jistě veřejnost vděčná, že už jsme se 

posunuli z 50. a 60. let k tomu, abychom si vážili tradičních hodnot města. 

 Důležitá věc, proč chci reagovat na Martina je ta, že to není proluka. Proluka je 

vymezena štíty mezi dvěmi holými domy, kterou je možné zastavět. To, že na konci války 

tady vyhořel blok domů, který se nedostavěl a místo toho tam vznikl hotel, který tam vytvořil 

předpolí, to je ta nová situace, která v 70. letech vznikla. Bylo to plánováno a uděláno 

záměrně, a dnes je tak závazně v územním plánu. Dnes je tam opravdu veřejné prostranství, a 

tam může být malá obchodní plocha. Je tím myšleno, že tam může být trafika, stánek s párky, 

něco v tomto smyslu, ale rozhodně tam nemůže být několikapodlažní budova.  

 Abychom se neocitli mimo zákon, protože územní plán nás drží v hranici zákona, není 

možné, co říkala kolegyně Talacková, že tady budou nekoordinovaně a neřízeně nové 

transformační plošky a plochy. Není to možné. Je to ten přešlap, na který jsem upozornil, že 

pan Ing. Čemus, který je podepsaný pod závazným stanoviskem odboru územního rozvoje hl. 

m. Prahy, se ocitl mimo zákon. Na to bychom si jako zastupitelé měli dát velký pozor.  

V momentu, kdy nám devět z deseti odborníků říká, že je to v rozporu s územním plánem, 

měli bychom to vzít na vědomí a měli bychom se soustředit na to, že něco shnilého je na 

odboru územního rozvoje, když naslouchá investorovi, který mu nakuká, že je to 

transformační plocha a že to chce celé transformovat a on na tom postaví argumentaci v rámci 

vydaného souhlasného stanoviska. To je šílená věc. Myslím si, že to je na celém příběhu to 

nejzajímavější. 

 To, jestli se nám s Martinem hotel nelíbí, je jedna věc. Druhá věc, která je pro všechny 

závazná a podle toho může dojít k soudu, může být podáno trestní oznámení a policie může 

během několika týdnů řešit, jak je možné, že se tady nedodržuje územní plán, v pravé poledne 

a s posvěcením rady Prahy 1. To je mimo rámec právního státu. Na toto bych rád upozornil. 

 Děkuji, to je v tento okamžik všechno. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Cabana. 

 

P.  C a b a n : 

 Líbily se mi příspěvky Martina Kotase a Vladana Brože, přišlo mi, že se oba baví o 

realitě prostoru, nikoli o politice. To mě na tom zajímá, protože to je to, co tady zůstane, ta 

realita a ne ta naše politika.  

 Protože se necítím být odborníkem a kromě Tomáše Vícha nikdo z nás není ani 

architekt, ani urbanista, tak pochopitelně se snažím ptát svých přátel a kolegů a dělat si 

komplexnější názor. Můj názor je jedna věc a názor lidí je věc druhá. Mluvil jsem i s 

Františkem Skálou, který je uveden na první místě na petici občanů Prahy 1, zda viděl ten 

projekt, s kterým v petici nesouhlasí. Ukázalo se, že to tak přesné není, nicméně definoval 

svůj názor, že nemá rád skleněné stavby v Praze. Je to legitimní názor, ale není to k dané 

lokalitě a nevyjadřuje se přesně.  

 Bavil jsem se s Davidem Vávrou, architektem, divadelníkem, s člověkem, kterého si 

velmi vážím, který byl jako člen poradního sboru ministra kultury osloven, aby se vyjádřil ke 

stavbě. Vyberu tady jen dvě věty. David Vávra k tomu píše: 

 Současní vlastníci uspořádali vyzvanou architektonickou soutěž, které se zúčastnily 

různé renomované ateliéry z Čech i ze zahraničí. Nakonec jako vítěze si vybrali autora, který 

sice není onou hvězdnou ikonou, ale zvolil řešení s nejcitlivějším přístupem ke zděděné 

hřivně.  
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 Pak pokračuje: Dnešní náměstí Miloše Formana autor nezastavuje v původní stopě 

historické zástavby, ale pouze v návaznosti na Pařížskou ulici osazuje vzdušný, nehmotný, 

částečně průhledný solitér.  

 Tím pravděpodobně navazuje na to, co chtěli památkáři. Když jsem s panem arch. 

Tichým mluvil a říkal jsem mu, proč nešli cestu nižší zástavby, která by byla podél Pařížské 

ulice a tudíž by vytvářela jakýsi vstup do vnitřního náměstí, tak mi řekl, že si to památkáři 

nepřáli, že si přáli zastavět maximálně tento roh. Myslím si, že vycházel z toho, co mu řekli 

památkáři.  

 Řekl jsem teď pozitivní názor na tuto věc od pana Vávry. 

 Mluvil jsem bezesporu se zajímavým člověkem Adamem Gebrianem, který 

pojmenovává celou řadu věcí a kterého považuji za odborníka. Ten se vyjádřil, že se mu celý 

projekt velmi líbí. Z jeho pohledu by prostor náměstí nechal tak, jak je, ale řekl jednu 

zajímavou myšlenku, která tady dosud nepadla. O prostoru mluvíme jako o náměstí, je to ale 

prostor, který je v soukromých rukách. Říkáme tomu sice veřejný prostor, ale je to soukromý 

majetek. Kdyby někdo chtěl být hodně tvrdý, mohl by tam postavit plot, bylo by to jeho a z 

nějakého důvodu by to zavřel. Investor ale tento prostor dává k dispozici veřejnosti, chce do 

toho investovat spoustu peněz a tudíž potřebuje peníze nějakým způsobem získat.  

 Pan Gebrian říká správnou věc. Dobře, ať tam nic nestaví, ale pak by mu mělo město 

Praha vyjít vstříc a nějakým způsobem se na nákladech veřejného prostoru podílet.  

 Chtěl bych, aby toto tady také zaznělo. Já osobně projekt považuji za poměrně zdařilý, 

ale několikrát jsem říkal, že architektura skleněného objektu je na mně až moc střídmá. 

Myslím si, že by v tomto prostoru mělo být něco, co bude mimořádně zajímavého. Asi před 

půl rokem jsem vám promítal obrázky galerie v Grazu, připomínal jsem i budovu Nové scény 

vedle Národního divadla, připomínal jsem stejně jako kolega návrh pana arch. Kaplického. 

Nemáme vůbec odvahu být odvážní, předpokládám, že bychom se chtěli asi vrátit do 

středověku.  

 Tím chci říct – trochu odvahy. V této souvislosti musím vždycky zmínit 

francouzského prezidenta Mitterranda. Kdyby nebylo jeho, tak Paříž dnes nemá spousty 

skvělé architektury, dokázal ji prosadit, my všechno jen negativizujeme.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 V krátkosti zareaguji na slova pana radního pro kultivaci a oživení památkové 

rezervace. Rozuměl jsem tomu tak, že tvůj názor není konzervativní, že bys zastavění 

nějakým způsobem snesl. V krátkosti se chci věnovat té pověře, že jakýkoli veřejný prostor, 

který je v soukromých rukách, si majitel může obestavět a nikoho tam nepustit. Tak to není. V 

soukromých rukách je např. mnoho cest. Kam bychom došli, kdyby si to soukromí majitelé 

obestavěli? I tento veřejný prostor soukromý majitel kupoval s vědomím toho, že to je veřejný 

prostor s tím, že právo zná, jak ochranu soukromého majetku, tak v tomto případě využití 

tohoto prostoru pro vstup veřejnosti. Pokud to majitel kupoval s vědomím toho, že se jedná o 

veřejný prostor, tak ohánět se nyní tím, že soukromý majetek je nade vše a není možné 

omezovat soukromého vlastníka v tom, aby si na svém majetku dělal co chce, je trochu liché a 

debatu to zavádí někam jinam.  

 

P:  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

 



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 60 
 

P.  N a z a r s k ý : 

 Děkuji předřečníkovi Vladanu Brožovi, velmi dobře zareagoval na to, co zde říkal pan 

zastupitel Caban. Také si myslím, že rozvaha měla proběhnout na straně investora tím, že 

kupoval náměstí, i když je tam stavba garáží.  

 Zmiňoval se ještě o tom, že by to mohlo město odkoupit nebo se nějak spolupodílet za 

cenu toho, že by tam stavba nevznikla. Na to jsem se konkrétně ptal a bylo mi řečeno – jestli 

jsem to správně pochopil, že by to narušilo ekonomický záměr investora. Myslím si, že by to 

bylo nejčistší řešení – vzít si náměstí jako město a zvelebit ho jako město, jestli bychom se 

tady o tom měli handrkovat do nekonečna. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Slovo mu pan zastupitel Vích. 

 

P. V í c h : 

 Zde tři zareagovali na Michala Cabana, který naši zákonnost poslal do kytek citací 

výroku, že územní plán se dělal i pro soukromé pozemky. To nejsou bílá místa 

nedotknutelnosti, kam bychom přišli s celým územním plánováním, toto je úplně absurdní. 

Myslím, že na to byla dostatečná reakce. Mohu např. dát příklad, že máme soukromé lesy a 

neznamená to, že z lesa uděláte stavební parcely. K lesu je třeba se chovat jako k takovému, 

tady máte náměstí, pod kterým máte garáže. Nevím, k čemu by městu byly soukromé garáže 

hotelu, o které by se musel starat, kdyby je tam měl pod zemí.  

  Berme to tak, jak to je. Byla by to úžasná diskuse, kdybychom od začátku byli jako 

město u soutěže, která podle pravidel Komory architektů neproběhla, bylo to nějaké soukromé 

výběrové řízení investora, konkurenční projekty jsme neviděli. To, že hájím tradiční město, je 

krok napřed, protože rozvolněné město 50. let je jako mrtvá věc, to je přežitek. Neznamená to, 

že město nemůže být vtipné, zábavné a symbolické, ale znamenalo by to diskusi na začátek, 

přiznat si, že hotel, kdy ho pan architekt Filsak udělal, nebylo ve šťastné situaci, to, čeho si v 

centru města vážíme, se nepovedlo. Odvážný krok by byl to zbořit, udělat tam pořádné 

náměstí se zelenou promenádou u řeky, s výhledem na Hradčany a tady dostavět zástavbu, 

jaká tam byla. Nemuselo by to být secesní, žádná neogotika, mohla by to být architektura  

r. 2020.  

 Na to nemáme ale vizi a chuť do této diskuse jít. Nevím, jestli investor strávil v hotelu 

v 70. letech nějaké životní zkušenosti, ale není to, z čeho by srdce progresivního architekta 

zaplesalo, že tady vznikne křišťálem obalená krabička na volné ploše před hotelem. Není to 

kulturní zážitek.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Končím rozpravu. Jako předkladatel znovu osvětlím usnesení, které navrhuji, 

aby bylo přijato. Tázal se na to i pan kol. Kučera. V mém návrhu je usnesení, které říká, že 

zastupitelstvo bere na vědomí usnesení rady MČ. Když se podíváte do usnesení rady MČ, tak 

vidíte, že je tam vzato na vědomí to, že víme o žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, 

ukládáme projednat záměr v Komisi pro územní rozvoj, ukládáme informovat radu MČ o 

návrzích komise, o podnětech zastupitelů MČ, o námitkách občanů MČ a zároveň ukládáme 

předložit radě MČ návrh případných námitek do řízení. V 5. bodu je úkol předložit to 

zastupitelstvu. V usnesení, které rada přijala, je obsaženo i ustanovení ohledně námitek 

jednání na Komisi pro územní rozvoje atd.  

 K tomu máme ještě doplňující návrh. Prosím pana radního Bureše, který je autorem. 
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P.  B u r e š : 

 Myslím, že náš ucelený návrh může následovat za bodem 1) bez obav, že by tam něco 

bylo duplicitně, protože tam je to o tom, jak konala rada. Návrh zní:  

 1. Konstatuje, že Úřad MČ Praha 1, stavební úřad, zveřejnil dne 28. 1. 2021 oznámení 

o zahájení územního řízení k umístění stavby s názvem Staroměstská brána-stavební úpravy 

objektu č. p. 43 v ulici Pařížská a jeho okolí“ Spisová značka S UMCP1/ 057677/2021/VÝS-

Ba-Staré Město/44, které se týká i pozemku parc. č. 987/1, k. ú. Staré Město. Dokumentace 

k územnímu řízení byla stavebnímu úřadu doručena 20. 1. 2021. 

 Bod 1.2. Do 15 dnů ode dne doručení oznámení dle bodu 1.1. mohou účastníci řízení 

uplatnit své námitky, přičemž stavební úřad upustil od ústního jednání, neboť jsou mu poměry 

v území známy a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení projednávání záměru.  

 1.3. MČ Praha 1 je účastníkem řízení dle § 85 stavebního zákona č. 183/2006 a 

uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů městské části a jejích občanů. 

 1.4. Z veřejně dostupných informací je součástí záměru i umístění budovy na části 

pozemku parc. č. 987/1, k. ú. Staré Město, přičemž tato plocha je platným územním plánem 

určena jako DÚ - urbanisticky významná plocha a dopravní spojení, veřejná prostranství. 

Podrobněji v příloze, kterou jsem přiložil k usnesení.  

  Bod 2, případně bod 3. Rozhodlo o podání námitek dle § 89 Stavebního zákona do 

řízení uvedeného v bodu 1.1., které budou sumarizovat pochybnosti městské části Praha 1 k 

realizaci plánovaného stavebního záměru, a to v otázkách zásady legality: 

a. zda řízení bylo zahájeno na základě platných podkladů  

b. zda je záměr v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z 

hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování vzhledem k pochybnosti a možnosti 

umístění budovy v DÚ 

c. zda s ohledem k umístění stavby v Pražské památkové rezervaci, a na ploše funkčně 

neslučitelné s umisťovanou stavbou, byly mezi účastníky a dotčené orgány státní správy 

zahrnuty všechny oprávněné osoby a dotčené orgány státní správy, 

 dále v otázkách správního uvážení: 

d. k obsahu všech závazných stanovisek, která jsou podkladem územního řízení, uvedeného v 

bodě 1.1. 

e. k obsahu projektové dokumentace, obecných požadavků na výstavbu a technických norem 

f. k možnému rozporu s veřejným zájmem, kde má být na veřejném prostranství umístěna 

komerční stavba.  

 3. ukládá, případně 4., bude-li to zahrnuto do původního usnesení: 

 3.1. Uplatnit námitky dle bodu 2 tohoto usnesení, jejichž text bude projednán před 

schválením Radou MČ Praha 1 v Komisi pro územní rozvoj RMČ Praha 1. Zodpovídá  

Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1. 

 Rovnou říkám, jak je tady pozměňovací návrh pana Čižinského, je to logické, starosta 

je statutárním zástupcem městské části, a i když tam napíšeme „rada“, tak první rada uloží 

tento úkol panu starostovi. Je to nadbytečné. Možná, že si pan Čižinský proces z r. 2019 ještě 

pamatuje. 

 3.2. Pokud stavební úřad vydá stavební rozhodnutí, kterým schválí navržený záměr, 

nebo zahájí jiné řízení týkající se pozemku parc. č. 987/1, k. ú. Staré Město, neprodleně svolat 

i mimořádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 s tím, že zastupitelstvu budou předloženy 

komplexní podklady pro zaujetí stanoviska k případnému umístění budovy na i části pozemku 

parc. č. 987/1, k. ú. Staré Město. Zodpovídá starosta Ing. Petr Hejma. Termín 13. 4., kdy je 

následující zastupitelstvo.  

V tom, co k tomu předkládá pan zastupitel Čižinský, říká, že pan starosta nám do  

31. 12. 2022 nemusí nic říct, protože by mu nevypršel termín. Obráceně říkám 13. 4. právě 

proto, abychom to na dubnovém zasedání zastupitelstva měli, i když se nic neděje. Něco se 
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může dít, potom samozřejmě můžeme říct, že úkol trvá a tím se stále posouvá. To, co 

navrhuje pan Čižinský znamená, že by se s námi pan starosta nemusel až po volbách vůbec 

bavit, protože by mu nevypršel termín.  

 Za předklad říkám, že s dvěma protinávrhy pana zastupitele Čižinského se 

neztotožňuji. 

 Jak jsem řekl, do bodu 3.1. se mezi odpovědné osoby vkládá i rada MČ, v bodu 3.2. se 

stanoví termín až na 31. 12. 2022. 

 Máme ještě jeden návrh. 

 

P.  H e j m a : 

 Jsem připraven se ztotožnit s částí 1.2. doplňujícího návrhu, s části 3.1. s tím, že pro 

část 3.2. dávám svůj pozměňovací návrh. Prosím o jeho načtení. 

 

P.  B u r e š : 

 Obdržel jsem ho. Pochopil jsem za Návrhový výbor, že s návrhem od 1 po 3, 3.1. by 

došlo ke ztotožnění. U bodu 3.2, v budoucím 4.2., je protinávrh pana starosty, aby text zněl: 

 Pokud stavební úřad vydá stavební rozhodnutí, kterým schválí navržený záměr nebo 

zahájí jiné řízení týkající se pozemku parc. č. 987/1, k. ú. Staré Město, předložit informaci o 

průběhu řízení na nejbližším možném zasedání zastupitelstva. 

 Takto zní návrh. Na Návrhový výbor říkám, že musíme nejprve hlasovat o tomto 

protinávrhu, jako druhé v případě ztotožnění o dvou návrzích pana zastupitele Čižinského. 

 Takto můžete dát, pane starosto, hlasovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Před hlasováním vyhlašuji desetiminutovou přestávku na jednání klubů, děkuji za 

připomenutí.  

 

P. N a z a r s k á : 

 Mohla bych poprosit paní Valíčkovou o promítnutí obou návrhů? Trochu jsem se v 

tom ztratila – jak pan starosta se s něčím ztotožnil a s něčím neztotožnil. 

(Jednání klubů)  

 

 Dámy a pánové, skončila přestávka pro jednání klubů. Prosím, abychom přistoupili k 

hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích, potom budeme hlasovat o celkovém 

návrhu usnesení. Prosím předsedy klubů, zda mají přání se vyjádřit? Nemají. 

 Prosím předsedu Návrhového výboru, aby nás prováděl jednotlivými pozměňovacími 

návrhy.  

 

P.  B u r e š : 

 Jako o prvním hlasujeme o bodu 3.2, díky ztotožnění 4.2 (po přečíslování bodu 5), což 

je zkrácená verze: pokud stavební úřad vydá stavební rozhodnutí, kterým schválí navržený 

záměr nebo zahájí jiné řízení týkající se pozemku parc. č. 987/1, k. ú. Staré Město, předložit 

informaci o průběhu řízení na nejbližším možném zasedání zastupitelstva.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Výsledek prezenčního hlasování: pro 3, proti 2, zdrželo se 5. 

Distančně: pro paní zastupitelka Nazarská, pan zastupitel Nazarský, zdržel se pan zastupitel 

Kučera a Kotas, proti paní zastupitelka Talacková, pan zastupitel Čižinský, Vích, Špaček.

 Paní zastupitelka Počarovská má technickou. 
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P.  P o č a r o v s k á : 

 Domnívám se, že šlo o zmatečné hlasování, můžeme hlasovat znovu? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, pojďme zopakovat hlasování. Hlasujeme znovu o pozměňovacím návrhu, jak 

bylo řečeno. Výsledek prezenčního hlasování: pro 3, proti 3, zdrželo se 10. Distančně: paní 

zastupitelka Nazarská proti, Čižinský proti, Vích proti, Nazarský proti, Špaček proti, Kučera 

se zdržel, paní zastupitelka Talacková proti, Počarovská proti, pan zastupitel Kotas se zdržel.  

Výsledek hlasování: pro 3, proti 10, zdrželo se 12, hlasovali všichni. Tento návrh nebyl přijat. 

 Prosím pana předsedu Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 Nyní budeme hlasovat o původním bodu 3.2, nyní 4.2. 

 

P.  H e j m a : 

 Ještě jsou protinávrhy pana Čižinského. 

 

P.  B u r e š : 

 Protinávrh směřuje k tomuto ještě neschválenému návrhu. Bod 3.2, nyní 4.2. si pan 

starosta neosvojil a pozměňovací návrh pana Čižinského míří proti tomu. Nejdříve se musíme 

vypořádat s tímto návrhem. Přečtu bod 3.2 v původním znění. 

 Pokud stavební úřad vydá územní rozhodnutí, kterým schválí navržený záměr nebo 

zahájí jiné řízení týkající se pozemku parc. č. 987/1, k. ú. Staré Město, neprodleně svolat i 

mimořádné zasedání ZMČ Praha 1 s tím, že zastupitelstvu budou předloženy komplexní 

podklady pro zaujetí stanoviska k případnému umístění budovy na části pozemku parc. č. 

987/1, k. ú. Staré Město. Zodpovídá Ing. Petr Hejma, starosta MČ. Termín 13. 4.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat.  

 Technická – paní kol. Talacková. Zapněte si mikrofon, není vás slyšet. 

 Pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nesouhlasím s hlasovací procedurou. Podle Jednacího řádu se hlasuje o pozdějších 

pozměňovacích návrzích napřed. Dal jsem pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 

Richarda Bureše. Pokud se teď schválí pozměňovací návrh Richarda Bureše, tak můj návrh je 

nehlasovatelný. To je špatně. Trvám na tom, aby bylo nejdříve hlasováno o mém návrhu a 

následně o bodu 3.2, resp. 4.2. Richarda Bureše.  

 

P.  H e j m a : 

 Vyhověl bych této námitce. Prosím nejprve hlasovat o protinávrhu pana zastupitele 

Čižinského.  

 

P.  B u r e š : 

 Řeknu ho. Do bodu 3.1., resp. 4.1, se mezi odpovědné osoby vkládá i „Rada MČ  

Praha 1“. V bodu 3.2, nově 5.1, se stanoví termín 31. prosince 2022. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o tomto protinávrhu. Výsledek prezenčního hlasování: pro 3, proti 5, 

zdrželo se 8, distančního: pro pan zastupitel Špaček, Čižinský, paní zastupitelka Nazarská, 

Talacková, pan zastupitel Vích, Nazarský, paní zastupitelka Počarovská, pan zastupitel Kotas 

se zdržel, pan zastupitel Kučera se zdržel též. Celkový výsledek: pro 10, proti 5, zdrželo se 10, 

hlasovali všichni. Tento návrh nebyl přijat. 

 Prosím pana předsedu Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 Nyní se vracíme k tomu, co jsem již řekl nahlas. Bod 3.2, nově 4.2: zůstává v něm 

zodpovídá Ing. Hejma, starosta MČ, termín 14. 4.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická – pan Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Mělo se hlasovat o mém pozměňovacím návrhu, nebyl vyčerpán celý, o bodu 4.2  se 

nehlasovalo.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana předsedu Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 Řekl jsem oba tyto návrhy, jak byly zaslány. Chápu to, že jsme o obou dvou hlasovali 

tak, jak byly předneseny. Nebylo tady hlasováno per partes.  

 Pozměňovací návrh, který zněl: do bodu 3.1 se mezi odpovědné osoby vkládá i rada 

MČ a v bodu 3.2 se stanoví termín 31. 12. 2022 – takto jsem to přečetl nahlas a takto jsme o 

tom hlasovali.  

 Žádáte, aby bylo hlasováno per partes? 

(P. Čižinský: Nežádám.) 

 Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Je vypořádáno. Prosím, pane předsedo, pokračujte. 

 

P.  B u r e š : 

 Můžeme hlasovat o původním bodu 3.2, nově 5, jak jsem ho už dvakrát zopakoval. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Výsledek prezenčního hlasování: pro 11, proti 0, zdrželo se 5, 

distančního: paní zastupitelka Nazarská pro, Špaček pro, Kučera pro, Talacko pro, Čižinský 

pro, Vích pro, Nazarský pro, pan zastupitel Kotas se zdržel a paní zastupitelka Počarovská 

nehlasuje. 

 Prosím pokračovat dál. 

 

P.  B u r e š : 

 Pane starosto, tím jsme se vypořádali s pozměňovacími návrhy a můžeme hlasovat o 

usnesení jako celku.  
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P.  H e j m a : 

 Celkový výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželo se 6, nehlasoval 1. Tento návrh 

byl přijat. 

 Nyní můžeme hlasovat o usnesení jako celku. Prezenční hlasování: 10, proti 0, 

zdrželo se 6, distanční hlasování: paní zastupitelka Nazarská pro, Špaček pro, Kučera 

pro, Čižinský pro, paní zastupitelka Talacková pro, Vích pro, Nazarský pro, pan 

zastupitel Kotas se zdržel, paní zastupitelka Počarovská nehlasovala. Výsledek 

hlasování: pro 17, proti 0, zdrželo se 7, nehlasoval 1. Návrh byl přijat. 

 Po více než třech hodinách máme tento bod za sebou. 

 

 Prosím vrátit se k projednávání našeho rozpočtu MČ. Máme ale minutu do interpelací, 

takže nemá cenu tento bod otevírat. Prosím otevřít dotazy a interpelace občanů. 

 Jako prvního přihlášeného z řad občanů prosím pana Františka Valentu, aby se ujal 

slova. 

 

P.  V a l e n t a : 

 Vážení zastupitelé, jmenuji se František Valenta a rád bych chtěl vaším 

prostřednictvím poděkovat panu dr. Pavlu Jiráskovi z interního oddělení Nemocnice Na 

Františku za poskytnutou péči. Manželka byla z důvodu onemocnění covidem-19 umístěna do 

této nemocnice. Po návratu z nemocnice se manželka zmínila o vynikající péči ze strany 

ošetřujícího lékaře pana Pavla Jiráska.  

 Dodatečně děkuji i paní dr. Jaroslavě Janderové, která bohužel již není mezi námi, ale 

která mi pomáhala celou záležitost s manželkou řešit. 

 Ještě jednou děkuji za poskytnutí vysoké odbornosti a za lidskou ochotu a vstřícnost. 

Děkuji za pozornost. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkujeme vám za vaše slova. Další přihlášená je paní Nikol Švecová, prosím, aby se 

připravila paní Barbara Šabachová. 

 

P.  Š v e c o v á : 

 Vážení zastupitelé, pane starosto, radní, vystupuji zde ohledně stavu domu  

xxxxxx xxx, xxx. Dům je kulturní památkou, v památkové rezervaci, jméno je „Měšťanský 

dům Zlatá skála“ a „Dům u Panny Marie na Zlaté skále“. První zmínky pocházejí z r. 1401 a 

poslední přestavba objektu proběhla v r. 1851. Další informace si můžeme dohledat v 

katalogu Národního památkového ústavu.  

 Dle zákona o památkové péči je povinností pečovat o zachování kulturní památky, 

udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, znehodnocením a poškozením. 

Obávám se, že péče pouze havarijních oprav je v tomto případě nedostačující. 

 Prosím promítnout fotografie, které jsem přinesla. 

 Zde vidíte dům, který neplní funkci ani reprezentativní, ani dobrého technického 

stavu.  

 Můžete s fotografiemi pokračovat dál. Tady je vstupní portál do restaurace, kde je 

fasáda pomalovaná různými barvami, vlajka, která tam visí, je takový cár. 

 Můžete dál. Tady je přímo záběr Panny Marie. 

 Dál. Tady jsou okna, která jsou ve špatném stavu. Prosím vás, abyste tomu věnovali 

pozornost, tento bod je důležitý, v čem lidé Prahy 1 žijí. Tento dům je městskou částí 

spravován. 

 Prosím dál. Dům je ve stavu pouze havarijních oprav, což neumožňuje, aby se o dům 

náležitě pečovalo.  
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 Prosím dál. Toto je zázemí dvora restaurace. 

 Prosím dál. Toto je vzduchotechnika. 

 V domě se po roky žádná větší oprava neuskutečnila. 

 Prosím dál. Tady je prasklina. Obávám se, že to letos může spadnout a někoho zranit. 

 Tady je náš sklep, který má být využíván občany, který je naprosto nepoužitelný. 

 Jsem zde z toho důvodu, abych požádala o možnost tento dům financovat. Obávám se, 

že dalším odkládáním řešení této situace z důvodu dlouholetých sporů městské části s 

různými vlastníky a ohledně prodeje spoluvlastnického podílu náklady na opravu domu 

porostou do částek, které už nebude možné zafinancovat a dát dům do pořádku.  

 Mnohaleté sliby ohledně privatizace některých nájemních bytů tuto problematiku 

neřeší a městská část se tím vyvléká z odpovědnosti pečovat o tuto památku. 

 Ještě bych podotkla, že nájemníci investují vlastní prostředky do bydlení, aby 

zlepšovali aspoň své vlastní bydlení a tím zhodnocují majetek města.  

 Proč tady dnes vystupuji? Žádám vás o to, abyste při schválení rozpočtu schválili 

investice do domu xxxxxx xxxxxxx. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za vaši interpelaci. Byla jistě zavnímána radním pro majetek, bude na ni 

reagováno, určitě se najde řešení.  

 Prosím paní Barbaru Šabachovou. Není občankou Prahy 1, musíme hlasovat o udělení 

slova. Trvalé bydliště má na Praze 2. Prosím o procedurální hlasování, aby mohla paní 

Šabachová vystoupit.  

 Technická. 

 

P.  Š a b a c h o v á : 

 Je to asi omyl, jsem občankou Prahy 1. Je to možná místo narození. 

 

P.  H e j m a : 

 Mám tady Prahu 2, byl to asi omyl ve vyplnění. Je tu ale Praha 2, paní mistostarostka 

mi to potvrdí. Prosím, máte slovo. 

 

P.  Š a b a c h o v á : 

 Děkuji. Mohu vám ukázat občanský průkaz.  

 Vážený pane starosto, vážení členové zastupitelstva, mé jméno je Barbara Šabachová a 

vystupuji zde ve věci tzv. participačního projektu o Rybářském domečku, který město 

realizovalo na jaře r. 2020. Jsem ředitelkou Komunitního centra Kampa, které se za 15 let 

činnosti stalo jedním z příkladů, jak lze rozvíjet klima občanského spolužití a spolupráce. 

Předem upozorňuji, že samotné Komunitní centrum nemá zájem stát se provozovatelem 

letohrádku. 

 Nejprve shrnu proběhlé události participativního projektu vedeného Prahou 1.  

 V dubnu a v červnu proběhla dvě setkání se zástupci malostranských spolků, kde lidé 

prezentovali své představy o využití letohrádku. Tyto představy se velmi často překrývaly či 

byly shodné, což dodnes vnímám jako pozitivní jev – že zástupci spolků mají podobný pohled 

na obsahové využití domu.  

 Na druhém setkání jsem nabídla zrealizovat participativní workshop, který znám z 

programu „Viability net.03 Nadace Via“. Účastníci mohou společné hry blíže nadefinovat a 

specifikovat své nápady a ideje. Cílem bylo, abychom se posunuli dále a sami mezi sebou si 

lépe nadefinovali, co v objektu bude a jak by měl celý dům fungovat. Workshop se uskutečnil 

10. června. Bohužel, ne všichni sdíleli tuto formu společné konzultace a tak výtěžnost 

workshopu nebyla taková, jaká být mohla, ale rozhodně vedla k tomu, že jsme blíže poznali 
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své vzájemné názory na obsahovou část objektu i projektu a otevřenost naslouchat, což je také 

velmi důležité pro budoucí spolupráci.  

 Na tomto workshopu jsme se také dozvěděli, že Jiří Kučera má již sepsaný projekt, a 

tak jsme přistoupili k tomu, že Gabriela Kontra také sepsala projekt, který vycházel z nápadů 

tohoto workshopu a také z dalších setkání, která tomuto workshopu předcházela. Tento 

projekt byl zaslán na MČ Praha 1. 

 Poté se konalo 24. června veřejné slyšeli ve Werichově vile a na tomto setkání se již 

objevil ředitel Skautského institutu Šípek - Miloš Říha, který si vzal slovo, ale veřejně 

neprojevil zájem, že by Skautský institut o budovu stál. Na tomto setkání jsem mu také 

předala projekt, který Gabriela sepsala. Nikoho z přísedících nenapadlo, že bude tento projekt 

ve velké míře identický s tím, který Skautský institut poté bude prezentovat radnici.  

 Ve Werichově vile bylo také řečeno, že radnice se ozve po létě. Na podzim však žádný 

podnět radnice nepřišel a celá společnost se ponořila do druhé vlny pandemie. Tudíž i ti, kteří 

projevovali zájem, nabyli dojmu, že se celý proces pozastavil.  

 Jelikož nebyly ze strany městské části nastaveny žádné podmínky a kritéria, bylo 

zároveň nemožné projekt více rozpracovávat.  

 Chci touto interpelací požádat o podporu vzniku unikátního místa, které by vzniklo 

opravdu zezdola, tedy z iniciativy místních občanů, kteří tady bydlí a kteří jsou s Kampou a s 

Malou Stranou svým životem i prací spojeni. Samozřejmě to bude obsahovat větší porodní 

bolesti než vznik Skautského institut na Kampě, ale hodnota toho, že si místní vytvářejí své 

vlastní místo, je daleko větší. 

 Cennost variance realizace aktivit v letohrádku místními je ta, že vychází přímo 

zezdola, tedy z potřeb místních, a tím se celý projekt stává dlouhodobě udržitelný. Tento 

proces podporuje fungování komunity, zakořeňuje občany do místa bydliště, zvyšuje 

angažovanost, zájem lidí o své okolí a také podporuje demokracii a občanskou společnost.  

 Radnicí zmiňovaný stav hádek mezi místními je lichý, pokud by proběhla opravdová 

participace, která však neproběhla. Je normální, že při formování nových věcí vznikají hádky 

a různá pnutí, ale neznamená to, že to není řešitelné, zvlášť pokud je dobrý mediátor.  

 Dvě setkání se spolky, jedno veřejné slyšení a dvoukolová anketa v radničním 

časopise Jedna se bohužel participací nazvat nedá. Žádám tedy o uskutečnění skutečného 

procesu participace a o výběrové řízení, což zajistí udržitelnost celého projektu, zabrání 

konfliktům s radnicí i mezi místními. Otevřeným procesem může nastat vznik udržitelného 

centra, který bude mít velký dosah i nad rámec Malé Strany a může být výkladní skříní 

příkladného využití prostor pro občany této turisticky exponované čtvrti a ukázkou 

součinnosti občanské společnosti s radnicí. 

 Vzhledem k současné situaci pandemie není reálné očekávat, že by bylo v dohledných 

měsících možné objekt otevřít pro veřejnost. Je tedy stále prostor i čas věci neuspěchat a 

nastavit proces tak, aby byl otevřený a čitelný pro všechny zúčastněné. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za vaši interpelaci. Bude na ni reagováno podle regulí. 

 Prosím pana Štěpána Kuchtu. Pan Kuchta má dvě interpelace. Teď bude mít prostor 

pro první a následně po vyčerpání všech přihlášených bude mít možnost přednést druhou 

interpelace. 

 

P.  K u c h t a : 

 Začal bych Městskou policií. Není to jen můj pohled, ale všichni víte, že Městská 

policie v očích mnoha rezidentů – rezidenti, to je pro mne ta klíčová skupina lidí, kteří mají co 

do činění s Prahou 1 – naprosto selhala. Selhala v základní ochraně nějakého základního 

důstojného lidského bydlení. Znovu se ptám, zda je připravováno nějakým způsobem 
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prostřednictvím práce policie nebo opatřeními ze strany zastupitelstva to, aby život zbylých 

rezidentů nespadl do stejného pekla, které tady bylo před situací neříkám ani s virem, ale s 

vládními opatřeními, s mediální masáží.  

 Poslední dobou si všímám, že mezi policejními složkami Městské policie nebo státní 

policie a lidmi dochází k určitému tření. Osobně se snažím Městské policii vyhýbat a za 

poslední rok jsem byl svědkem, když mě jednou upozorňovali na roušku, jednou pacifikovali 

dvě paní, které popíjeli pivo na Staroměstském nám. a byly požádány, aby nepily. Ovšem 

tady je klíčová otázka – proč tlupy opilců, kteří dělají bugr celé noci a nedodržují noční klid, 

nejsou žádány? Dvakrát mi bylo policií vysvětlováno, že je jich moc a že s tím policie nemůže 

nic dělat. Znovu se ptám, zda byste byli ochotni v době dosti razantních opatření ze strany 

vlády jako Praha 1 nějakým způsobem směřovat k tomu, že ne dvě české paní, které za bílého 

dne poklidně popíjely pivo, ale zda tlupy opilců po nocích budou nějak pacifikovány 

Městskou policii. 

 Všiml jsem si, že tady dochází k novým druhům konfliktů v restauracích, kde někteří 

restauratéři už otevírají a přijde tam třeba 15 – 20 policistů a řeší to. Je zajímavé, že když byla 

ulici plná lidí, nebyl noční klid, tak policie to nemůže řešit, že jich je málo.  

 Také mě velice zaujala situace s Petřínem a se sáňkami. Zdá se, že lidi to docela 

zaujalo. Opět bych řekl, že to jsou případy, kdy Městská policie najednou zázračně funguje, 

ale co se týká ochrany klidného rezidentského života nefunguje.  

 Přiznám se, že jsem dlouho nevnímal postavu „Majky Pán“, který je víc a víc 

protřepávaný. Asi se neshodnu ani s panem Burešem, ale pořád si říkám, čím to, že se takový 

člověk objeví a „šije“ tímto způsobem do Městské policie, byť mnohdy pod jejich způsoby 

bych se nepodepsal.  

 Já osobně pořád pochybuji, že vy jako zastupitelé děláte jakoukoli přípravu na to, aby 

se ten bordel v ulicích, který je poté v mnohých bytech lidí, pokud tady ještě bydlí, 

neopakoval. Už teď někdy kvetu z toho, že mojí Dlouhou ulicí – dlouho je to ignorováno – 

neustále projíždějí vozy, které produkují tuc-tuc hudbu, což je i v bytě. Takových průjezdů 

může být třeba 50 za noc. Z nějakého důvodu toto zastupitelstvo neustále zcela ignoruje vliv 

tohoto na obyčejný lidský život. 

 Asi se neshodneme, ale znovu se odvažuji konstatovat, že tyto tuc-tuc hudbové 

průjezdy, kdy se třesou okenní tabulky, nemají co dělat v obytných zónách, ale z nějakého 

důvodu neustále to ignorujete. Stejně tak asi kvůli tomu, že střed města je někde prázdný, 

dělají si z toho průjezdové dráhy sportovní vozy. Až se otevřou podniky, bude tady zase plno 

motorek. Neustále to ignorujete. Problémem je, že neustále probíhají nějaké snahy na pozadí, 

aby toto nebylo, ale tyto snahy probíhají dlouhá léta a dlouhá léta lidé trpí ve svých bytech 

kvůli tomuto. Otázka zní, zda vám to připadá dobré pro život? 

 Zbytek v další interpelaci. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Prosím všechny diskutující, aby si nechávali na ústech roušky, pokud budou 

hovořit do mikrofonu.  

 Další přihlášený do bodu dotazů a interpelací je pan Ferdinand Hrdlička. Máte slovo. 

 

P.  H r d l i č k a : 

 Vážený pane starosto, vážení radní, jsem Ferdinand Hrdlička a více než deset let žiji 

na xxxx xxxxxx nedaleko parku Kampa, kde trávím spoustu času a nachází se zde i místní 

letohrádek. Velmi kvituji snahu radnice MČ Praha 1 opět oživit činnosti v tomto objektu, 

který je již řadu let nevyužíván, a to včetně záměru poskytnout objekt k provozování veřejně 

prospěšných činností pro různé věkové kategorie včetně dospívajících.  
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 S čím však souhlasit nemohu, je způsob výběru vhodného provozovatele objektu, 

který je minimálně diskutabilní, ne-li netransparentní. Chápu ale možnost zákonného výběru 

pro provozovatele činností formou zveřejněného adresného záměru, který je i v souladu s §39, 

odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích jako zjednodušené formy výběrového řízení. Také i 

v tomto případě považuji za naprosto nevhodný, a to z důvodu transparentnosti a rovného 

přístupu.  

 Zarážející je i skutečnost, že tento krok, to je adresný záměr pronájmu prostor 

organizaci Český skaut, nebyl projednán na žádném výboru zastupitelstva, ani na komisi rady 

MČ Praha 1, což již je procesní pochybení odporující zákonu o obcích, v němž se v §122, 

odst. 1, přímo uvádí:  

 Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a 

náměty předkládají komise radě obce. 

 Pokud je mi známo, rada MČ Prahy 1 zřídila celkem 16 komisí, z nichž relevantní 

vyjadřovat se k této problematice je asi nejvíce Komise obecního majetku, případně také 

Komise pro kulturu, Komise pro participaci a veřejný prostor, částečně i Komise pro výchovu 

a vzdělávání. Nicméně ze zveřejněných zápisů schůzí komisí je zřejmé, že žádná z nich návrh 

tohoto usnesení neprojednávala a své stanovisko k němu nedávala.  

 Obdobné je to i u výborů zastupitelstva, jejichž členové neměli možnost se k této věci 

vyjádřit a nebyli seznámeni se záměrem rady postupovat tímto způsobem. Zveřejnění záměru 

na pouhých 15 dnů s uvedením informace o možnosti kohokoli se do záměru přihlásit je zcela 

nepochopitelné, jelikož pouze jeden zájemce má již dohodnutou formu spolupráce, byl 

seznámen s podmínkami výpůjčky, objekt detailně viděl, zaměřil si ho a na základě toho 

vypracoval projekt. 

 Nutné je upozornit i na skutečnost, že záměr je jednou ze zjednodušených forem 

výběrového řízení na pronájem obecního majetku. Přesto dosud nebyly umožněny prohlídky 

objektu a tato možnost není uvedena ani v rámci zveřejněného záměru, což je nutné pro 

uchazeče v rámci jiných výběrových řízení, v nichž je nabízen pronájem obecního majetku.  

 Upozorňuji, že u ostatních forem výběrového řízení obdobného charakteru je jednou z 

podmínek předložení čestného prohlášení zájemce, že nabízený prostor viděl a seznámil se s 

jeho technickým stavem.  

 Zákon č. 128/200 Sb. také v § 99, odst. 1, uvádí: Rada obce je výkonným orgánem 

obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. 

 Předpokládám tudíž, že tento postup včetně schválení usnesení rady č. UMCP1 

098895/2021 Z 3/2021, dále již jen usnesení, bude projednán zastupitelstvem v návaznosti na 

pochybnosti mé i řady jiných občanů Prahy 1 o transparentnosti postupu ve věci výběru 

provozovatele takto lukrativního objektu.  

 Žádám vás proto o  

 1. poskytnutí informace, na základě jakých skutečností bylo přistoupeno k výběru 

provozovatele Michnova letohrádku formou adresného záměru včetně stanoviska odboru 

technické a majetkové správy MČ Praha 1, 

 2. zveřejnění podmínek pronájmu k provozu činností, to je zejména finanční, formální 

a ostatní definované podmínky, za kterých bude projekt pronajímán organizacím Junák, 

Český skaut, 

 3. zařazení bodu 30 Programu 22. jednání zastupitelstva a řádné projednání tisku  

č. BJ2021/0226. Domnívám se, že je nutné s ohledem na velký veřejný zájem o diskutovaný 

objekt nastavit takový mechanismus, který umožní nastavený proces výběru a bude 

spravedlivý ke všem zájemcům majících o provoz činnosti v Michnově letohrádku zájem. 

 Proto navrhuji, aby Rada MČ Praha 1 zrušila své usnesení a aby výběr provozovatele 

byl předán do kompetence Zastupitelstva MČ Praha 1.  
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 Závěrem bych vám rád sdělil, že jsem připraven zaslat dle § 129 zákona o obcích 

podnět k přezkumu vydání tohoto usnesení Ministerstvu vnitra jakožto orgánu oprávněného 

vykonat kontrolu postupu obce. Považuji za nutné vám tuto informaci předat, a to z důvodu 

otevřenosti, jelikož já jako občan Prahy 1 i vaši voliči jsme předpokládali stejnou 

transparentnost při přijímání vašich rozhodnutí. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan místostarosta Burgr s technickou poznámkou. 

 

P.  B u r g r : 

 Nejsem zvyklý vystupovat k interpelacím a reagovat na ně přímo. Především tady je 

špatně slyšet a je důležité si to promyslet, aby byla odpověď relevantní. Na Praze 1 je 70 

spolků, z toho polovina je aktivních. Dnes budeme posuzovat jejich dotační program, budeme 

schvalovat podporu jejich činnosti. Tento způsob, který tady zazněl, jako gesční radní přes 

spolkovou činnost odmítám. Spolková činnost není podnikatelská činnost, je jiná. Není možné 

např. spolku Malá fronta říct, že jejich trhy, které se rozjíždějí na Malostranském nám., 

půjdou do výběrového řízení. Tak to přece nefunguje. Není možné, aby spolek Malá fronta šel 

do klasického výběrového řízení, když jim zapůjčujeme prostor na Malostranském nám. 

 Jednotlivé rady politické reprezentace dvacet let zpátky měly tu odvahu a posuzovaly 

relevantnost spolupráce s jednotlivými spolky. Ti lidé na Praze 1, kteří ve spolkových 

činnostech pracují, to vědí.  

 Můžete udělat přezkum. Byl bych nerad, aby přezkum dopadl tak, že zastavíme 

spolupráci mezi městskou částí a spolkovou činností na Praze 1. Byl bych zásadně proti a 

jsem pro to, aby se podporovala.  

 

P.  H e j m a : 

 Interpelace je pouze možnost sdělit ji, reaguje se na ni jen velmi krátce tím, kterého se 

týká. 

 Prosím pana Patrika Scherera. Máte slovo jako občan Prahy 1. 

 

P.  S ch e r e r : 

 Vážený starosto, vážení zastupitelé, jmenuji se Patrik Scherer a mluvím za čerstvě 

založený spolek KampParta jako jeden z členů výboru. Bydlím a pracuji na xxxx xxxxxx, 

moje žena je rozená malostraňačka, máme dvě děti, které navštěvují malostranské školy a 

školky.  

 Chápeme, že současná situace kolem coronaviru režim jakéhokoli konání velmi 

omezuje. Proto nás mrzí ještě více, že jsme se dozvěděli pouze o hotovém záměru na 

Rybářský domeček vypracovaným Skautským institutem. Je nám velice líto, že rada nevložila 

důvěru aktivním spolkům a občanům Malé Strany, kteří nejlépe znají potřeby obyvatel této 

městské části. Prostor s bohatým programem – to se dá vyčíst na stránkách Skautský institut – 

zní sice krásně, ale nebere ohled na následující. 

 Mládež potřebuje autonomii, aby si aktivně vybudovala prostor pro sebe a pro okolí, 

prostor, na kterém jí bude záležet a na který bude hrdá, prostor v komunitě na Kampě, kde 

naše děti znají každého druhého. Chceme tento prostor proto aktivně vytvářet.  

 Domníváme se, že toto nadšení se stává pro celý prostor dlouhodobě udržitelné, pokud 

jej budují místní občané podle jejich potřeb. Zároveň vás informujeme, že připravujeme 

memorandum místních spolků ohledně spolupráce s Rybářským domečkem. 

 Proto, vážení, je potřebné, aby stávající záměr rady podléhal schválení zastupitelstva. 
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 Za druhé – abyste sdělili, jak a kdy se bude zakládat programová rada na provoz 

Rybářského domečku včetně vymezení jejích kompetencí a jejího složení uvedeného v návrhu 

skautů. Viz zápis ze schůzky MČ Prahy 1 z 19. ledna 2021, kde jsou uvedeni zástupci spolků, 

občané Prahy a zástupci MČ Prahy 1. 

 Za třetí. Při neschválení záměru ani jednoho z protizáměrů žádáme o realizaci 

profesionálního procesu participace organizovaného MČ Praha 1 se zapojením všech 

relevantních subjektů, včetně občanů. 

 Za čtvrté. Je potřebné, aby se skauti primárně zaměřili podle jejich povinností na jejich 

řemeslo a když už, tak založili na Kampě skautský oddíl pro naše děti.  

 Budu se loučit skautským pozdravem, který obsahuje tři prsty - je to povinnosti vůči 

Bohu, vůči ostatním a povinnost k sobě. Ještě k tomu ze Švýcarska u nás palec nad malíčkem 

znamená, že silní chrání toho slabého. To bych si přál v této situaci také. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji též. Dáme slovo dalšímu přihlášenému, kterým je pan Tomáš Mandous. 

Prosím, máte slovo. 

 

P.  M a n d o u s : 

 Vážený pane starosto, obracím se znovu na vás, jelikož jsem téměř ani po roce stále 

nedostal od vás odpověď na mé interpelace z března 2020, ani odpověď na dopis napsaný pod 

hlavičkou xxxxxxxxx xx. Ve svých interpelacích jsem žádal o konkrétní označení osoby, 

která stála za stavbou nelegální garáže umístěné mezi naším domem a Novomlýnskou 

vodárenskou věží. Jedná se o černou stavbu, neboť k této stavbě neexistuje ani podle 

Magistrátu žádné stavební povolení. Jediná osoba, která je ve spise uvedena s plnou mocí, je 

zástupce velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů Prahy 1 Filip Dvořák, ale ten měl 

pouze opravit střechu ve staré plechové montované kůlně. Přesto tam dnes stojí velká nová 

garáž, která tam nemá co dělat, právě tato garáž na jedné straně umístěná do pískovcových 

bloků kulturní památky a na druhé do zdi  našeho domu bez našeho povolení. Filip Dvořák ve 

své žalobě jasně uvedl, že vše postavila MČ Prahy 1. Naprosto nechápu, proč na sobě 

necháváte toto nařčení a nikdo nemá za celý rok odvahu napsat mi odpověď s informací o 

plné moci Filipa Dvořáka. 

 Dále byla odstraněna zeleň, odstranění přízemní budovy společně se zdí a zabrán 

pozemek, který patřil Mateřské školce Revoluční. Je znovu s podivem, že při těchto 

nelegálních pracích byl na pozemku přítomen a viděn pouze Filip Dvořák, který na naši 

sousedku křičel, že ho pisálkové nezajímají a že on si tady bude dělat co chce. Svědectví o 

tom na Policii ČR a u soudu potvrdila obyvatelka našeho domu. 

 U soudu na moji otázku, jestli si pan svědek vybavuje, jestli bylo vydáno k této stavbě 

souhlasné stanovisko, vypověděl dne 15. 1. 2021 pan Ing. Oldřich Dajbych toto: 

 Pokud ve spise nebylo závazné stanovisko orgánu státní správy a nebyly vypořádány 

námitky účastníků, nemohli bychom v dalším procesu pokračovat a řízení se přeruší.  

 Bohužel, realita byla jiná, na úřední desce MČ Prahy 1 teprve běžela lhůta na podání 

námitek, ale na pozemku mateřské školy se vesele bouralo dál.  

 Ptám se znovu, pane starosto, kdo stojí za nelegální stavební činnosti v našem 

sousedství v letech 2013 a 2028(?-zřejmě má být 2018)? Doufám, že nejste pouhou loutkou, 

kterou si Filip Dvořák dosadil na radnici, aby ji v klidu řídil. Při žalobě na mou osobu, kterou 

podal právě Filip Dvořák za minulého vedení radnice z rozhodnutí radnice, vstoupila městská 

část Prahy 1 jako vedlejší účastník po mém boku právě proti žalobci Filipu Dvořákovi. Po 

vašem zvolení starostou bylo hned prvním krokem nového vedení radnice odstoupení 

vedlejšího účastníka již zmiňovaného procesu. Je to náhoda, nebo si zas Filip Dvořák vodí 

loutky radnice jako v době starostování pana Lomeckého? Máte strach, nebo se snad věci 
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veřejné opět staly věcmi soukromými? Tuším, že na to odpověď nedostanu, ale prosím o 

jasnou odpověď na uvedení jmen, o které jsem žádal před rokem. 

 Souhlasíte s Filipem Dvořákem, že nelegální garáž u našeho domu a Novomlýnské 

vodárenské věže postavila městská část Prahy 1? Kdo je konkrétně uveden v řízení ohledně 

této stavby jako zplnomocněná osoba? Z pokynů jakých osob a proč ještě před vyjádřením 

účastníků řízení došlo k nelegálními probourání do zahrady mateřské školy v Revoluční? 

 Dále vás žádám o zrušení základny jednotky Sboru dobrovolných hasičů Prahy 1, 

která sídlí v prostorách našeho bytového domu. Zatím se tak stále nestalo. Stále jsou sousedé 

v noci buzeni houkáním aut a halogenovým osvětlením silných zářivek do oken svých bytů, 

stále se hlučně běhá po kovových schodech hasičárny v našem domě. V této části hasičárny 

bydlí většinou senioři. Volali několikrát profesionálním hasičům a vždy jim bylo potvrzeno, 

že žádné noční výjezdy dobrovolní hasiči nemají. Proč tedy v noci houkají a intenzívně svítí 

seniorům do oken? Od vás obyvatelé Prahy 1 slyší pouze samou chválu na tuto jednotku. 

Obyvatelé našeho domu, kteří mají tu smůlu, že obývají prostory nad základnou této jednotky, 

mají zcela odlišný názor na „dobráky z jedničky“, jak se tento cirkus kolem Filipa Dvořáka 

nazývá.  

 Coronavir v podstatě „dobráky“ zachránil, až teď něco dělají. Do té doby vykazovali 

činnost jen pro sebe. Podnikatelské sklady v našem domě, opravy a osobních aut na dvoře, 

oslavy, večírky. Ohledně díky jejich příspěvku na sbírku termokamery na sociální síti 

facebook se ozvala velká skupina pravých a profesionálních hasičů, a ti si myslí totéž. 

Jednotka je pouze pro smích kluků, co denně riskují své životy za spoluobčany. Možná je 

nejvyšší čas jejich techniku rozdat lidem, kteří opravdu pomáhají – profesionálním hasičům. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, dodržujte časový limit. 

 

P.  M a n d o u s : 

 Mám dvě interpelace. 

 

P.  H e j m a : 

 Další interpelace bude poté, až vyčerpáme všechny přihlášené.  

 

P.  M a n d o u s : 

 Možná se dokonce pobavíte, pokud si dovolíte upřímnost. Pravý hrdina si nemusí dělat 

umělou reklamu, pravý hrdina si úctu a obdiv nevynucuje, je skromný a neklade si podmínky, 

pravý hrdina se přizná ke svým chybám, omylům a hlavně k odpovědnosti.  

 Pevně doufám, že Filip Dvořák neměl pravdu, když na naši sousedku křičel, že mu to 

tady patří a že si bude dělat vše, co chce. Pevně doufám, že mu to tady nepatří a že najdete 

odvahu dát Filipovi hranice. Pevně doufám, že se na radnici najde aspoň jeden pravý hrdina a 

že se konečně po roce dočkám pravdivých odpovědí, i když jsou tak vzácné. Děkuji.¨ 

 

P.  H e j m a : 

 Dovolím si proti bontonu lehkou reakci na vás. Máte pocit, že jste pravý hrdina po 

tom, jak jste reagoval na oznámení toho, co se tragického stalo naší kolegyni Janderové? 

Divím se, že se nestydíte sem přijít. 

 Další slovo má Filip Dvořák. 

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

 Pane starosto, dávám procedurální návrh, aby se dokončily interpelace občanů a až 

následně pokračoval čas pro interpelace zastupitelů. Uplynula 18. hodina. 

 Děkuji, pane kolego, že jste tento návrh podal, chtěl jsem učinit totéž. Máme před 

sebou ještě několik interpelací občanů. 

 Další přihlášený je pan Ing. Filip Dvořák. 

 

P.  D v o ř á k : 

 Dobrý den, omlouvám se, že začnu něčím jiným. Škoda, že pan Mandous nezačal tím, 

že byl předminulý pátek odsouzen Obvodním soudem Prahy 1 se mně omluvit.  

 Teď k interpelaci.  

 Dobrý den. Rada dne 24. 11. 2020 usnesením číslu UR 20 1336 projednala materiál 

Restart centra Prahy. Vzbudil díky skvělé medializaci veliké očekávání. Dovolím si zacitovat: 

 Hlavní prioritou rady MČ Prahy 1 je pomoc podnikatelům a živnostníkům, tedy 

zaměstnavatelům v oblasti služeb, a to nejen těch, kteří podnikají v nebytových prostorách v 

majetku MČ Praha 1. Na Hospodářské komoře začaly drnčet telefony. Vzápětí jsme se sešli s 

emisarem radního Procházky. Domluvili jsme se na přípravě komplexního přístupu co 

nejrovnějšího ke všem subjektům, které mají provozovny na území Prahy 1.  

 Pro neinformované - jedná se o 12581 provozoven. Do 15. 12. mělo být zřízeno 

kompaktní místo pro pomoc podnikatelským subjektům. Odpovědným je usnesením 

jmenován pan radní Procházka. Výsledkem však je to, co známe i z Parlamentu. Mysleli jsme 

to dobře, dopadlo to stejně. Až 2. 2. na webové stránce MČ Praha 1 pod označením „důležité“ 

bylo zveřejněno kontaktní centrum pro podnikatele, kde se píše: Můžete se v této obtížné 

době na nás obracet s vašimi dotazy. Rada uložila centru pomáhat, ne vyřizovat dotazy.  

 Sdělení na webových stránkách končí velmi pozitivně. Rada Prahy 1 připravovala 

1.listopadu pomoc pro živnostníky a podnikatele, nájemce nebytových prostor MČ Praha 1. V 

usnesení rada ovšem myslela na všech 12581 provozoven. Prosím, aby tento rozpor byl 

odstraněn a co nejrychleji bylo naplněno usnesení MČ Praha 1.  

 Poznámka na závěr. Součástí tohoto usnesení je úkol pro pana starostu Hejmu, který 

má připravit strategii ke startu do konce letošního roku, 19 měsíců od zahájení covidové krize. 

Možná už nebude komu pomáhat.  

 Na závěr interpelace ještě využiji čas, který mi zbývá a jen jedna poznámka. Praha 1 

má neuvěřitelné bohatství. Chci se vrátit k materiálu, který byl schválen před zahájením 

interpelací. Máte bohatství v podobě placeného předkladatele územního plánu hl.m. Prahy 

pana Ing. Kováříka. Mrzí mě, přestože tady vystupuje k čemukoli, co se tady říká, že jste ho 

nepožádali, aby vás seznámil s tím, co předložil v r. 1999, co bylo v r. 1999 schváleno a že 

jste i na základě jeho informací správně rozhodli. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní Boženu Harmáčkovou. 

 O slovo se hlásil pan radní Grabein Procházka. Může krátce reagovat.  

 

P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 Bude to jen krátká reakce. Myslím si, že tady je to především neinformovanost od 

pana Ing. Dvořáka, protože linka včetně e-mailu byla spuštěna už v loňském roce. Následně, 

co byla spuštěna, můj kolega šel i na Hospodářskou komoru s nabídkou spolupráce a 

vzájemné informovanosti o tom, jaké dotazy a jaká pomoc směřuje ze strany Prahy 1.  

 To, co bylo 2. 2., bylo několikáté připomenutí, teď připravujeme komplexní zprávu, 

která řekne, že máme zhruba kolem 10 – 15 dotazů denně, jakým způsobem je vyřizujeme 

atd. Beru to jen jako neinformovanost. Děkuji.  
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P.  H e j m a : 

 Paní Harmáčková má slovo. 

 

P.  H a r m á č k o v á : 

 Vážený pane starosto, vážení zastupitelé a vážení občané, vzhledem k okolnostem 

jsem nucena vám připomenout vaši odpověď na mou minulou interpelaci, protože moje 

situace je čím dál kritičtější.  

 Vzhledem k okolnostem jsem nucena nesouhlasit, že závěrem vašeho dopisu ze dne 

24. 8. 2020, kde mě vyzýváte, abych považovala – cituji - záležitost prezentovanou ve vaší 

interpelaci ze dne 16. 6. 2020 za vyřízenou. V mých 77 letech se nemíním podvolit komplotu 

či spíše zločinnému spolčení, kterému jsem od r. 1996 nucena čelit. Žádám vás proto, abyste 

opakovaně nevycházel z nepravdivých podkladů, které vám předkládá právní oddělení Úřadu 

v čele s tajemníkem a mou tristní situaci vyřešil. 

 Interpelaci ze 16. 6. 2020 mi nebylo povoleno dokončit, takže přítomní občané ani 

zastupitelé se nedozvěděli, o co jde. Připomínám, že dohoda, která mi byla nabídnuta 

bývalým starostou panem Čižinským, když viděl, v jaké situaci se nacházím, a schválená 

18.6. 2019 zastupitelstvem, byla smlouvou a dohodou dvou partnerů, které obě strany 

podepsaly. Spočívala v tom, že jsem se vzdala požadovat na MČ Praha 1 částky 2,5 mil. Kč 

ušlé mzdy a za to mi byl přidělen nájemní byt se sociálním nájemným na Praze 1 – holý byt, 

poté, co jsem byla neoprávněně vystěhována zločinným exekutorem, který – jak jsem posléze 

zjistila – byl bývalým zaměstnancem živnostenského odboru MČ Praha 1, kterého si na mne 

městská část povolala, když jsem tam byla zaměstnaná po žalobě na neplatnost výpovědi.  

 Je nesporné, že smlouva byla porušena ze strany MČ Praha 1. Vzdala jsem se  

2,5 mil. Kč ušlé mzdy a městská část slíbila, že se vzdá veškeré škody neoprávněných 

exekucí, které jsou proti mně stále vedeny. Znamená to, že městská část tuto dohodu porušila. 

 V přílohách mého podání mohu doložit např., že exekuce MČ Praha 1, č. 49/480  

z r. 2016 byla na můj návrh u Obvodního soudu logickými důkazy zrušena. Městská část ale 

pokračovala a pokračuje ve strhávání necelých 3000 Kč z mého důchodu, pravidelně každý 

měsíc až dosud. 

 Další přílohou mé žádosti, kterou tady nemám, byly mi exekutorem-zločincem 

zabaveny mimo všech osobních věcí, 2 počítače, notebook, tiskárna, takže nemám nic. 

Používám miniaturní notebook mého syna. 

 Další přílohou mé žádosti je návrh k jednání ve věci 17C, což byla žaloba na vyplacení 

ušlé mzdy. To jsem posílala mému advokátovi, aby věděl, jak mě obhajovat. 

 Pozoruhodné jsou dva odstavce. Jak píše exekutorka dr. Katarina Maisnerová ČSSZ – 

že povinná Božena Harmáčková uhradila veškeré náklady exekuce a žádá, aby jí byly 

deponované částky vyplaceny a potvrzeny 10. prosince 2007, že pohledávka a náklady 

exekuce byly vymoženy a katastr je povinen poznámku o exekuci vymazat. To potvrzuje 

exekutorka Maisnerová. Už původně v tomto roce to bylo vymoženo.  

 Tím se potvrzuje váš další krok, který mohu doložit. V bodu 10 popisuji akci, kdy z 

rozhodnutí bývalého starosty MČ Prahy 1 Ing. Hejmy byl 16. 8. 2007 jako důsledek tehdejší 

exekuce převezen zavlečený nábytek a ostatní věci Boženy Harmáčkové na náklady MČ 

Praha 1 z  Brandýsa do ubytovny Ve Smečkách. Krátce poté byl Ing. Hejma zbaven funkce 

starosty. 

 Vím, že všichni spoléhali na to, že tou razií, exekucí, když jsem byla se synem 

vystěhována na ulici, to nepřežiji a že se to nikdo nedoví. Nechápu, že to nechcete řešit. 

 Pane starosto, já vás prosím a žádám. Můj syn zkolaboval, byl ve smrtelném 

nebezpečí, když jsme byli takovým způsobem vystěhováni na ulici. Jediný, kdo se ochotně 

rozhodl to řešit, byl pan bývalý starosta Čižinský, který také hned poté byl zbaven funkce. 

Zřejmě jste se tenkrát poučil, ale toto nejde přejít. 
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 Náhodou se mi podařilo důkazy shromáždit jako přílohy soudních jednání, takže to 

mohu doložit. Tím pádem v tom roce exekuce a další protiprávní akce proti mé osobě, jsou 

neplatné. Chci se dohodnout, nechci podávat žalobu, ani trestní oznámení. Myslím si, že na to 

mám právo. 

 Další orazítkovaná příloha, kterou mohu doložit, je s podpisem úřednice z 5. 5. 2008, 

kde je potvrzeno, že celá splátka byla splacena. Splácím jí dosud. Několikrát jsem se proti 

tomu ohrazovala, ale protože se jedná o zločinné spolčení státní správy, samosprávy a justice, 

tak některé argumenty jsou tak neprůstřelné a pádné, že soudy musí reagovat v můj prospěch.  

 

P.  H e j m a : 

 Paní Harmáčková, velmi se omlouvám, téměř jednou tolik přetahujete časový limit, 

ještě jsou další přihlášení, a my musíme za 10 minut skončit. 

 

P.  H a r m á č k o v á : 

 Děkuji, už jsem skončila. Prosím, abyste navrhl nějaké řešení, jak toto bezpráví řešit. 

Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Mohu vás pozvat ke mně a můžeme si o tom znovu promluvit, ale budeme to řešit  

v regulích zákona. 

 Technická poznámka pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pane starosto, nerozuměl jsem tomu, co jste teď řekl, že za deset minut musíme končit. 

Před 20 minutami jsem dal procedurální návrh, o kterém se nehlasovalo – nechápal jsem proč. 

Návrh byl, že dokončíme interpelace občanů a na ně naváže půlhodina interpelací zastupitelů.  

 

P.  H e j m a : 

 Omlouvám si, špatně jsem pochopil váš návrh. Předpokládal jsem, že dáme náš 

vymezený čas občanům a naše interpelace vypořádáme po vyčerpání Programu zastupitelstva.  

 

P.  B o d e č e k : 

 Špatně jste to pochopil. 

 

P.  H e j m a : 

 Tak to vždycky děláme. Máme před sebou takové práce a myslel jsem, že těch 30 

minut interpelací vyčerpáme potom. Chcete dát procedurální hlasovat o tomto návrhu?  

 

P.  B o d e č e k : 

 Chci, protože to potom dopadne tak, že většina z koalice odejde a budu si interpelovat 

sám pro sebe.  

 

P.  H e j m a : 

 Myslím, že toho máme před sebou poměrně dost. Dávám procedurální návrh, kde čas 

určený pro interpelace zastupitelů věnujeme interpelacím občanů, to znamená do 18.30 hod.  

 Prosím hlasovat. Prezenční výsledek: pro 15, proti 0, zdržel se 0, distanční výsledek: 

paní zastupitelka Talacková pro, Špaček pro, Nazarská pro, Kučera pro, Počarovská pro, 

Kotas pro, pan zastupitel Čižinský se zdržel, pan zastupitel Vích proti, pan zastupitel 

Nazarský nehlasuje. Celkový výsledek: pro 21, proti 1, zdržel se 1, nehlasovali 2. Tento návrh 

byl přijat. 
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 Druhý návrh byl po vyčerpání interpelací občanů od 18.30 hod. dát prostor 

interpelacím zastupitelů. Prosím hlasovat. Prezenční výsledek: pro 5, proti 0, zdrželi se 4, 

nehlasovalo 16, distanční výsledek: paní zastupitelka Talacková pro, Nazarská pro, Nazarský 

pro, Špaček pro, Čižinský pro, Kučera pro, zastupitel Vích se zdržuje, pan zastupitel Kotas 

pro, paní zastupitelka Počarovská pro. Celkový výsledek: pro 13, proti 0, zdrželo se 5, 

nehlasovalo 7. Tento návrh byl též přijat. Od 18.30 hod. máme dotazy a interpelace z řad 

zastupitelů.  

 Prosím, pokračujme další interpelací. Pan David Bodeček je v zastoupení společnosti 

CS Production s. r. o. Prosím, máte slovo. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji, pane starosto. Dostal jsem dnes tuto interpelaci s tím, že tady byl dnes pan 

Hyršl a předal mi trochu obšírnější interpelaci, která bude odevzdaná. Pokusil jsem se ji 

zkrátit. 

 Vážení zastupitelé, dovolte, abychom se vyjádřili k projednávanému záměru zápůjčky 

objektu Rybářského domečku na Kampě Skautskému institutu, který rada schválila 26. ledna, 

a to jako obyvatelé Malé Strany, ale také jako bývalí účastníci výběrového řízení na projekt 

optimálního využití této nemovitosti.  

 Záměru výpůjčky předcházelo několikaleté přešlapování a zvažování optimálního 

využití této svým způsobem výjimečné nemovitosti, s unikátní geniem loci i potenciálem, 

který skýtá propojení této patrně poslední dosud nevyužité nemovitosti Kampy s oblíbeným 

Pražany hojně navštěvovaným parkem. Objekt nabízí příležitost k vybudování 

širokospektrálního víceúčelového meeting pointu nejen pro malostraňáky, ale i pro Pražany a 

návštěvníky parku vůbec, s neopakovatelnou možností zapojení nejširší veřejnosti do 

společenských a kulturních akcí, propojení prostoru parku se zázemím v Rybářském 

domečku. 

 V tomto duchu bylo vypsáno koncem předminulého roku výběrové řízení na využití 

objektu s několika kritérii: přínos pro obyvatele lokace, přínos pro objekt, způsob a forma 

rekonstrukce a přínos do obecní pokladny – tzv. nájem. Naše společnost při přípravě návrhu 

projektu na využití Rybářského domečku nejdříve provedla rozsáhlý marketingový průzkum 

názorů široké veřejnosti v hodnotě téměř sto tisíc korun. Ten byl základem naší nabídky, 

důležité pro nás bylo, co si lidé přejí. Podotýkám, že marketingový průzkum byl poskytnut 

MČ Praha 1 zdarma, byl výchozím bodem naší nabídky.  

 Na základě požadavku MČ Praha 1 a výsledku průzkumu názoru veřejnosti jsme 

připravili projekt řešení interiéru a začlenění objektu do širšího okolí parku v podobě 

dočasných instalací pódii, otevření prostoru domečku s vizí vytvoření co nejflexibilnějších 

ploch pro všemožné akce hudební, divadelní, gastro-festivaly, kulturní akce, happeningy. 

Tento návrh zajišťoval naprostou ekonomickou soběstačnost, bez investic a finanční podpory 

MČ Praha 1 do objektu, rekonstrukce, modernizace, vybavení apod. Navíc byl projekt 

městské části nabízen s nemalým měsíčním nájemným. Město by tak získalo zcela 

zrekonstruovaný objekt bez vlastních investic, navíc s běžícím měsíčním příjmem, což zvláště 

v dnešní komplikované době, kdy příjem do obecních pokladen je omezen, umožňuje 

prostředky použít na podporu jiných veřejnosti prospěšných aktivit. 

 Zde se nabízí otázka, z jakých důvodů byl vybrán projekt, který s ohledem na průzkum 

veřejného mínění nekoresponduje s názory široké veřejnosti na využití unikátně umístěného 

objektu na Kampě a který bude mít další finanční náklady, jež zatíží rozpočet Prahy 1. Proč se 

vedení obce staví proti názoru explicitně vyjádřeném v poskytnutém průzkumu? Můžeme být 

seznámeni se srovnávací analýzou výhod předložených nabídek v původním výběrovým 

řízení se současným návrhem protěžované skupiny? O jak větší přínos pro veřejnost a Pražany 

se zde jednalo? 
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 Ve věci rekonstrukce rozhodně nesdílíme názor pana radního Michala Cabana, že 

objekt je v dobré kondici, resp. že nepotřeboval rozsáhlejší úpravy a modernizaci. Prosíme, 

požádejte o prohlídku s revizním technikem na elektroinstalace, zkuste zprovoznit 

vzduchotechniku, vezměte hygienika do prostor kuchyně, pohovořte si o požárních 

předpisech atd. Současný standard – přiznáváme – plně vyhovuje pro natáčení druhého dílu 

kultovního filmu Jak utopit dr. Mráčka. 

 Co víc? Uznáváme, že spodní část objektu může beze změn a rekonstrukcí sloužit v 

okamžení i pěstování žampionů - omlouváme se za metaforu z jiného českého filmu „Ať žijí 

duchové“ – bez investic.  

 Ovšem poslední vrchní patro se svými instalacemi bez stavebního povolení se 

střechou, která mohla ve své nutné rekonstrukci doznat šetrných úprav tak, aby vzniklo další 

užitné patro, další určitá zóna se bez větších úprav neobejde. Byli bychom neradi, aby 

Rybářský domeček potkal podobný osud jako areál Ladronka.  

 Náš tým je připraven se do projektu využití Rybářského domečku opět rád zapojit. Jak 

jsme již v původním plánu navrhovali, budeme participovat na jeho využití se spolky, s 

organizacemi Prahy 1 či diskutovat o dalších návrzích městské části tak, abychom pokryli 

zájmy veřejnosti i zástupců obce. Dle nově vyvstalých podmínek upravíme návrh na využití, 

které samozřejmě vyžaduje jistou finanční flexibilitu v nákladech na rekonstrukci a možnosti 

kompenzace nákladů do nájmu i v podobě podpory akcí přínosných pro veřejnost. K tomu by 

mělo využití objektu směřovat, k přínosu lidem, k jejich kulturnímu využití a sloužit k radosti 

jak návštěvníků Kampy, tak obyvatel okolí. 

 S poděkováním za váš zájem a s přátelským pozdravem za CS Production Vladimír 

Hyršl a Erik Hyršl.  

 Zástupce této společnosti jako součást této interpelace dal souhlas se zveřejněním 

projektu. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Bude reagováno písemně. Další je pan arch. Jan Bárta, který je ale občanem Prahy 5. 

Prosím hlasovat o jeho vystoupení. Prezenční hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, distanční 

hlasování: paní zastupitelka Talacková pro, Nazarská pro, Počarovská pro, pan zastupitel 

Čižinský pro, Nazarský pro, Kučera pro, Vích pro, Kotas pro. Celkový výsledek: pro 18, proti 

0, zdržel se 0, nehlasovalo 7 (pozn. oprava). Návrh byl přijat, máte slovo, pane architekte. 

 

Arch.  B á r t a : 

 Dámy a pánové, mé jméno je Jan Bárta a jsem předsedou spolku Radecký. Jak 

vyplývá z názvu, naším hlavním zaměřením je snaha o návrat sochy maršála Radeckého na 

Malostranské náměstí. Za dobu deseti let naší existence jsme připravili spolu se svými 

spolupracovníky z akademické sféry řadu technických, písemných i plánových podkladů.  

 Spolek má dnes 123 řádných členů a více než 400 podporovatelů. Loni na podzim 

vyhlásili občané Malé Strany petici na obnovu pomníku. V papírové formě ji podepsalo přes 

200 občanů, elektronickou formu petice k dnešnímu dni podepsalo 1487 signatářů. 

 Připomínám, že sousoší tohoto pomníku je mimořádně kvalitní sochařské dílo 

významně reprezentující české sochařství z poloviny 19. století.  

 Blížící se rekonstrukce Malostranského nám. se připravuje podle vítězného návrhu z 

mezinárodní urbanisticko-architektonické soutěže architektů Martina a Václava Hájkových a 

Petra Horského z r. 2014. Jejich vítězný návrh s návratem sochy Václava Radeckého počítal, 

k jeho vyjmutí z dalších úvah došlo někdy po r. 2015. 

 Aktivity našeho spolku ale pokračují. V loňském roce na podzim jsme se představili 

také vaší kulturní komisi i Komisi pro rozvoj.  
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 Jak víte, okamžik zahájení stavebních prací úprav náměstí se blíží. Domníváme se, že 

pokud má být návrat pomníku uskutečněn, během těchto úprav je nezbytné integrovat do 

dlažby náměstí základ pomníku, na který pak bude možno navázat stavbou podstavce i 

sousoší. Proto nyní na objednávku a na náklady spolku Radecký zpracovává ateliér Hájek, 

tedy vítězové mezinárodní soutěže, dvě možné alternativy umístění pomníku. Tento návrh 

bude včetně vizualizací dokončen a poskytnut k dalšímu využití v nejbližších dnech.  

 Dovoluji si vás požádat o pomoc a o pokračování vaší podpory, jež byla potvrzena na 

schůzi rady MČ Praha 2 dne 21. 7. 2020, kde bylo přijato usnesení, že rada souhlasí se 

záměrem obnovy pomníku a konstatuje, že je vhodné, aby vybudování základu se stalo 

součástí stavebních prací při plánované revitalizaci náměstí. Rada v tomto usnesení uložila 

starostovi Ing. Petru Hejmovi projednat záměr se zástupci hl. m. Prahy. 

 Využívám dnešní možnosti interpelace a dovoluji si požádat jménem spolku Radecký 

pana starostu o informaci, v jakém stádiu je projednání záměru se zástupci hl. m. Prahy o 

umístění základové desky v rámci stavebních úprav na Malostranském nám. V případě 

potřeby jakékoli odborné spolupráce je vám spolek Radecký včetně vysoce kvalifikovaných 

spolupracovníků naprosto k dispozici. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji vám. Budeme na to písemně reagovat, navíc by bylo dobré se v této věci 

osobně setkat.  

 Prosím, abychom pouze do zápisu konstatovali, že interpelace pana Tomáše Bajusze 

byla předána písemně. Znamená to, že to bude bez vystoupení. 

 Můžeme přistoupit ještě ke třem interpelacím občanů, kteří vystupují podruhé.  

 Prosím pana Štěpána Kuchtu. 

 

P.  K u c h t a : 

 Zdá se, že sousedka Nikola Švecová z xxxxxx zůstává ve stavu zoufalosti. Při 

občasných návštěvách u nich doma mohu konstatovat, že dům a byt není v uspokojivé situaci, 

ale že by odcházela s pocitem, že jí bude pomoženo, to asi ne.  

 Zároveň jsem si trochu vyzpovídal pána, který byl trochu „sepsut“ panem starostou 

vůči neuctivosti vůči paní Janderové a nebylo konkrétně řečeno, co se stalo. Osobně bych to 

tak žhavě neviděl, ale je snadné vrhnout na někoho stín pomluvou.  

 Zaujalo mě, že ten zmiňovaný „Majke Pán“ před akcí s třemi vozy volal panu 

Stejskalovi z Městské policie. Jak jsem to pochopil, pan Stejskal si myslel, že je to nějaký 

kolega-policista, a k vozům na Karlově mostě se stavěl velice laxně s tím, že to počká do 

rána, protože tam zaznělo, že vozy odstraní TSK. Ovšem pan starosta hned den poté velice 

rázně napsal, že něco takového je nemožné a že je to neuctivost k takové památce, jakou je 

Karlův most.  

 Vrátil bych se k neuctivosti vůči lidem, vůči rezidentům, k neuctivosti, která spočívá v 

tom, že rezidenti jsou z různých důvodů mnohdy zanechávání v zoufalství ve svých 

domovech ať se to týká hlukových věcí, nebo neuspokojivého stavu bytů a domů, jako se to 

týká Nikoly Švecové, která mi to cca před měsícem ukazovala na návštěvě.  

 Myslím si, že nejde o neuctivost vůči památkám a vůči lidem, ke které tady docházelo 

během let velice brutálně. Zároveň bych chtěl znovu poukázat na to – paní Baboráková, 

neberte to zle, ale mně to pořád straší v hlavě – výbor proti vylidňování. Ve mně je idea, že to 

vzniklo proto, že ve vašem domě je aktuální téma AIRBNB, ale jak se bavím s lidmi, 

nepotřebujeme výbor proti vylidňování, který zahrne širší aspekty vylidňování, a to zcela jistě 

není jen to AIRBNB, i když je to z velké části.  
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 Znovu chci poděkovat panu Burešovi, který mě drží „nad vodou“, mimo aktivity 

Městské policie, zastupitelstev magistrátních i MČ Prahy 1, stále se mnou připravuje akci -

protihluková okna v našem bytu. Po tom, co se přestalo ozývat SOHO, které leccos 

naslibovalo, i konkrétní osoby ze SOHO, tak přes pana Bureše byla podpora co se týká nějaké 

finanční sbírky – dělat by všechno měl pan Černý, ale pořád nevidím, co Praha 1 dělá pro to, 

až se vrátí turistický ruch nebo jen potřeba českých lidí chodit po hospodách v centru, aby 

tady znovu neožil opilecký řev, což je především ta kultura, kterou tady lidé během let 

zažívají. Už ji ani nezažívají, protože se odstěhovali a máte tady, pane starosto, město duchů. 

Píše se o tom i v médiích.  

 Znovu se ptám: co bude děláno s jízdami vozů, které nahlas hrají tuc-tuc hudbu. 

Nikoho to tady nezajímá, nikdo se na toto nezaměřuje, včetně toho, kdy různé sportovní vozy 

a motorky brázdí ulicemi Starého Města, Dlouhou ulicí – je to k nežití. Máme prý dokonce 

nějaký zákon, který nařizuje, že se nesmí v obytných zónách troubit, ale všichni na to kašlou. 

Troubení se stalo novou sociální komunikací. Máme tady velká vládní nařízení, ničení 

různých podnikatelských vrstev, maminek-samoživitelek. Nikdo na to nedokáže došlápnout? 

Nikdo nedokáže, aby toto vymizelo?  

 Vyjadřuji pochybnost, že děláte nějakou přípravu na to, až se vrátí život do ulic.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana místostarostu Burgra, aby na chvíli převzal řízení zastupitelstva. 

 

P.  B u r g r : 

 Přebírám, pane starosto. S druhou interpelací pan Tomáš Mandous. Máte slovo. 

 

P.  M a n d o u s : 

 Vážení členové zastupitelstva, oslovil jsem sice na začátku října loňského roku s 

daným podnětem radu MČ Prahy 1, bohužel bez odpovědi. Proto jsem nucen vystoupit a 

oslovit celé zastupitelstvo. 

 Několik let bojuji za státem chráněný platan, který již 200 let roste v Klimentské ulici 

nám blízkým sousedům pro radost. Právě pozemek, kde tento chráněný platan roste, si vybral 

cizí státní příslušník pan Petros, Papadopoulos a Ivan Duškov ze společnosti Klimentská 

rezidence k účelům novostavby. Několikrát jsem podával námitky, odvolání, která byla 

správními orgány vždy posouzena jako oprávněná. Investor stavby měl např. v záměru umístit 

do kořenů památného platanu strojovnu pro vodní prvek nebo podzemní garáže. Podzemní 

garáže zůstávají, platanu budou ještě osekány větve a kořeny. 

 V minulém týdnu mi přišel dopis z Ministerstva životního prostředí, že se mé námitky 

zamítají a novostavbě je tedy dána „zelená“. Myslím, že jsem bojoval za platan férově a vložil 

veškeré své síly do záchrany památného platanu až k hranici, co mi legislativa našeho státu 

dovolila. Bohužel jsem již vyčerpal veškeré své možnosti občana Prahy 1, tak aspoň několik 

slov k vám. 

 Jen díky bývalému zástupci bývalého starosty Filipa Dvořáka panu Valentovi se zde 

může stavět. Objasním vám proč. Protože bez jeho souhlasu by k této kauze ani nedošlo, 

neboť bez pozemku, který má k užívání Mateřská škola Revoluční a kde má být po dobu dvou 

let umístěn jeřáb stavby, žádná stavba nemohla být uskutečněna. To, že pan Michal Valenta 

rozhodl sám a bez souhlasu rady, se na nás otevřela další Pandořina skříňka minulosti s 

přesahem do současnosti, protože prý jím podepsaná smlouva o záboru zahrady Mateřské 

školy v Revoluční jako staveniště stále platí. 

 Na podzim loňského roku jsem poslal dopis radě a chtěl znát její řešení ochrany 

památného platanu i záboru části Mateřské školy Revoluční. Nikdo mi neodpověděl.  
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 Postavení politika začínám vnímat jako obdivuhodné až kouzelné. Politik může dělat 

cokoli, nebo nedělat vůbec nic, aniž by nesl sebemenší odpovědnost, kromě té hluboce 

osobní, o které asi ještě neví.  

 Platan v Klimentské ulici sice už neochráním, ale vystupuji zde proto, že chci, aby o 

této kauze vědělo co nejvíce občanů a rodičů dětí, které docházejí právě do této školky.  

 Na území Prahy 1 je pravda vzácná. Přesto budu doufat ve váš pravdivý přístup i 

pravdivé odpovědi ohledně záboru zahrady Mateřské školy Revoluční, která má být využita 

jako staveniště novostavby, byť nedávno zahrada prošla rekonstrukcí. Děkuji. 

 

P.  B u r g r : 

 S druhou interpelací pan Ing. Filip Dvořák. Připraví se zastupitelé. 

 

P.  D v o ř á k : 

 Ještě jednou dobrý podvečer. Kluci z Jednotky sledují přímý přenos z tohoto 

zastupitelstva. Musím vystoupit podruhé. Můj příspěvek se jmenuje Homo molestus.  

 Starosta Sboru dobrovolných hasičů pan Ing. Krištof písemně předloží interpelaci, 

nemůže být osobně přítomen, která se vztahuje k činnosti jednotky. Dovolím si vám pouze 

říct suchá fakta, která vyjmu velmi krátce z jeho interpelace. 

 Za loňský rok vaše jednotka dobrovolných hasičů měla 189 výjezdů, včetně hašení 24 

požárů a zachráněné hodnoty dosahují desítek milionů. Zda se vám jednotka vyplatí? 

 Vážné zastupitelstvo, bohatě – píše pan Ing. Krištof. Rozhodnutí o zřízení jednotky 

bylo historicky jedno z nejlepších.  

 Za prvé. Máte partu motivovaných a ochotných chlapů, kteří jsou připraveni zasáhnout 

při mimořádné události. 

 Za druhé. Nemusíte hradit žádné marné náklady, jen účelně vynaložené prostředky na 

jejich činnost a přípravu.  

 Za třetí. Náklady jsou násobně nižší než kdybyste si zjednávali jakoukoli firmu, a 

hlavně jsou k dispozici, kdy žádná firma nebyla schopna poptávané úkoly pro městskou část 

Praha 1 dodat. Od začátku pandemie členové jednotky odpracovali na dezinfekcích a 

dekontaminacích zasažených prostor téměř tisíc hodin, přičemž výše nákladů soukromým 

firmám za tuto činnost by dosahovala milionových částek.  

 Za poslední. Jen pro představu: jeden výjezd na dezinfekci není jen jednorázová práce, 

ale představuje mnohahodinovou dezinfekci např. všech DPS městské části Praha 1.  

 Abych zakončil tuto interpelaci obvyklým dotazem, jak je zvykem od občanů 

pokládat. Prosíme, když bude možnost jednotku přestěhovat z objektu Revoluční 28 ze 

sousedské zášti a záludnosti. Děkuji za pozornost.  

 Karlovi se omlouvám, opravdu pečlivě jsem našel pouze toto sdělení, přivítám odkazy 

na další. Děkuji. 

 

P.  B u r g r : 

 Dámy a pánové, tím jsou vyčerpány interpelace občanů, přecházíme k interpelacím 

zastupitelů. První je přihlášen pan Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Má interpelace směřuje k panu radnímu Burešovi. Týká se dopravy v centru.  

Ve vyjádřeních na internetu nebo v novinách i tím, že se odvolává na podrobnější měření  

v dopravě, která jsou potřeba udělat – slyším od něho tento argument minimálně od r. 2015, 

chci se ho zeptat, aby mi dal přehled měření, která byla pod jeho vedením udělána a seznámil 

mě s výsledky těchto měření. Děkuji.  
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P.  B u r g r : 

 Na řadě je paní Počarovská, připraví se pan Bodeček. 

 Ještě krátce bude reagovat pan radní Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Data byla předána TSK, která je následně zpracuje. Všechny další informace budou ve 

studii dopravy jak v pohybu, tak v klidu, která se za Prahu 1 připravuje. 

 

P.  B  u r g r : 

 Paní Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Zopakuji interpelaci, kterou adresuji panu tajemníkovi a zároveň panu starostovi. 

 Kolik zaměstnanců bylo nakažených coronavirem? Ptala jsem se na to už v listopadu, 

situace se podle toho co vím horší. Současně je nakažených nemálo lidí na městské části a 

přitom mnoho lidí nemá možnost pracovat z domova, byť mohou být vybaveni notebooky. 

Velmi mě to mrzí kvůli zaměstnancům. Neříkám to kvůli tomu, že jsem v opozici a chci 

„tvrdit“, opravdu mě to strašně štve, protože je to nefér. Lidé se nestřídají v kanceláři, sdílejí 

kancelář. Je to absurdní v porovnání s tím, co vydává vláda za nařízení a hlavně to není 

ohleduplné. Mrzí mě to i z toho důvodu, že jsme se dostali do situace, kdy zemřela paní 

místopředsedkyně Kontrolního výboru a všichni určitě známe lidi, kteří se dostali buď do 

nemocnice, jako moje babička, o které není jasné, zda umře nebo ne, nebo z našeho okolí 

umřel a hodně z nás se nakazilo.  

 Žádám, abyste situaci řešili, brali situaci vážně, vybavili zaměstnance notebooky, dali 

příkaz, aby nesdíleli kancelář. Především se ptám na informaci, kolik bylo lidí do této doby 

nakažených coronavirem. Děkuji. 

 

P.  B u r g r : 

 Předávám slovo panu starostovi. Pane starosto, po dobu mého řízení se nic zvláštního 

nestalo. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji, pane místostarosto. Krátce zareaguji s tím, že situace určitě je pod kontrolou. 

Došlo k dovybavení dostatečným počtem notebooků, práce doma je umožněna. V tomto 

směru doplní informace ještě pan tajemník. Určitě se to neponechává náhodě, v tomto směru 

je všechno řešeno. 

 Prosím ještě pana tajemníka, aby se k tomu vyjádřil. Je to závažné téma, věnujme 

tomu trochu pozornosti. 

 

Tajemník   D v o ř á k : 

 Interpelaci paní Počarovské jsem neslyšel, ale pokud se mám vyjádřit ke coronaviru, 

dezinfekce kanceláří se dělají od samého začátku, od března se dělají téměř okamžitě. 

 Co se týká práce z domova, máme možnost – nechytejte mě za slovo, přesná čísla má 

pan zastupitel Vích, která dostal od asistentky, myslím, že je tam asi 140 možných připojení, 

veškerá jsou využívána. Žádný další požadavek na notebooky ze strany zaměstnanců nebo 

vedoucích odborů nebo oddělení nemáme. Jak jsem říkal, některé práce z domova vykonávat 

nelze a lidé se také příliš o práci z domova už nehlásí. Práce z domova má také řadu nevýhod, 

o tom určitě čtete v denním tisku.  
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 Co se týká počtu nakažených, drželi jsme se v porovnání s ostatními městskými částmi 

v prosinci a v lednu velice dobře. Počet nakažených se pohyboval kolem dvou až tří, teď jsme 

se dostali do horší situace, v pátek bylo 8 nakažených, 2 lidé v karanténě. Číslo možná ještě 

trochu vzroste, protože máme asi dva případy, kde je podezření na coronavir, ale protože 

lékaři teď posílají na testy ty, kteří mají příznaky, až po několika dnech, přesné číslo budeme 

vědět za dva až tři dny. Ti, co jsou v karanténě, nemusí být lidé, kteří přišli do kontaktu s 

nakaženými v zaměstnání, ale mohou to být lidé, kteří mají doma partnera nebo někoho z 

blízkých pozitivního.  

 To je vše, co k tomu mohu říct. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji, pane tajemníku. Prosím ještě o krátkou informaci od pana radního Bureše 

ohledně technického vybavení. 

 

P.  B u r e š : 

 Doplním za informatiku. 148 plně funkčních notebooků včetně nastavení VPN. 

Všechny požadavky, které od vedoucích odborů a oddělení přišly pro své zaměstnance, jsou 

pokryty. Máme to jednodušší, protože téměř nikdo ze současné rady nemá žádný notebook, 

většinou užívá své vlastní prostředky. Proti minulosti nepotřebujeme takové množství 

techniky.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Další interpelující je pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Vážený pane předsedající, pane starosto, tato má interpelace směřuje na kompetentní 

osobu, které mi odpoví na uvedené a zajistí požadované.  

 Předem upozorňuji, že nemohu akceptovat sdělení, že ten či onen na naší radnici již 

nepracuje a není tak možné na dotaz odpovědět. V registru smluv jsou uvedeny 4 objednávky 

od MČ Praha 1 se jménem dodavatele Michal Valenta.  

 První objednávka z prosince 2017 na částku 80 tis. Kč za poradenskou a konzultační 

činnost pro Prahu 1 v termínu od 1. července do 30. listopadu 2017. 

 Druhá objednávka z února 2018 na částku 80 tisíc Kč za poradenské služby v oblasti 

optimalizace příjmů a výdajů Prahy 1 od 1. prosince 2017 do 23. února 2018. 

 Třetí objednávka z června 2018 na částku 96800 Kč za totéž, a to od období od 1. 

března do 31. května 2018. 

 Čtvrtá objednávka z října 2018 – to už bylo po komunálních volbách – na částku 

96800 Kč za totéž s uvedením měsíců červen až září 2018. 

 Všechny tyto čtyři objednávky budou přílohou této interpelace.  

 Ptám se: za co konkrétně dle uvedených objednávek byla Prahou 1 uhrazena celková 

částka 353600 Kč? Konkrétně komu a konkrétně co bylo za poptávanou službu dodavatelem 

předáno? Doufám, že se nejednalo o obdobu, která ze strany Michala Valenty zazněla u soudu 

při soudním řízení s ním a se společností JC Decaux, kdy panem Valentou bylo sděleno, že od 

uvedené společnosti pobíral měsíční paušál 40 tisíc Kč za to, že se v Praze zná s politiky a 

může tak lépe prezentovat značku této společnosti v našem hl. městě.  

 Ptám se, jak souvisí poradenská služba optimalizace příjmů a výdajů s hospodářskou 

správou, to je s oddělením našeho Úřadu, která objednávky vystavila? 

 Ptám se, jaké výsledky byly předány Ing. Zdeňkovi Kováříkovi, Haně Niedobové či 

Jolaně Braunové, pro mne expertům pro poptávanou službu? Rád bych viděl, co je Michal 

Valenta naučil a jak svými znalostmi upozornil na zlepšení jejich práce.  
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 Ptám se, jaká data a kým byla Michalu Valentovi předložena, aby Praze 1 mohl radit 

při optimalizaci příjmů a výdajů? 

 Ptám se, zda mi předložíte vše Michalem Valentou odevzdané k jím vykonané službě, 

za kterou Praha 1 uhradila 353600 Kč? S ohledem na první objednávku, ve které je uvedena 

částka 80 tis. Kč proti zbývajícím třem objednávkám za mnohem delší období se ptám, zda 

náhodou Praha 1 Michala Valentu neošidila a nedluží mu v současné době nějakou tu korunu? 

 Poslední dotaz. Jedná se o téhož Michala Valentu, který v r. 2010 bez vědomí rady 

diametrálně změnil a následně podepsal obsah nájemní smlouvy s uživatelem paláce Žofín, 

čili nedošlo k formální novaci nájemní smlouvy, neboť minimálně ve 13 pasážích smluvního 

ujednání došlo k ekonomickému poškození Prahy 1. Hovořím o dokumentu, který neobsahuje 

tehdy nutnou osvědčující doložku dalších dvou zastupitelů a ani typickou parafu osoby, která 

proces měla zastřešit.  

 Pokud je to skutečně tatáž osoba, pak zpochybňuji jeho výpověď u soudu, kdy pod 

přísahou uvedl, že s MČ Praha 1 od r. 2010 nespolupracuje, vyjma své účasti v jedné z 

komisí, která je pouhým poradním orgánem rady. Věru, to Praze 1 radil skutečný expert přes 

ekonomickou oblast.  

 Pane starosto, z pozice zastupitele požaduji nad uvedeným okamžitý dohled prověření 

a předložení, za co MČ Praha 1 vyplatila zmíněné osobě 353600 Kč. Důvěřuji v tomto paní 

dr. Pavle Gajdošové, nově jmenované vedoucí interního auditu. Snad se nenechá umlčet a 

bude odvážná předložit věrohodný výsledek. Nebude to mít snadné. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Nazarskou. 

 

P.  N a z a r s k á : 

 Dne 14. 12. mi přišel e-mail od zaměstnance živnostenského úřadu, kde podává 

stížnost na chování své nadřízené. Předem se omlouvám, že má interpelace nebude příjemná a 

ani mi nebylo příjemné číst tento e-mail. Ocituji jeho stížnost: 

 Podávám tímto stížnost na diskriminační jednání vedoucí odboru živnostenského  

Mgr. Kunštátové. Paní Kunštátová se opakovaně dopouští diskriminace a znevažování mé 

osoby coby obecního zastupitele statutárního města Chomutova. Toto jednání se postupem 

času stupňovalo a nyní již dosáhlo excesivní úrovně, navíc ve zcela neskrývané vulgární 

formě. Tato diskriminace se projevuji mimo jiné i ve způsobu odměňování pracovníků 

odboru. Jako důkaz připojuji e-mailovou korespondenci. 

 E-mailová korespondence je součástí mé interpelace, omlouvám se, nemohu ji číst, 

protože ve mně vzbuzuje velké emoce. 

 Pokračuji dál – je to ještě ten e-mail, který psal zaměstnanec živnostenského odboru: 

 Obracím se v první řadě na vás, pane tajemníku, ve snaze řešit záležitost nejprve 

mimosoudně, abyste zjednal nápravu. Kopie zahrnuje i kolegy a kolegyně z místního 

zastupitelstva městské části, neboť paní Mgr. Kunštátová svá vulgární a hanlivá tvrzení 

adresuje plošně na všechny politiky. Domnívám se, že tímto svým chováním poškozuje i 

dobré jméno MČ Praha 1. Závěrem bych vás rád, pane tajemníku, upozornil na skutečnost, že 

současný konflikt může být důvodem pochybení, kdy se vstupem nové kolektivní smlouvy v 

platnost a účinnost nebyl aktualizován pracovní řád. Vzniká situace, kdy se kolektivní 

smlouvou zaměstnavatel zavázal poskytnout zaměstnancům v kalendářním roce 7 dní 

dispozičního volna, které dosud nebylo, ale není pro něj dosud zavádějící předpis. Do konce 

roku zbývá již pouze 11 pracovních dní.  

 Chápu, že to může zvyšovat stresovou zátěž vedoucích pracovníků, ale to však 

nemůže být omluvou pro takto hrubé chování.  

 Konec citace, kterou jsem přečetla z e-mailu.  
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 Touto korespondencí jsem byla doslova šokována. Tím, že e-mailovou korespondenci 

rozeslal celému Úřadu a všem zastupitelům MČ Praha 1, tak to vnímám jako volání o pomoc. 

Proto tímto žádám tajemníka městské části Praha 1 o odpovědi na tyto otázky: 

 O vyjádření postupu vyřízení stížnosti uvedeného zaměstnance a jaké byly provedeny 

kroky? 

 O informaci, zda se vyskytlo více takových stížností na r. 2020? 

 Žádám současně vedoucí živnostenského odboru Mgr. Taťánu Kunštátovou o 

odpovědi na tyto otázky: 

 Proč se o politicích a zastupitelích vyjadřuje takto dehonestačně, protože se víceméně 

vyjadřuje i o mně, o všech zastupitelích jak u vás v sále, tak i u monitorů, kteří jsme on-line.  

 Proč komunikuje takto vulgárním způsobem se svým podřízeným zaměstnancem? 

 Zároveň žádám starostu MČ Praha 1 pana Ing. Hejmu o odpovědi na tyto otázky: 

 O sdělení, zda se do řešení této záležitosti zapojuje, a pokud ano, tak jakým 

způsobem? 

 Pokud se nezapojil, tak proč a jestli ho podobné stížnosti zajímají?  

 Prosím o písemnou odpověď. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Bude písemně reagováno. Prosím pana tajemníka, hlásí se o slovo. 

 

Tajemník   D v o ř á k : 

 Vážení zastupitelé, jedná se o zaměstnance, který se jmenuje xxxxx xxxxx. Je to 

politik, člen zastupitelstva města Chomutov. Tento pán se domnívá, že tak jako dělá politiku v 

Chomutově, bude ji dělat na Praze 1. Jeho chování bylo podivné od samého začátku 

pandemie, kdy v době, kdy jsme měli všichni spoustu starostí, snažili jsme se přizpůsobit 

aktuální situaci, tento pán rozesílal všude možně maily na téma, jak jsme pochybili, co jsme 

neudělali, co jsme udělat měli, dokonce to posílal na Policii ČR apod.  

 Nechci to rozebírat, není tu, nemá možnost se bránit. Tento pán byl bohužel 

rozmazlován svojí vedoucí odboru paní Mgr. Kunštátovou – to je to největší pochybení, které 

jsem zjistil, když jsem tu věc šetřil, a pak se jí tak trochu vymkl z rukou a zapomněl, že má 

jako zaměstnanec nějaké povinnosti a že hlavně vykonává státní správu, a tu nesmí 

politizovat. Znamená to, že pokud by byl dobrým zaměstnancem a nějaký takový problém by 

se objevil, obrátí se na mně a když nebude úspěšný, tak se obrátí na soud. Obrátil se, paní 

zastupitelko, na vás, to je jasný důkaz toho, že pan xxxxx politiku dělá. 

 Abych vám odpověděl na váš dotaz. Celou věc jsem řešil, šetřil, maily, které jste tady 

citovala, jsem také dostal. Samozřejmě nesouhlasím s tím, jak s ním paní Kunštátová jednala, 

tak se opravdu jednat s podřízeným nesmí, to jsem jí vytkl. Panu xxxxxxxx jsem na jeho 

stížnost odpověděl. Měli jsme kvůli tomu dvě sezení, nejprve s panem xxxxxxx já sám, potom 

jsme tam měli sezení v širším okruhu za účasti paní Mgr. Kunštátové, paní Solomonové jako 

vedoucí oddělení. Tím jsem věc považoval na vyřízenou.  

 Pan xxxxx píše o diskriminaci. V žádném případě to není diskriminace ve smyslu 

diskriminačního zákona, ale znovu opakuji. Pokud by byl opravdu diskriminován, pak se měl 

obrátit na soud a ne na zastupitele. Nechci říct, že tomu nerozumím, rozumím tomu, je to z 

jeho strany opět politika, ale nerozumím, k čemu to má sloužit a co se tím sleduje.  

 To je vše, děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za reakci. Upozorňuji, že máme posledních deset minut pro interpelace z řad 

zastupitelů. Prosím pana zastupitele Kotase. 
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P.  K o t a s : 

 Kolegyně a kolegové, má interpelace bude směřovat na starostu Petra Hejmu a na 

celou radu. Je to něco mezi interpelací a žádostí. Je to reakce na častost jednání zastupitelstva 

naší městské části. Domnívám se, že současné termíny nemohou stačit na projednání 

veškerých bodů. Proto bych požádal, kdyby rada mohla zvážit navýšení množství zasedání 

zastupitelstva. Já jsem třeba dnes nemocný, ale díky on-line se mohu účastnit i v době 

nemoci. 

 Rád bych vás také požádal o zvážení času pro interpelace občanů, jejich zájem o tento 

prostor vzrůstá. Za necelé dva roky, po které tady jsem, leckdy prostor pro ně nebyl ani 

využit, dnes jsme byli svědky, že čas byl dvakrát tak delší.  

 Pošlu to písemně, rád bych požádal o častější jednání zastupitelstva a zvýšení času pro 

občany naší městské části. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí, budeme reagovat jak se sluší a patří. 

 Pan zastupitel Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Dámy a pánové, má interpelace směřuje k radnímu pro dopravu panu Burešovi. 

 Vážený pane Bureši, dne 2. 2. jste na Radu MČ Praha 1 předložil materiál s názvem 

Zásadní stanovisko MČ Prahy 1 k odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy z prosince 2020 k 

omezení zbytné motorové dopravy v centru Prahy. Ve vašem tisku reagujete na návrh na 

omezení tranzitní dopravy na Smetanově nábřeží a v ulici Karmelitské, které je v zájmu 

většiny rezidentů MČ Praha 1 způsobem, který lze nazvat osobním projevem na věc, která je 

pro občany naší městské části prospěšná, ale nemáte ji ve své režii. 

 Ve svém materiálu tvrdíte, že řešení náměstka pro doprava Adama Scheinherra 

poškozuje zájmy občanů Prahy 1. Ovšem těžko říct jaké, občanům Prahy 1 zůstává tranzit 

povolen.  

 Dále že zatěžuje komunikační síť – to myslíte pěšími? – a nerespektuje výsledky 

jednání MČ Praha 1, 5 a 6. To víte odkud, když  nebýt informací, nejméně šesti jednání o této 

věci, na která jste byl pozván, jste se nezúčastnil? Jak potom můžete v tisku požadovat, aby 

bylo vysvětleno, proč nebylo opatření Magistrátu dostatečně koordinováno s městskými 

částmi, když jste se ani neobtěžoval na předmětná jednání dorazit? 

 Vědomě dlouhodobě sabotujete snahu Magistrátu přeměnit srdce Prahy z tranzitní 

trasy všech, kdo mají auto, v kultivovanou část města tak, jak je běžným standardem na západ 

od našich hranic.  

 Ve své gesci nejste odpovědný pouze za individuální automobilovou dopravu, ale 

rovněž za životní prostředí a veřejný prostor, které se nepochybně s navrhovanou změnou v 

této části Prahy zlepší. To si opravdu myslíte, že je normální, aby v bezprostřední blízkosti 

Karlova mostu vedla tranzitní doprava celým městem?  

 Vím, že odpovíte tak, jak máte ve zvyku, že vše je složitější, problematika je 

komplexnější a k záměru nebyla použita přesná data, která máte samozřejmě jen vy. Oba 

dobře víme, že uzavření tranzitní dopravy na obou březích této části města občanům MČ 

Prahy 1 přinese užitek, který není měřitelný se současným stavem.  

 Vychází mi z toho jediné, a to, že politikaříte a vadí vám, že s takto ambiciózním 

projektem přichází jiná politická síla a vy nejste schopen se přemoci a spolupracovat na 

změně, která je jednoznačným benefitem pro občany naší městské části.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci pana radního Bureše, potom bude poslední interpelace. 
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P.  B u r e š : 

 Musím reagovat. Pane zastupiteli, buď jste špatně informován, nebo lžete. Jedna 

schůzka se nepodařila zorganizovat teď, v době coronaviru. Samozřejmě, že se jednotlivé 

dotčené městské části několikrát sešly, Praha 1, Praha 2, Praha 5 a Praha 6, vždy byly řečeny 

nějaké podmínky.  

 Naše připomínky k materiálu, který jsme chtěli získat a nakonec jsme ho získali až 

týden před tím, než jsem dával materiál na radu, když už jsme všude urgovali, že si o něm 

povídají novináři a mi ho vůbec ještě neviděli, jsme probrali jak na odboru dopravy, ale 

hlavně jsme ho porovnali s tím, co jednotlivé městské části požadovaly. Za nás říkáme stále 

stejné. Není možné jakkoli omezovat, dokud nezabezpečíme ulice Karolíny Světlé, 

Konviktské, Jilské. Tam také pokračujeme a už jsou připravené materiály k podání na územní 

a stavební řízení, abychom tyto ulice mohli uzavřít a uchránit jen pro rezidenty. 

 Ano, nenecháme si přenést dopravu do těchto uliček, aby objížděly široké nábřeží, kde 

nikdo nebydlí a jezdilo to teď těmito ulicemi.  

 Co se týká dat, byla předána na TSK, zpracovány z toho statistiky a jsou tam velmi 

zajímavé věci, např.: jezdí tam v 80 % tranzit. Když se v r. 2019 uzavřelo Smetanovo nábřeží, 

tak ani jedno auto nepřibylo na objízdných komunikacích. Divné, takže to asi nebyl tranzit. 

Další věc je např. to, že když si člověk zkontroloval „erzetu“, která má parkovací oprávnění, 

ve vyhodnocení dat bylo napsáno, že to není nikdo z Prahy 1.  

 Společně s odborníky připravujeme na toto téma studii jak dopravy v pohybu, tak 

dopravy v klidu, ale u nábřeží platí to, co je. Aby např. někdo z Prahy 6 jezdil do nemocnice 

Pod Petřínem oklikou, to jsou nesmysly. Lidé se na nás obrací, paradoxně taková občanská 

sdružení, která se jmenují Proti omezení tranzitní dopravy v centru nám napsala, jestli za ně 

budeme bojovat a nedopustíme to, co se dozvěděla. Stejně tak se to týká např. Mariánského 

nám. a okolí, kde bojujeme za místní, protože na Magistrátu si někdo vymyslel, že zruší 110 

parkovacích míst s tím, že nejsou potřeba atd. 

 Proto tento tisk, proto jasná deklarace a obdobné usnesení, jaké přijímají další okolní 

městské části, s kterými pravidelně jednáme, komunikujeme s nimi a vzájemně se 

vyjadřujeme. Není to nějaký můj nesmysl. 

 

P.  H e j m a : 

 Poslední – pan zastupitel Skála, další interpelace budou po vyčerpání Programu. 

 

P.  S k á l a : 

 Nevěděl jsem že kol. Vladan Brož bude předkládat interpelaci k dopravě. Mám téma, 

které se toho týká. Pane Bureši, je pochopitelné, že na věci máme jiný názor, ale prosím, 

nesnažme se na pevná data nahlížet jako že každý máme svoji pravdu. Jsou to data, můžeme 

si je interpretovat jak chceme, ale jsou pevná. 

 Kdy bude vámi plánovaná instalace sloupků v ulici Karolíny Světlé a v Jilské? Mohl 

bych poprosit o nějaký časový harmonogram? 

 Jak pokračuje dopravně bezpečnostních opatření v Cihelné ulici? 

 

P.  H e j m a : 

 Bude krátká odpověď. 

 

P.  B u r e š : 

 Jak jsem řekl, zpracované podklady na podání na územní a stavební řízení projednáme 

s odborem dopravy, rozkresleno je to tak, abychom mohli po vydání stavebního povolení začít 

hned realizovat. To se týká Jilské, Konviktské a Karolíny Světlé. To je to hlavní objížděcí 
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místo. Dále jste myslel U Lužického semináře. Nejen tam, ale i Mostecká, Velkopřevorské 

náměstí a Sněmovní jsou na stavební úřad již podány se všemi vyjádřeními. 

 Co se týká Starého Města, má ho v rukou kompletně Policie ČR, která obcházela 

všechna místa a píše k tomu jednotlivé připomínky. Očekávám, že nejpozději první týden v 

březnu budeme mít ke všemu vyjádření, nastavíme časový harmonogram a budeme 

priorizovat podle volných peněz, což nás bude ovlivňovat. Znamená to, že první je Jilská, 

Karolíny Světlé – a tam to všechno má čas.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za reakci. Přerušuji bod interpelací, další interpelace vyslechneme po vyčerpání 

Programu našeho zastupitelstva.  

 Technická poznámka – paní zastupitelka Nazarská. 

 

P.  N a z a r s k á : 

 Prosím o pětiminutovou přestávku po interpelacích zastupitelů.  

 

P.  H e j m a : 

 Máte právo využít možnosti na pauzu. Prosím s technickou paní zastupitelku 

Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Domnívám se, že tam byl nějaký bod na pevný čas 19 hodin.  

 

P.  H e j m a : 

 Nevidím, paní kolegyně, jediný pevný bod jsme měli na 14 hodin.  

 Prosím promítnout rozpravu k bodu 3, k tisku 2021/133. 

 Po projednání rozpočtu městské části bych pustil naše kolegy z řad úřednictva. 

Vzhledem k venkovní kalamitě je dojezdová doba do domovů – kdo používá vlak a jiné 

dopravní prostředky – velmi dlouhá. Byl bych nerad, abychom jim neumožnili návrat domů, 

brzy ráno zase musí nastoupit do práce.  

 Zároveň upozorňuji na zákaz vycházení po 21. hodině. 

 Nechám hlasovat o tom, že souhlasíme s pokračováním jednání po 21. hodině s 

vědomím této odpovědnosti. Prosím, hlasujme o tom, že pokračuje jednání zastupitelstva i po 

21. hodině. Prezenční hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1, distanční: pan zastupitel Kotas 

pro, pan zastupitel Kučera se zdržel, pan zastupitel Špaček se zdržel, Nazarský proti, Vích 

proti, paní zastupitelka Počarovská proti, paní zastupitelka Talacková proti. Celkový výsledek 

hlasování: pro 16, proti 4, zdrželi se 3, nehlasoval 1. Pan Čižinská se omlouvá do konce 

zasedání ze zdravotních důvodů. Tento návrh byl přijat. 

 

 Otevírám rozpravu k bodu 3. Dále projednáváme rozpočet naší městské části. Slovo 

má pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Tento výstup bych rozdělil do dvou částí. Jednak bych s zeptal na některé projekty a 

ve druhé části mám dotazy k některým položkám navrženého rozpočtu. 

 Nyní k projektům. Zajímá mě, jaké jsou plány pro letošní rok s objektem V Jámě.

 Dále mám dotaz k Rybářskému domečku ve vztahu k plánu současného vedení, který 

je pro mne ne zcela pochopitelně realizován. Chci se zeptat, jak je možné, že s ohledem na 

výpůjčku objektu, rekonstrukce není obsažena v návrhu rozpočtu, když by měla být hrazena – 

jestli se nepletu – z hlavní ekonomické činnosti a nikoli z činnosti ekonomické? 
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 Dále se chci zeptat na Kamzíkovu, Železnou. Proč nám v předloze figuruje stále částka 

na rekonstrukci objektu, když tady máme rozhodnutí soudu 1. instance v náš neprospěch a my 

se odvolali ne proti tomu, že chceme druhou polovinu objektu do vlastnictví, ale odvolali 

jsme se pouze proti výši? Znamená to, že v tuto chvíli není možná varianta rekonstrukce 

objektu za naše finance.  

 Pak se chci zeptat, jak jsme na tom s plány v souvislosti s kubistickým kioskem, v 

případě, že se ukáže, že kubistický kiosek je co se týká stavebně technického provedení v 

pořádku? 

 Dále se chci zeptat, jak budeme postupovat s garážemi ve Štěpánské ulici, to znamená 

s projektem, který měl původně stát jestli se nemýlím  80 – 90 mil. Kč. Následně došlo k 

úpravě projektu s navýšením částky na 116 – 119 mil. Kč, a dnes jsme na částce kolem 140 

mil. Kč. Důležité pro mne je, až skončí zkušební provoz, jaká bude přibližná výše nájmu pro 

uživatele parkovacích míst a s jakou roční ztrátou máme každý rok počítat nezávisle na tom, 

že se částka 140 mil. Kč nikdy nevrátí, a to ani částečně. 

 Dále se chci zeptat na Senovážné nám. 17 – projekt přestavby bytů na nebyty. 

Nepočítám s tím, že by se realizovaly jednotky v podkroví, o čemž se také uvažovalo. 

Myslím, že tady kol. Vladan Brož už nadhodil i projekt podzemních garáží na Dvořákově 

nábřeží.  

 Zajímá mě také, jestli se stále počítá s projektem, který byl řešen někdy předloni, což 

je projekt revitalizace Kampy. 

 Také se chci zeptat na záležitost k Nemocnici Na Františku, jestli je tam nějaký plán. 

Pokud se nemýlím, v nedávné době tam vznikla plastická chirurgie a myslím ještě 

pediatrie(?). 

 Nyní ke druhé části, což jsou konkrétní případy z předloženého návrhu. V rámci 

předloženého návrhu hodnotím velmi pozitivně zejména investice do vzdělávání.  

 V návrhu rozpočtu mi chybí projekt participace, rozhodování o části rozpočtu pro 

občany. Jde o to, aby aspoň o části rozpočtu, o projektech a investicích mohli rozhodovat lidé, 

kteří zde na Praze 1 žijí. Tím odkazuji na Komisi pro participaci, zda by se tímto podnětem 

mohla zabývat a radě do budoucna v této souvislosti dala nějaké doporučení.  

 Nyní ke konkrétním položkám, nejprve k mým oblíbeným vnějším vztahům, kde u 

některých položek dochází k navýšení. U tří jsem dostal vysvětlení panem Ing. Kováříkem. 

Chápu a uznávám, že je to politická záležitost, které částečně rozumím, pokud je v jistých 

mezích. Myslím, že v tomto případě meze nebyly překročeny. I přesto se musím zeptat: 

neměla by za tuto část nést odpovědnost redakční rada, která nemusí spravovat jen agendu 

redakčního časopisu? Ptám se na to záměrně, neboť pokud si dobře pamatuji, redakční rada 

byla zřízena usnesením rady v červnu 2019, kdy do ní byli zvoleni členové a byl schválen její 

status. V lednu 2020 po politickém převratu usnesením rady byli pouze odvoláni členové rady 

včetně tajemníka, redakční rada však nebyla zrušena a ani nebyl zrušen její status. Znamená 

to, že více než rok máme neobsazenou redakční radu.  

 V prvním výstupu jsem měl dotaz a nevím, zda jsem pochopil odpověď pana Ing. 

Kováříka. Ptal jsem se na položku Čestných občanství a Cen Prahy 1. Znamená to, že když je 

tam teď v návrhu 600 tisíc Kč, v loňském roce jsme udělili zastupitelstvem čtyři čestná 

ocenění, ceny Čestného občana, to znamená, že jedeme podle dosud platných podmínek. 

Znamená to, že tyto čtyři osob by měly dostat finanční odměnu 100 tisíc Kč, což je 400 tisíc 

Kč. Znamená to, že nám pro letošní rok zbývá – pokud budeme udělovat Ceny Prahy 1 a 

Čestného občana – pouze částka 200 tisíc Kč? 

 Dále se chci zeptat na položku Magazín Jedna, kde vidím, že v r. 2019 tam byla částka 

1,4 mil. Kč, v r. 2020 částka 2,5 mil. Kč, a v r. 2021 je tam položka o půl milionu větší. Chci 

se zeptat, jestli se nám navýší počet vydání časopisu, nebo se změní kvalita?  
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 Dále se chci zeptat na zdi. Je tam jednak opěrná zeď Kampa a myslím, že je tam ještě 

jedna zeď. Ptám se na to v souvislosti s tím, že částky jsou tam nemalé. Nejsou to také zdi, o 

kterých se uvažuje, že by mohlo dojít k odsvěření směrem k hl. městu Praha? 

 Viděl jsem tam položku revitalizace hřiště za Haštalem. Je tam uvedeno, že bude 

umístěna lavička Rychlých šípů – 2 mil. Kč. Zaznamenal jsem, že tam lavička byla 

zrealizovaná někdy v prosinci. 

 Je tam i další kolonka 2 mil. Kč na rozšíření veřejného prostoru ve Stínadlech. Toto 

nenamítám a naopak musím říct, že tyto dva projekty velmi kvituji, velmi se mi tento nápad 

líbí a těším se na něj.  

 Dále se chci zeptat na položku týkající se bytů a nebytů. Je to 3612, položka 5169 – 

2100 tis. Kč. V r. 2019 byla částka 411 tis. Kč, v r. 2020 částka 1 mil. Kč a v r. 2021 je tam 

navržena částka 2,1 mil. Kč. Jsou to náklady na právní služby a služby spojené s realizací 

oprav v bytovém hospodářství. Tyto položky se neproplácí z ekonomické činnosti? 

 Mám tady číslo 899, položka 3612 a 5169, což jsou granty na opravu domovního 

fondu. Tady je uvedeno - nákup služeb souvisejících s dotacemi – a je tu uvedena částka  

1 mil. Kč. Chci se zeptat, na co tato částka je? Vždycky se hradila částka za to, že jsme si 

najali společnost, která nám posoudila, že ti, kteří se přihlásili o dotace, splnili všechno co 

měli, a pohybovali jsme se tam kolem 200 tis. Kč. Chci s zeptat, na co částka 1 mil. Kč je? 

 Totéž u položky 3612, 5225 – 1,7 mil. Kč v rámci grantu na opravu domovního fondu. 

Také se ptám, na co to je? 

 Dále mám návrh spíše do příštího roku. Vážení kolegové, byl bych velmi rád, 

abychom vyhradili částku – je mi to jedno, je-li to z rozpočtu nebo z ekonomické činnosti, 

která bude vyhrazena pro pasportizaci ať bytů, nebytových prostor nebo objektů. Už jsem se 

jako radní pro majetek setkal s tím, že vůbec nemáme ponětí o tom, když pronajímáme celé 

objekty, jaké tyto objekty mají celkovou plochu. Myslím si, že je potřeba, abychom detailně 

pasportizovali všechen hmotný majetek, který máme. Byl bych rád, kdyby se i v rámci 

pasportizace prověřilo, k čemu objektu skutečně slouží, a to i s porovnáním s účelem v 

nájemní smlouvě.  

 Na závěr bych chtěl reagovat na předřečníky, kteří reagovali na to, co jsem tady říkal v 

rámci svého prvního výstupu. Tomáš Heres, předseda Finančního výboru, řekl, že jsme měli 

jako zastupitelé možnost se  již dříve seznámit s rozpočtem. Udělal jsem to, zabýval jsem se 

tím velmi pečlivě. Měl jsem ale na mysli nikoli seznámení, ale spíše zásah do rozpočtu, aby 

došlo k nějaké komunikaci v této záležitosti. 

 Zareagoval bych na pana starostu. Měl jsem poznámku k tomu, že pan starosta z 

pozice opozice tady chtěl, aby si obhajovali své položky správci kapitol. Nebylo to v r. 2008, 

2009, ale bylo to v r. 2015, 2016. Nemusel jste se k tomu vyjadřovat, bylo to jen takové 

pošťouchnutí. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Neříkal jsem, že to bylo v r. 2006, 2007, nevadí to, není to podstatné. Pojďme dál. 

 Omlouvám se paní předsedkyni klubu Pirátů, protože jsem měl po interpelacích 

vyhlásit 5 minut přestávku. 

 Prosím pana Ing. Kováříka, aby zareagoval na pana kol. Bodečka, aby to do té doby 

nezapomněl, a hned poté vyhlásím přestávku. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Nezapomenu to, odpověď bude delší. 

P.  H e j m a : 

 Dobře, vyhlašuji teď 5 minut pro jednání klubů. 

(Přestávka) 
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 Prosím pana Ing. Kováříka o odpovědi. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Dotazů od pana Bodečka jsem napočítal 20. 

 

P.  H e j m a : 

 O slovo se hlásí paní Amálka Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Mám stanovisko klubu. Na základě vznesených interpelací a na základě závažnosti 

situace předkládáme ještě jeden bod týkající se Rybářského domečku do Programu. 

Předkladatelem je David Bodeček a Vladan Brož. Mělo by se to k vám teď dostat. Myslíme 

si, že to je situace závažná a jak jste slyšeli v několika interpelacích, je neodkladná. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Budeme postupovat v souladu s Jednacím řádem. Je zapotřebí, abyste připravili tisk a 

musíme po jeho předložení hlasovat o zařazení do Programu. Jakmile bude tisk připraven a 

předložen, budeme hlasovat o jeho zařazení. 

 Prosím kol. Nazarskou. 

 

P.  N a z a r s k á : 

 Po jednání klubu bych žádala o předřazení bodu Janov za bod č. 6, takže by to byl bod 

č. 7. 

 

P.  H e j m a : 

 Omlouvám se, ale máme za sebou bod projednáni Programu, který byl takto schválen. 

V tomto směru bychom neměli s Programem hýbat. Pokud máte závažný důvod po změnu v 

rámci Programu, předneste procedurální návrh, budeme o něm hlasovat.  

 Zároveň se táži předsedy Návrhového výboru, zda byly splněny náležitosti podle 

Jednacího řádu pro předložení návrhu na zařazení tisku? 

 Toto asi nesplňuje formální náležitosti, ale i přesto dávám hlasovat. Kdo je pro 

zařazení tisku o záměru na výpůjčku Rybářského domečku na Kampě - předkladatel David 

Bodeček a Vladan Brož – do Programu zastupitelstva? Prosím procedurálně hlasovat. 

Prezenční hlasování: pro 3, proti 2, zdrželo se 6, distančně: pro pan zastupitel Vích, Kotas, 

Nazarský, Kučera, Špaček, paní zastupitelka Nazarská a Počarovská, ostatní nehlasovali. 

Celkový výsledek: pro 10, proti 2, zdrželo se 6, nehlasovalo 6 (oprava). Návrh nebyl přijat, 

tisk nebude zařazen na jednání dnešního zastupitelstva. 

 Technická pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pane starosto, nejsem si jistý, zda zastupitelé věděli, o čem hlasují? Materiál měl být 

předložen zastupitelům. Nevěděli, co je obsahem důvodové zprávy a co je v navrženém 

usnesení.  

 

P.  H e j m a : 

 Velmi se omlouvám, konstatovali jsme, že to nesplňuje náležitosti předkladů, ale i tak 

jsme hlasovali o tom, zda zastupitelstvo chce jednat o záměru na výpůjčku Rybářského 

domečku na Kampě, přestože jsme to už jednou vyřadili z dnešního jednání zastupitelstva. 

Jistě uznáte, pane kolego, že to, že tři občané tady vyjádří nějaký názor, není to závažná 

situace, která by nás nutila k tomu, abychom dnes o tom museli znovu urgentně jednat. 
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Jednou jsme to již vyřadili a teď jsme gentlemansky znovu hlasovali o zařazení. Prosím, 

nezdržujme se, budeme tady do rána.  

 Z Jednacího řádu vyplývá, že pokud je věc vyřazena, nemůže být znovu opakován 

pokus o jejím zařazení. Z toho důvodu bychom se tím neměli vůbec zabývat. Věřím tomu, že 

o Rybářském domečku se budeme bavit ještě na jiných platformách. Prosím pokračovat. 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Dokument je jiný než ten, který byl předložen. Předkládá ho jiný předkladatel. Předtím 

ho předkládal pan Čižinský, teď ho předkládá Bodeček a Brož. To je první věc. 

 Druhá věc. Má všechny náležitosti dle Jednacího řádu.  

 Třetí věc. Hlasování považuji za zmatečné a žádám tě, abys před hlasováním přečetl 

celé usnesení a důvodovou zprávu. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Předávám slovo panu předsedovi Návrhového výboru, protože návrhy směřují do jeho 

rukou, abychom nebyli nařčeni z toho, že se nějakým způsobem snažíme krátit vaše práva. 

Byl zde požadavek o přečtení návrhu. 

 

P.  B u r e š : 

 Název v kroužku – k záměru rady o výpůjčku Rybářského domečku na Kampě. 

 Čtyři řádky přeškrtaného textu, z nichž je vidět jen domeček.  

 Usnesení: 

 1. – asi zastupitelstvo – si vyhrazuje rozhodování a nakládání s domem č. p. 134 s 

pozemkem parc. č. 788 – asi to mělo být na pozemku – v k. ú. Malá Strana, Praha 1, tzv. 

Rybářský domeček na Kampě, nad rámec pravomoci jemu vymezené. 

 Důvodová zpráva. Navržené usnesení je předloženo s ohledem na veřejný a mediální 

zájem o uvedeno problematiku. Předkladatelé a zpracovatelé: Mgr. Vladan Brož a Mgr. David 

Bodeček. 

 

P. P o č a r o v s k á : 

 Není to nic jiného než vyhrazení práva zastupitelstva nad radou. 

 

P.  H e j m a : 

 Na žádost paní zastupitelky Počarovské opakuji procedurální hlasování o návrhu na 

zařazení tohoto tisku do Programu dnešního jednání. Prosím hlasovat. Prezenční hlasování: 

pro 3, proti 3, zdrželi se 3, distanční: pro paní zastupitelka Nazarská, Talacková, Počarovská, 

pan zastupitel Vích, Kučera, Nazarský, Špaček, Kotas. Celkové hlasování: pro 11, proti 3, 

zdrželi se 3, nehlasovalo 7. Tento návrh nebyl přijat, definitivně tento tisk nebude zařazen na 

Program dnešního zasedání. 

 Prosím pokračovat v projednávání našeho rozpočtu. Prosím pana Ing. Kováříka, aby 

pokračoval v odpovědích na 20 otázek pana zastupitele Bodečka. 

 Pan zastupitel Votoček má technickou. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Pane starosto, nejsme na zastupitelstvu hl. m. Prahy, aby se ohýbal Jednací řád podle 

libosti. Prosím, dodržujte tvrdě Jednací řád.  
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P.  H e j m a : 

 Beru na vědomí, pane kolego. Prosím pana Ing. Kováříka. Doufám, že opozice toto 

ocení jako vstřícnost. 

 

P.  K o v á ř í k : (pozn.: na řadě míst nesrozumitelné) 

 Vezmu to rychle. Otázka V Jámě. Nepočítáme momentálně s žádnou konkrétní akcí. 

 Rybářský domeček není v rozpočtu proto, protože nebylo o nic požádáno, nic není 

připravováno.  

 Pokud se týká Železné a Kamzíkovy, hl. město se odvolalo a v době připravování a 

schvalování rozpočtu nemáme žádný rozsudek, který by vedl k tomu, že tyto peníze můžeme 

odblokovat. Máme pouze prvostupňový rozsudek, který neřeší danou věc a je stále v 

odvolacím procesu. Nemůžeme to v tuto chvíli odblokovat, odblokoval bych to s velkou 

radosti. 

 Pokud se týká Senovážné 17. Máme tam pouze peníze na projekční(?) přípravu, v tuto 

chvíli není rozhodnut celkový rozsah, ale nepočítáme s půdními byty. 

 Pokud se týká Kampy, na to jsme získali peníze z dotace hl. m. Prahy. Je to stále 

stejná zeď na břehu Kampy.  

 Pokud se týká Nemocnice Na Františku, máme tam peníze na přístrojové vybavení a 

na výtah. Žádné další investice nejsou rozjednány. 

 Participace. Již v úvodním slovu jsem hovořil o tom, že většina lidí přehlédla, že 

peníze na participaci tam jsou, jsou v č. 903 v příslušném ORJ. Jak to přehlédla komise, tak i 

více jedinců. Počítáme s tím, peníze tam jsou. 

 Vnější vztahy jsem zde už vysvětloval. Peníze nemůže mít redakční rada, může je mít 

některý z odborů nebo správců ORJ. Rozpočet nemůžeme dát na orgán, který není 

zodpovědný, peníze má vždy příslušný správce ORJ, což v tomto případě je příslušné 

oddělení Úřadu MČ.  

 Pokud se týká účasti občanů, již jsem odpověděl. 

 Pokud jde o peníze, které se týkají časopisu, není to žádný jiný papír, týká se to 

četnosti a rozsahu, počtu stránek. Občané to pozitivně kvitovali.  

 Pokud se týká zdí, už jsem o tom hovořil. Je tam pouze Kampa.  

 K bytům – nebytům. Příslušná položka je záležitost nikoli bytů-nebytů, ale jsou to 

peníze, které má ORJ na veškeré práce, které má se soutěžením zakázek. K soutěžení zakázek 

potřebujeme podklady, poradce, právní servis – to je placené z této položky. Protože některé 

akce nebyly dokončeny, je tam přesunuta částka i z loňska, proto tato částka tak narostla. 

Nesnižoval jsem to, protože věřím, že naše investice se více rozjedou. 

 Pokud se týká služeb na kontrolní činnosti v oblasti grantů, je to totéž, částka narostla 

přesunem z loňska. Nepočítám s tím, že bychom ji celou vyčerpali, je to spíše otázka, jak 

rychle budou pokračovat tyto dotace v letošním roce. Pokud budou pokračovat v plné šíři tak, 

jak jsou v rozpočtu, tak tuto částku na tuto kontrolní činnost a na související stačíme vyčerpat, 

pokud bude nějaké zpoždění, dojde k přesunu.  

 Pokud se týká pasportizace, v plánu ekonomické činnosti peníze jsou, není to 

samostatná položka v ostatních nákladech OTMS. Je možné dělat pasportizaci, byla by to asi 

čtvrtá pasportizace za posledních deset let, o které slyším. Samozřejmě, že je to oblíbené téma 

a oblíbený náklad, který ale nemá pro nás žádný zásadní ekonomický přínos. Peníze na to 

jsou, záleží na tom, jak se použijí.  

 K Haštalu. Je to záležitost, která je v pořádku, je to nová aktivita. Lavička tam je, ale 

toto je nová věc. 

 Pokud se týká Stínadel, je to nová akce, je to zahájená projekční příprava. 

 Ke garážím ve Štěpánské. Je to ukončené, v rozpočtu se to neobjevuje. 
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 Pokud se týká provozních nákladů, v tuto chvíli nepočítáme, že půjdou zcela z 

příslušné činnosti, která se týká ekonomické činnosti. V toto chvíli nemám rozpis nákladů. Ke 

schvalování rozpočtu to není podstatné, protože to v rozpočtu není. Pro plán ekonomické 

činnosti bylo vykalkulováno celkové skóre, nekalkuluji každou smlouvu samostatně, to bych 

se z toho zbláznil.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji, pane inženýre, za vaši reakci. Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Děkuji za slovo. Právě teď přemýšlím o tom, že bych navrhl, abychom si odhlasovali, 

že garážím Štěpánská se bude říkat „ekonomická katastrofa městské části“, což by 

vystihovalo asi nejlépe to, co se tam odehrálo a co ještě bude pronásledovat příslušný odbor 

hospodářské správy. Pak jsem si říkal, že je na hlasování pozdě. 

 Vrátím se k rozpočtu. Bylo tady řečeno několik věcí, např. že převod z nerozděleného 

zisku z minulých let ve výši 76 mil. jde striktně na investice. Není to pravda. Když se 

podíváte na usnesení, není tam žádné určené a ani v tuto chvíli jak je rozpočet strukturován, 

nepočítáme s tím, že by se částky konkrétně účelově vázaly na nějaké akce. Je to jeden balík 

peněz, které schvalujeme.  

 Co se týká naší debaty o tom, zda je rozpočet schodkový či ne, tak to byla velká 

debata. Viděl jsem velkou snahu našich kolegů z ODS a předsedy Finančního výboru, aby 

říkal, že to rozhodně schodkový rozpočet není. Řeknu to jednoduše. Převádění peněz z 

nerozdělených zisků z předchozích let jak se děje dnes a jak je navrhováno v tomto usnesení 

se v uplynulých deseti letech nedělo. Převáděly se peníze na investice, které se nestihly. 

Převod financí z jednoho roku na druhý neexistuje, to se zase rozpustí do nerozdělených 

rezerv, a pak se to z nich zase vytáhne. Je pravda, že se každoročně převádějí tyto peníze z 

rezerv. Gró je v tom, že se nikdy nepřeváděly peníze, protože se nedostávalo příjmů. Tady se 

to děje. Myslím si, že to není kvůli tomu, že by se nedostávalo příjmů, ale kvůli tomu, že 

dotyční chtějí „honit mnoho vrabců zároveň“ a nedostávají se jim na to peníze.  

 V tomto ohledu se můžeme bavit o tom, že rozpočet je nebo není schodkový, ale je 

tady specialita, která tady v minulých letech nebyla. Tato specialita není ovlivněna covidem.  

 Prosím paní Valíčkovou, aby promítla obrázek, který jsem posílal. Jedná se o javor 

stříbrný na Smetanově nábřeží. Prosím pana starostu a pana radního Bureše, aby se na strom 

bedlivě podívali a řekli mi, jaké zahradnictví prodává takové staré vzrostlé stromy. 

Samozřejmě žádné. Ten, kdo si myslí, že nahradí takto vzrostlý strom náhradou, podle mne 

neví nic o sázení stromů, nebo nás balamutí.  

 Můj pozměňovací návrh zastavuje investici do tohoto místa a zastavuje kácení tohoto 

stromu. Prosím kolegy, aby hlasovali se vzpomínkou na tento obrázek. Toto jsem bohužel 

pořizoval v zimě, není vidět, jak koruna krásně obrůstá v létě a jak je bohatá. Byl bych velmi 

rád, abyste k tomu přistoupili s čistým srdcem, abych se nemusel domnívat, že jde o nějakou 

úlitbu okolních hoteliérů. Všichni víme, že vedlejší palác má být rekonstruován, má luxusní 

hotel a jestli u paláce Belvue investoři uvažují, že tudy povedou vjezd do podzemních garáží 

za to, že jim strom stíní do oken, to není důvod k tomu, abychom strom káceli.  

 Děkuji, předávám slovo dalším. 

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má pan zastupitel Brož. 
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P.  B r o ž : 

 K reakci pana Bureše na mou poznámku k cityvizoru. Vždycky mi „namíchne“, když 

pan Bureš tak umně spojí pravdu se lží, to umí jedině on a možná ještě někdo tady.  

 Co se týká cityvizoru, měl byste se podívat na jiné městské části, vyjmenoval jste ty, 

kde to nefunguje. Měl byste se podívat na Prahu 12, která to má aktualizované k 2. 2., na 

Prahu 7, která to má k 31. 12.,  nebo na Prahu 11, která to má k 1. 1. 2021. Není to tak, že 

všichni od toho upouštějí. I kdyby od toho upouštěli, pořád je to tisíckrát větší snaha o 

transparentnost, než jste měli vy. Říkáte, že to nefunguje, že je to špatné, ale aspoň jsme se o 

něco snažili, o to být transparentní a využívali prostředky, které k tomu byly.  

 Říkáte, že jsme ve stejné situaci jako před rokem, že jsme to také neměli 

aktualizované. Ano, vy jste nás odvolávali 14. ledna, a ne skoro o měsíc později, takže nejsme 

ve stejné situaci. 

 V souvislosti s tím říkáte, že je to přesně ukázka toho, jak se věci dělat nemají, nebyla 

odpovědnost, nebylo vám to předané. Zrovna vy jste ale chodil ještě půl roku na Ministerstvo 

vnitra jednat z pověření městské části, nosil jste v kufříku materiály, které jste si nechal 

vypracovat za peníze městské části a nechtěl jste nám je předat. O věcech, které jste tvořil, 

nikdo na radnici nevěděl a nikomu jste je nepředal. Neříkejte nám hlavně vy, pane Bureši, že 

my jsme v tom neměli systém, že vy máte systém a všechno jste nám předali. To není pravda.  

 K rozpočtu. Slova o tom, že investujete a my jsme projídali – to jsou fráze, které se 

vůbec nezakládají na pravdě. Vy stavíte a my jsme chtěli bourat – to také není pravda. 

Pokračovali jsme v projektech, které nám připadly smysluplné a byly v souladu s naším 

programem, se kterým jsme kandidovali. Ty, které nám připadly nesmyslné, je třeba Anenský 

trojúhelník, kde v předpolí hotelu, kde stojí krásný strom, tak ten má padnout za nějakou 

třicetimilionovou investici. Říkali jsme, že revitalizace je tady možná, ale strom chceme 

nechat dožít a chceme ho tady mít.  

 Na závěr k rozpočtu přečtu jeden aktuální citát: 

 Nesmyslné rozhazování peněz naší vlády – můžete si doplnit radnice – nezná hranice. 

Doufám, že brzy přijde vláda - nebo vedení nové radnice, která bude své kroky promýšlet 

odpovědně.  

 Je to citát pana J. C. Lambertiho, předsedy TOP 09 na Praze 1. Pod tento citát bych se 

podepsal a s tím bych také podepsal granty na opravu domovního fondu. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 Už si připadám, že je to moje obsese s těmi granty na opravu domovního fondu. Mám 

pocit, že je opravdu nevhodná doba dávat do toho tolik peněz. Chápu, že je to nějaký politický 

kompromis na udržení pana Votočka v koalici, rozumím tomu. V době, kdy jsou podnikatelé 

nejen v centru v krizi, připadá mi to nevhodné nakládání s penězi. Když sousedovi umře stádo 

krav, tak si druhý den nepořídím pentli. Je to nevhodné rozhazovat peníze v této době, je to 

20mil. Chápu, že je to kompromis, ale mám pozměňovací návrh. Pojďme 10 mil. z těch 19 

mil. na to určených vrátit do nevyčerpaných rezerv a pojďme tyto peníze rozumně uvolnit na 

záchranu podnikání v centru. Je to opravdu nevhodná doba. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 
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P.  P o č a r o v s k á : 

 Nejdříve drobnost. Když se podíváte do návrhu usnesení, je tam uvedeno, že 

zastupitelstvo schvaluje rozpočet dle přílohy 1.2, pak je tam příloha 3 – uloženo v OVO. 

Navrhuji, aby se vymazalo „uložené v OVO“. Myslím, že to nebude žádný problém, protože 

na úřední desce to bylo také vyvěšeno s přílohou 3.  

 Mám dotaz podobný jako David Bodeček. V kapitole 8, kde jsou domovní fondy – je 

to příloha k rozpočtu, na str. 36/52 je tento ORJ vypsán – máme tři položky: 21700 tis., nákup 

služeb souvisejících s dotacemi, 1 mil. Kč. Pan Kovářík řekl, že je to nevyčerpaný převod z 

loňského roku. Ptám se, proč se tím takto nafukují výdaje a proč tam nezůstává třeba 200 tisíc 

jako to bylo v r. 2019. V prvním návrhu a v předchozích případech to bylo bez milionu, tak 

nechápu, jak je možné, že na nákup souvisejících služeb přímo s granty na opravu domovního 

fondu je 1 mil. Kč. 

 Ráda bych přednesla pozměňovací návrh. V položce 5169, pokud mi to nebude 

objasněno panem Kováříkem nebo panem Votočkem, snížit částku na nulu a v tomto smyslu 

promítnout do přílohy č. 2 a do ponížení v návrhu usnesení o milion. 

 Prosím o reakci, je-li to nutné, mohu případně bod upravit, aby tam bylo 200 tisíc. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana inženýra, jestli bude rovnou reagovat. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Ještě k panu kol. Kučerovi. Ano, pane kolego, pokud to vezmeme fiskálně, rozpočet je 

schodkový. Říkal jsem to už na začátku, že jsou tři kritéria, podle kterých lze hodnotit 

schodkovost nebo neschodkovost rozpočtu. Nemáme zapojeny žádné půjčky a nic podobného, 

z vnějšího hlediska je rozpočet vyrovnaný, z hlediska časového je rozpočet schodkový. 

 Věřte tomu, jsem schopen to doložit, že každý rok zapojujeme částku z nerozdělených 

výsledků let minulých, ale jako jsme v r. 2020 zapojili částku přes 92 mil. z nerozdělených let 

minulých, výrazně vyšší než pro r. 2021, ale nespotřebovali jsme ji, budu se usilovně snažit, 

abychom nespotřebovali těch 76 mil. v r. 2021. Protože to ale neumím v únoru ještě 

stoprocentně slíbit, kryji to tímto způsobem. Podařilo se mi to s výjimkou dvou let od r. 2010 

vždy takto zapojené peníze v průběhu roku nahradit jinými zdroji. Říkám s výjimkou dvou 

let, od r. 2010 každý rok zapojujeme určitou částku při schvalování rozpočtu z našetřených 

peněz a s výjimkou r. 2014 se vždy podařilo vyrovnat. Proto nám částka z minulých let 

neklesá. V loňském i předloňském rozpočtu to máme také, pouze jeden rok se mi to 

nepodařilo v průběhu roku vyrovnat.  

 To jen na vysvětlení, že to není novinka. 

 Jinak máte pravdu, že z hlediska fiskálního je rozpočet schodkový. Říkal jsem to již 

před mnoha hodinami a diskuse se bohužel roztrhla něčím jiným. Říkal jsem, že z hlediska 

fiskálního má schodkový rozpočet nejen hl. m. Praha, nejen všechna velká města, ale i 

všechny velké městské části. Každá z nich zapojuje peníze, které má „z let minulých“ v různé 

velikosti. Existuji také rozpočty, které jsou nevyrovnané i z hlediska vlastních a cizích zdrojů. 

Třeba Praha 11 má půjčku, Praha 12 má půjčku, Praha 10 o ní uvažuje. Tam je to z hlediska 

vyrovnání jiná věc.  

 Pokud se týká kol. Počarovské, je-li možné hlasovat o 1 mil. na nákup služeb 

souvisejících s dotacemi, tak samozřejmě ano, ale v tomto případě je nebude mít odkud 

použít. Těch 1,7 mil., které se týkají grantů pro provoz SVJ, to jsou vodoměry, je samostatný 

bod, je to jediný druh dotace. Pokud by se zastupitelstvo rozhodlo tuto částku použít na něco 

jiného, je to hlasovatelné. Nemohu vás přesvědčit, že je to nehlasovatelné.  

 Otázka je, zda je to rozumné, ale to nepřísluší mně jako zástupci Úřadu, abych vám 

říkal, co je více či méně rozumné. 
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 K tomu, co říkal kol. Bureš, nemám moc z hlediska tvůrce co bych k tomu podotkl, jen 

to, že to jsou v podstatě věci mezi členy zastupitelstva, jak jste ochotni mezi sebou 

spolupracovat a kooperovat. Snažím se každý rok udělat takový rozpočet, aby fungoval, aby 

pro všechny byl funkční. Podotýkám, že meziroční změny nejsou tak zásadní bez změny 

priorit, městské části umožňují z hlediska financování dojít k tomu, že nebudeme nic prožírat. 

Neprožíráme ani tento rok, rozpočty od r. 2010 neprožírají nic. Praha 1 již nejméně 11 let 

sestavuje rozpočet, který je fiskálně sice schodkový, ale z hlediska zdrojů je vyrovnaný a 

vesměs je postaven tak, aby Praha 1 měla vždy v případě potřeby dostatečnou rezervu a 

mohla fungovat. Všechny rozpočty jsou dělány konzervativně a nejsou tak rozlišné podle 

toho, jak se vystřídá politická reprezentace. Odlišují se podle základní priority, což se liší v 

několika množství akcí, jinak základní standardy, o kterých jsem hovořil, jsou drženy, protože 

jsou vyžadovány obyvateli, kteří jsou na to zvyklí. Těžko by někdo z nás z Úřadu ustál, 

kdybychom obyvatelům standardy Prahy 1 snížili. Kdybychom nasadili standardy třeba  

Prahy 11 nebo Prahy 4, asi by obyvatelé Prahy 1 nebyli spokojeni. Věřte tomu, že rozpočty v 

jiných městských částech vypadají zcela jinak a jsou tam jiné starosti, než v této diskusi 

vedete.   

 Poslední otázka byla, zda účelově vázat. Jestliže říkám, že peníze jsou zapojeny na 

investice, není to účelové vázání, účelově jsou vázány dotace. Je to tak, že nové investice jsou 

vyšší než kolik jsme použili peněz. Není to tak, že bych vázal příslušnou korunu příslušným 

určením, vázány jsou pouze peníze dotační. Pan Kučera má pravdu, že korunka není 

opentlená. Je to dáno tak, že nové investice jsou výrazně větší než kolik jsme si zapojili. Není 

to tak, abych měl každou korunu opentlenou, že tato jde sem a tato tam. Pan Kučera to velmi 

dobře ví, mnohokrát jsme se o tom bavili. 

  

P.  H e j m a : 

 Děkuji za vysvětlení. Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Zareaguji k cityvizoru. Nebyla tam kritika, že vám to nefungovalo, je logické, že na 

konci roku nikomu nefunguje, dokud se neuzavře období. Říkal jsem data, třeba za dnešek 

tam přibývají některým městským částem konečná data. K dnešnímu datu to máme ve 

stejném formátu, datumově tam máme nejvíc. Rád se budu bavit o tom, jak to napojit 

automatizovaně na účetnictví a ne aby to probíhalo tak, že se vytvoří tabulka, kterou musí 

nezaměstnanec Úřadu předělat, takže není jisté, co v ní ve finále je a co se tam následně 

nahraje. Také bych byl rád, kdyby to bylo automatizované. 

 K trojúhelníku. To, že tento nevzhledný prostor funguje jako psí záchůdek a léta 

fungoval jako záchod taxikářům, kteří tam zrovna stáli, by se měl zvednout a otevřít lidem, 

myslí si i hl. m. Praha, které nás dokonce vyzývá, abychom touto akcí přestali blokovat jejich 

záměr revitalizace od Revoluční, přes InterContinental, Palachovo nám. až k Mánesu. Vítají 

to všichni a vyzývají, abychom neblokovali a udělali tuto věc. Akce byla už zahájena v r. 

2018 a pozastavena. Nedumejme nad něčím, co zvedá tento nevzhledný kout, otevře tam 

prostory, lidé tam budou moci normálně chodit, umožní přesunout tramvajovou zastávku. 

Měli bychom to podporovat všichni, aby se tyto věci posouvaly dopředu. Můžeme mít různé 

názory na něco, ale tady pozvedneme poměrně špinavý kout, byť zelený, tak špinavý. 

 

P.  H e j m a : 

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

 Zkrátím to, udělám radost panu Ing. Kováříkovi. Původně jsem chtěl mluvit a už 

předložit návrh v souvislosti s položkou mzdy zaměstnanců, protože si myslím, že jsou trochu 

podhodnocené, a to s odkazem na data z r. 2018, 2019, 2020, 2021 co se týká počtu 

zaměstnanců. Byť se pro letošek částka navyšuje, tak pokud se nepletu, radou byl schválen 

počet zaměstnanců snad 361 a my teď disponujeme s počtem zaměstnanců kolem 330. Kdyby 

teď pan tajemník obsadil zbývající počet zaměstnanců, v průměru jsme teď asi o 23 mil. Kč 

více.  

 Nechci teď o tom hovořit. Chci poděkovat odborům v čele s panem Czitalem, protože 

díky kolektivní smlouvě, která byla vyjednána, tak si myslím, že pro zaměstnance Úřadu jsou 

tam velmi dobré podmínky, a to i s ohledem na částku, která je tam uvedena ve vztahu k 

tomu, když by byla dána výpověď. I z tohoto pohledu si myslím, že částka je tam trochu nižší. 

 Musím reagovat na jinou věc, a to jsou granty na opravu domovního fondu. V tomto s 

některými kolegy z opozice nemohu souhlasit. Minule, když to bylo na pořadu dne - jsem rád, 

že on-line to sleduje dost občanů, dostal jsem reakce s tím, že lidé byli rádi a granty hájí. 

Musím říct, že peníze na granty na opravu domovního fondu dává jednak gesce, která si na 

tuto dotaci sama vydělá, na rozdíl od jiných dotací. Za druhé – peníze v rámci této dotace se 

poskytují především těm, kteří do pokladny městské části Praha 1 přispívají finančními 

prostředky, na rozdíl od jiných dotací. Na rozdíl od jiných dotací je to dotační program, jehož 

výsledek zůstává na Praze 1 a motivuje žadatele tím, že musí zainvestovat minimálně 50 % do 

tohoto projektu, na rozdíl od jiných dotací.  

 Pokud je tu návrh na snížení částky na dotaci na opravy domovního fondu, tak kde je 

požadavek na snížení ostatních dotací? Od minule jsem nad tím přemýšlel a zjistil jsem, jak 

jsme na tom na hl. m. Praze v souvislosti s letošním rokem. Byl jsem překvapen. V rámci 

rozpočtu bylo schváleno 30 mil. Kč právě pro tento projekt, a když se  podíváte na to, v jakém 

počtu se udělují dotace právě pro objekty Prahy 1, v r. 2020 je to zhruba 50 %. V loňském 

roce částka byla o něco vyšší a objekty na Praze 1 získaly od hl. města dotaci za 29917 tis. 

Kč. Kolegům se omlouvám, v tomto případě nepodpořím snížení této částky. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci Ing. Kováříka. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Pan kol. Bodeček srovnal dvoje granty na obnovu domovního fondu. Městská část 

nedělá to, co dělá město, to jsou památkové granty na obnovu domovního fondu. Z toho také 

vyplývá, že většina jde na Prahu 1 do památkové rezervace. Dělá se to více než 20 let a je to 

jiný mechanismus. To, co tady máme, jde vlastníkům. Jsme také v památkové rezervaci, ale 

nejde to na památkovou podstatu. To, co jde z města, jde na památkovou podstatu přes 

památkáře, jde to přes to, co je předmětem ochrany. Není to totéž, jedno jsou jablka, druhé 

jsou hrušky, obojí je ovoce, ale není to stejné ovoce.  

 Pokud se týká zaměstnanců, ve vašem výpočtu jste trochu zapomněl, že máme 

zaměstnance v hlavní ekonomické činnosti, kde vám vyšlo to, co vyšlo, ale upozorňuji, že tak, 

jak to máme postaveno, měli jsme minimální cíl, abychom dosáhli toho, že navýšení mezd 

bude minimálně krýt inflaci. Jsme nad inflací a budeme zřejmě jedna ze tří městské částí, 

kterým se toto podařilo. Není to ideální v rozpočtu v letošním roce docílit a z velkých měst to 

neudělal nikdo, mimo Prahu některá velká města to dokonce musí snižovat při snižování 

počtu zaměstnanců. Není to ideální, věřte, že jsme to s panem kol. Czitalem probírali a je to 

uděláno tak, aby to bylo ve prospěch zaměstnanců Úřadu. Nemůžeme udělat stejný nárůst 

jako mezi rokem 2019 a 2020, protože to podmínky neumožňují. Musíme se chovat reálně a 

být reálnými hospodáři. Hovořil jsem o tom, že rozpočet musí být srozumitelný, s inflací jsme 
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také na pěti procentech, což při větším naplnění míst stále umožňuje tento cíl dosáhnout. Je 

třeba si vzít obě tabulky, zaměstnance máme jak v hlavní, tak v ekonomické činnosti. 

Kdybych přepočítal všechny zaměstnance na hlavní činnost, dostanu se prakticky na nulu. 

 Chtěl jsem, aby nezazněly věty, kdy mícháme dvě kategorie. V obou případech došlo 

trochu ke smíchání, pak kolega to neudělal úmyslně, jen jsem to potřeboval opravit. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Davide, není třeba se omlouvat, je to zcela normální. 

 Pane Kováříku, jsem ráda, co jste zmínil, přesně to jsem chtěla říct, že to jsou dvě 

různé věci – jedna je památková, a toto jsou peníze, které jdou přímo soukromým vlastníkům. 

To je právě problém, že rozpočet nereflektuje současnou situaci, takže příjmy jsou přestřelené 

a výdaje jsou stejné jako v minulých letech.  

 Myslím, že jste řekl, pane Kováříku, že je to diskuse jen o 22 milionech, ale je to dost 

velká částka. Když se podíváte v rámci kapitoly na předchozí ORJ, 22 milionů je dost 

zásadní, když třeba rekonstrukce nebytových prostor v jednom ORJ je 2 mil.. Jsou tam opravy 

dalších domů. Je to velká částka, která by mohla být smysluplně využita v rámci oprav našeho 

majetku.  

 Nejsme proti rozpočtu. Co tady říkal Petr Kučera, to je to gró věci. Jsme proti 

nákladům, které nereflektují současnou situaci, a současně i proti příjmům, které tuto dobu 

nereflektují. 

 Poslala jsem protinávrh na nákup služeb souvisejících s dotacemi. Jeden je o snížení 

milionu na nulu, druhý z milionu na 200 tisíc. 

 Nyní dám druhý protinávrh, který bude reflektovat to, co jsem říkala k výdajům 

soukromým vlastníkům. Je to v příloze 3, str. 24,  u položky 5225-granty pro oblast SVJ, 

dotace – aby tam byla snížena částka o 1700 tisíc a tím snížení v dalších materiálech v příloze 

2 v návrhu tisku. Jestli správně počítám, to jsou vodoměry.  

 Druhý pozměňovací návrh je u grantů na obnovu domovního fondu, dotace – hlavní 

problematický bod těch 19 mil.. Je to snížení o 19 mil. a snížení položky 5225 na nulu. Zase 

promítnout do přílohy 2 a potom do návrhu usnesení. Oboje posílám na e-mail. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý: 

 Probírání rozpočtu mi připadá bezútěšné. Když jsme se tady sešli v létě v souvislosti s 

vypuknutím coronavirové krize, mluvili jsme o tom, že zřejmě dojde k nějakému propadu 

příjmů, že se mohou vyskytnout nenadálé nutné investice. Byli jsme ujištěni o tom, že se to 

samozřejmě v rozpočtu zohlední.  

 Mně způsob nepřipadá fajn, přemýšlel jsem o tom celou dobu, co o tom tady jednáme. 

Trochu mi napověděl David Bodeček, který říkal, že bychom se na tom měli při tvorbě 

rozpočtu více podílet jednak my jako zastupitelé i jednotlivé odbory a oddělení se svými 

potřebami. Očekával jsem, že spíše my jako opoziční zastupitelé budeme přesvědčováni o 

tom, proč je ta která investice dobrá, užitečná, proč je dobře v ní pokračovat, nějaké 

odůvodnění, proč se na to peníze dávají. Místo toho trávíme hodiny tím, že z řad opozice 

neustále zaznívají výtky a pozměňovací návrhy, o kterých si myslím, že odsouhlaseny 

nebudou. takže mi to připadá marné. 
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 Připadá mi, že lepší by bylo, kdyby si současná koalice musela obhajovat své investice 

a ne že my z opozice, když je můžeme rozporovat. Je to velmi obtížně a připomíná mi to 

nepovedená participační setkání, kdy je nám něco představeno – návrh rozpočtu, my se 

můžeme ptát,  je nám odpovězeno a tím to hasne.  

 Tímto projednáváním rozpočtu nejsem v žádném směru uspokojen. Jak to tak sleduji, 

po proběhnutých pozměňovacích návrzích budu proti jeho přijetí.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Talackovou. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 K Anenskému trojúhelníku. Domnívám se, že jsou jiné a levnější způsoby, jak tento 

koutek pozvednout. Myslím, že teď není doba na takový projekt a neměly by na to jít peníze.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan Ing. Kovářík chce reagovat. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Ke kolegyni Počarovské. Nikdy jsem neřekl a neřeknu, že 22 mil. je jenom 22 mil. 

Rozpočet se kalkuluje ve statisících. Vložila jste mi do úst, co musel říct někdo jiný nebo co 

nezaznělo, nikdy nic takového neřeknu. Ode mne nic takového neuslyšíte, protože rozpočet se 

kalkuluje ve statisících, tak kalkulujeme rozpočet Prahy 1. Jsou rozpočty, které kalkulují v 

tisících, dokonce jedna malá obec kalkuluje rozpočet ve stokorunách. Vždy se kalkuluje v 

určité jednotce tak, aby to v materiálu bylo doloženo.  

 Nebudu komentovat návrhy, to přísluší předkladateli, nikoli mně. 

 Pro pana kol. Nazarského. Kompletní zdůvodnění všech položek máte v komentáři, 

pane kolego. Obhájení všeho toho, co předkládáme, máte v komentáři. Všechny vaše dotazy a 

připomínky, kdy toto obhájení komentářem nestačí, vám zde poctivě odpovím. To je normální 

způsob projednávání rozpočtu, ať jste byl v koalici nebo v tuto chvíli v opozici. Jinak 

rozpočet projednávat nemůžete. Protože obhájení toho, co předkládáme, je dáno v komentáři a 

já v tuto chvíli obhajuji to, čemu nebylo v komentáři rozuměno nebo co nebylo dostatečně 

smysluplné. Samozřejmě, že na to může být rozdílný názor, to je naprosto v pořádku. 

 Myslím si, že Praha 1 by mohla být hrdá na to, že je schopna i ve změněných 

podmínkách sestavit rozpočet, kde nemusíme významně sáhnout do výdajů a kde příjmová 

strana, přestože tam máme některé propady, které jsou dány nynější situací, je stále udržitelná. 

Když se podíváte na to, co jste dostali dnes, což jsou předběžné výsledky loňského roku, tak 

uvidíte, že přestože jsme původně počítali se zapojením zdrojů z nerozdělených výsledků let 

minulých, nemuseli jsme zapojit nic a ještě máme přebytek 5 mil. Kč. Ano, hospodařit Praha1 

umí a hlídáme to. Věřte tomu, že toto hlídáme, ať je odpovědným členem rady kdokoli, 

protože si myslím, že za toto odpovídá Úřad a ten by si měl hlídat, aby se hospodaření drželo. 

 Nemůžeme nijak zasáhnout do hlasování zastupitelstva, musíme hlídat výdajovou 

stranu a včas reagovat na příjmovou stranu. To, že jsme nemuseli jako Olomouc nebo Brno 

sáhnout v r. 2020 do rozpočtu a snižovat příjmy a výdaje, je důsledek toho, že rozpočet je 

sestaven konzervativně a že na to umíme jako městská část reagovat. V Praze se to podařilo 

většině městských částí, také pomocí hl. m. Prahy. Víte, že jsme v loňském roce dostali na 

čínskou chřipku dotaci, která nám pokryla přímé náklady související s čínskou chřipkou. Ano, 

je to ve spolupráci s městem. Praha spolupracuje a je dobře tady říct, že Praha dokáže držet 

dohromady a umí se postarat. 
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 Všichni jste se podíleli na tom, že loňský rok dopadl dobře a věřím, že i letošní rok 

dopadne dobře. Je jedno, kde kdo sedí, protože rozpočet je společná práce všech. Nebuďte na 

sebe tak přísní, když se na to podíváte odjinud, tak uvidíte, že na rozpočet můžete být 

pozitivně naladěni. Neznamená to, že pro něj musí každý hlasovat, jen prosím, neshazujte své 

společné dílo. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nechtěl jsem vystupovat, ale pan inženýr mi trochu nahrál. Přiznám, když míchám 

jablka a hruškami, nicméně tomu, pane inženýre, nerozumím. Mám tady podmínky hl. m. 

Prahy na granty, byť se to jmenuje jinak. V loňském roce: Jeruzalémská 9 – okna, fasády  

550 tisíc, my jsme také přispívali. Náprstkova 5 – nám vraceli program na střechu snad 

dvakrát, hl. m. Praha dalo 2,5 mil. Kč. Strahovské nádvoří 7 – my jsme přispívali na jednu 

věc, Magistrát dával na výměnu vnějších oken. Takto mohu z loňského roku vyjmenovat  

15 případů. 

 Možná máte pravdu, ale někteří to podle mne zachytili tak, že se to týká úplně něčeho 

jiného. Je to stejný styl, jenže to bude jinak pojmenované. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Jen technická ke kol. Bodečkovi. To není tak, že by to byly jiné objekty, ale je to jiný 

způsob, z čeho to vychází. Město vychází z památkové podstaty, ale my vycházíme z toho, že 

se snažíme pomoci vlastníkům. Může to být stejný vlastník, stejný objekt, a je to jiná cesta. 

Hovořil jsem o tom, že to jde jinou cestou, ale může to přijít i do stejného objektu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Zúžilo se nám to pouze na granty do domovního fondu, je to úsměvné.  

 Přisadím si k tomu. Byl bych ochoten vložit 20 mil. – nikoli ze svého, tyto peníze 

nemám, ale pokud by městská část vložila 20 mil. Kč do toho, aby sem nechodili občané 

Prahy 1 si stěžovat na to, v jakých nemovitostech žijí, a nemovitosti patří do správy městské 

části, kdyby vložila 20 mil. Kč do zorganizování toho, aby během několika let všechny 

nemovitosti svěřené městské části byly v dobrém stavu, tak to jsem ochoten. Bohužel, 

investujeme do jiných nemovitostí a nejsme schopni se o naše nemovitosti starat náležitým 

způsobem, aby si lidé nechodili stěžovat na zastupitelstvo. To je mi nejvíc líto. 

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Pan Ing. Kovářík chtěl ještě krátce reagovat. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Stručně na pana kol. Brože. Na opravy našich objektů je vloženo 140 mil., ne 20. 

 

P. H e j m a : 

 Táži se pana radního Votočka, zda chce něco na závěr sdělit? 
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P.  V o t o č e k : 

 Samozřejmě. Rád bych oponoval vašim nápadům, že granty jsou zbytečné v situaci, 

kdy je velká nouze a velká krize, poskytujeme 20 mil. na granty, ale současně na pomoc 

podnikatelům jsme vyčlenili 70 mil. Nesnažíme se jen neřešit nouzi, těch 70 mil. dosud 

nebyly všechny vyčerpané, nouze asi tak velká není.  

 Pokud se týká pozměňovacích návrhů, s žádným se neztotožňuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předsedu Návrhového výboru, aby nás provedl všemi doplňujícími a 

pozměňujícími návrhy.  

 

P.  B u r e š : 

 Děkuji panu předkladateli, že mi ušetřil otázku u každého bodu. Začnu od posledního 

předloženého.  

 Pozměňovací návrh paní zastupitelky Počarovské: 

 V příloze č. 3, str. 24, u položky 5225-granty na obnovu domovního fondu, dotace, 

úprava ve sloupci 3. návrhu na nulu, nyní 19 mil. Kč, ponížení o částku 19 mil. Kč tím pádem 

promítnout do přílohy č. 2 v kapitole č. 8, ORJ 0899, běžný typ výdaje, a ponížením o částku 

19 000 tis. Kč tím pádem v bodu 1) usnesení upravit částku 1047821 tis. na 1028821 tis. Kč. 

 

P.  H e j m a : 

 Paní Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Pane Bureši, principielně jde jen o tu první část, další části nemusíte číst, je to jen o 

tom, co se má promítnout dál, stačí říct ten první bod.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Prezenční hlasování: pro 2, proti 8, zdrželo se 5. Distanční hlasování: 

paní zastupitelka Talacková se zdržela, paní zastupitelka Nazarská se zdržela, pan zastupitel 

Vích se zdržel, Nazarský se zdržel, paní zastupitelka Počarovská je pro, Špaček pro, Kotas 

pro, pan zastupitel Kučera nehlasuje. Výsledek hlasování: pro 5, proti 8, zdrželo se 9, 

nehlasovali 2. Návrh nebyl přijat. 

 Prosím předsedu Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 Další pozměňovací návrh. V příloze č. 3, str. 24, u položky 5225-granty pro oblast 

SVJ, dotace – úprava: ve sloupci 3. návrhu na nulu, teď 1700 tis. Kč.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Prezenční hlasování: pro 2, proti 4, zdrželo se 9, distanční: zastupitel 

Vích se zdržel, Nazarský se zdržel, paní zastupitelka Nazarská se zdržela, Počarovská pro, 

Kotas pro, Špaček pro, pan zastupitel Vích se zdržel, pani zastupitelka Talacková nehlasovala. 

Celkový výsledek: pro 5, proti 4, zdrželo se 12, nehlasovali 3. Tento návrh nebyl přijat. 

 Prosím další pozměňovací návrh. 

 

P.  B u r e š : 

 Další návrh je pana zastupitele Skály, a to na přesun z kapitoly 899, čímž je myšlena 

asi také příloha 3, str. 24, položka 5225-granty na opravu domovního fondu, a to 10 mil. Kč 

zpět do nevyčerpaných peněz z let minulých.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Prezenční hlasování: pro 2, proti 3, zdrželo se 10, distančně: paní 

zastupitelka Talacková se zdržela, Počarovská je pro, Nazarská se zdržela, zastupitel Kučera 

pro, Vích se zdržel, Nazarský se zdržel, Kotas pro, Špaček pro. Celkový výsledek: pro 6, proti 

3, zdrželo se 14, nehlasoval 1. Návrh nebyl přijat. 

 Prosím další pozměňovací návrh. 

 

P.  B u r e š : 

 Další pozměňovací návrh paní zastupitelky Počarovské: 

 V příloze č. 3, str. 24, u položky 5169-nákup služeb souvisejících s dotacemi, úprava 

na nulu, nebo na 200 tisíc – jsou tam dvě verze. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím navrhovatelku, aby nám sdělila, o čem máme hlasovat. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Po diskusi, která tady byla, stahuji nulu a nechám 200 tisíc, aby to odpovídalo r. 2019. 

Je to o 800 tisíc Kč méně. 

 

P.  H e j m a : 

 S technickou pan zastupitel Heres. 

 

P.  H e r e s : 

 Je takový návrh hlasovatelný, když upravuje jen jednu stranu rozpočtu a nedělá 

rozpočet vyrovnaný? 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Je hlasovatelný. 

 

P.  B u r e š : 

 Vysvětlím. To je to, co načtu a byl jsem upozorněn, že v návrzích to je, ale nemusím 

to číst, protože by automaticky došlo k úpravě na druhé straně.  

 Znovu – je to o 800 tisíc méně. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Prezenční hlasování: pro 2, proti 2, zdrželo se 12, distanční: paní 

zastupitelka Talacková pro, Lazarská se zdržuje, Počarovská pro, pan zastupitel Kučera pro, 

Vích se zdržel, Nazarský nehlasuje, Kotas pro, Špaček pro.  

 Technická pan zastupitel Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Prosím, než se začne hlasovat, aby bylo napsáno, které položky se to týká, protože teď 

tam třeba bylo, že jen hlasujeme o návrhu paní zastupitelky Počarovské a nebylo tam 

napsáno, o co se jedná. Nedokáži se tak rychle zorientovat. Potřebuji tam aspoň název 

kapitoly nebo číslo položky. Prosím, aby to buď zaznělo nějakou lidskou formou o co se 

jedná, nebo aby to tam zůstalo chvíli napsané.  

 

 

 



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 103 
 

P.  H e j m a : 

 Předseda Návrhového výboru vždycky přečte, o čem se hlasuje a kdo je předkladatel, 

ale z časových důvodů to nelze vypisovat, to bychom se zdrželi ještě jednou tak dlouho. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Věnuji tomu pozornost, ale prosím, aby tam zůstalo číslo položky. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Celkový výsledek hlasování: pro 7, proti 2, zdrželo se 14, nehlasoval 1 (oprava). Tento 

návrh nebyl přijat. 

 Prosím k dalšímu pozměňovacímu návrhu. 

 

P.  B u r e š : 

 Další pozměňovací návrh je pana zastupitele Brože: 

 V kapitole 418-školství, investice, položka 6121, ORG 139, Škola v přírodě Čestice, 

rekonstrukce objektu plus 7 mil., a v kapitole 899-granty na obnovu domovního fondu, 

dotace, položka 5225, dotace, méně 7 mil. 

 Vzorový pozměňovací návrh. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o položce 418. Prezenční hlasování: pro 2, proti 1, zdrželo se 13, 

distančně: všichni pro. Celkový výsledek: pro 10, proti 1, zdrželo se 13, všichni hlasovali. 

Návrh nebyl přijat. 

 Prosím o další návrh. 

 

P.  B u r e š : 

 Další pozměňovací návrh je pana zastupitele Kučery: aby výdajové položka 6121 byla 

snížena o 6350 tis. Kč – tady jsem slíbil, že by to bylo matoucí – v ORJ 218, životní prostředí, 

investice, a o 2549 tis. Kč v dopravě, což je ORJ 318, celkem je to méně o 8899 tis. Kč. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Musí v obou případech zaznít Anenský trojúhelník. 

 

P.  B u r e š : 

 Jde o Anenský trojúhelník, jak je rozdělen mezi životní prostředí a dopravu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu. Prezenční hlasování: pro 3, proti 7, 

zdrželo se 6, distanční: všichni pro. Celkový výsledek: pro 11, proti 7, zdrželo se 6, hlasovali 

všichni. Návrh nebyl přijat. 

 Prosím pana předsedu o další návrh. 

 

P.  B u r e š : 

 Poslední návrh je paní zastupitelky Počarovské do usnesení, aby v bodu 1 bylo 

odstraněno v textu odstavce 1) „uložené v OVO“.  

 Upozorňuji, že tato tabulka je samozřejmě zveřejněna a tady jde jen o to, že by byla 

kopií usnesení. Tabulka je po schválení rozpočtu samozřejmě zveřejněna na stránkách 

městské části. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím technicky pan Ing. Kovářík. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 V tomto případě se přimlouvám za návrh paní kol. Počarovské. Je to spíše moje chyba, 

že jsme tam uvedli uloženo v OVO, protože to stejně musíme použít jako přílohu. Tady se 

přimlouvám, aby se předkladatel ztotožnil. Ušetří nám to situaci, znamená to více papíru tam, 

kde se dělá kopie usnesení tisková, na druhou stranu v principu to stejně musíme splnit.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předkladatele, zda se ztotožní.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Toto jsem požadoval, stejně je všechno vyvěšené. Souhlasím s tím, že se to z tohoto 

důvodu vypustí. Můžeme hlasovat o celku. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím přistoupit k hlasování o rozpočtu jako o celku. Prezenční hlasování: pro 13, 

proti 0, zdrželi se 3, distanční: paní zastupitelka Talacková proti, paní zastupitelka 

Nazarská se zdržuje, zastupitel Vích se zdržuje, Nazarský proti, Kotas se zdržel, paní 

zastupitelka Počarovská se zdržela, pan zastupitel Špaček se zdržel, zastupitel Kučera 

proti. Celkový výsledek: pro 13, proti 3, zdrželo se 8, hlasovali všichni. Usnesení bylo 

schváleno, rozpočet pro r. 2021 včetně střednědobého výhledu je schválen. 

 Děkuji všem za trpělivost při projednání a panu Ing. Kováříkovi za podrobné 

vysvětlení, za odpovědi na dotazy a všem, kteří se na rozpočtu podíleli, za dobře odvedenou 

práci. 

 Pojďme k bodu 

4 

rozpočet Sociálního fondu MČ Praha 1 na r. 2021  

 Prosím pana místostarostu Burgra, aby se ujal svého tisku. 

 

P.  B u r g r : 

 To je radost? Začneme probírat fondy. Rozpočet nám uvolnil tuto možnost. 

 Rozpočet Sociálního fondu na r. 2021 je tradičním materiálem. Příjmy tam jsou 

zůstatkem z minulého roku, což je 1534 tis. V důvodové zprávě máte, jakým způsobem se 

plánuje čerpání. Je to standardní čerpání, které se opakuje každý rok a vychází z dlouholeté 

práce pracovníků sociálního odboru s určitou slabší skupinou obyvatel městské části.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Podpořím tento tisk. K částce 800 tis. Kč. Když jsem si to srovnával s tiskem  

z loňského roku, viděl jsem, že tam přidělování bylo na základě určitých částek. Do 10 tisíc  

s tím souhlasil gesční člen rady, do 50 tisíc rada a nad 50 tisíc zastupitelstvo, ale tady to 

nevidím. Došlo ke změně, nebo je to stejné? Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan Ing. Kovářík reaguje. 
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P.  K o v á ř í k : 

 Gesční jsme vypustili, je to rozděleno na to, co máte přímo v zastupitelstvu a radu. 

 

P.  H e j m a : 

 Rozpravu končím, závěrečné slovo má předkladatel. 

 

P.  B u r g r : 

 Pane Vargo, můžete jít domů. (Smích v sále) 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o původním návrhu. Všemi prezenčními i distančními hlasy 

schváleno. Nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování. Blahopřeji, pane místostarosto. 

Ještě si řekneme celková čísla: pro 24, proti 0, zdržel se 0, všichni hlasovali. 

 Otevírám bod číslo 

5, číslo tisku 130 

rozpočet Bezpečnostního fondu MČ Praha 1 na r. 2021  

 Je to další fond, který schvalujeme po schválení rozpočtu. Čerpání Bezpečnostního 

fondu je uvedeno v důvodové zprávě. Je to tak, jak bylo projednáno v Komisi pro bezpečnost 

a prevenci kriminality pro potřeby Policie ČR, Městské policie, Hasičského záchranného 

sboru a další akce v rámci bezpečnosti a prevence kriminality. 

 Rozpočet je předkládán s celkovými příjmy ve výši 5,4 mil. Kč, výdaje ve výši 4 mil. 

Kč s předpokládaným zůstatkem ke konci letošního roku 1,4 mil. Kč. Je to po zaokrouhlení na 

celé miliony Kč. 

 Otevírám rozpravu. Slovo má kolegyně Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Přede mnou byl přihlášen Petr Kučera. 

 

P.  H e j m a : 

 Nebyl vidět. Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Každoročně se hlásím k této věci, protože mi vadí, že Bezpečnostní fond vydává 

peníze na kamerový systém na úkor toho, čím by se dali přímo podpořit buď strážníci, nebo 

příslušníci policie. To je moje výtka, kterou tentokrát také ventiluji. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Bereme ji na vědomí. Myslíme si, že kamerový systém je součástí bezpečnosti a 

prevence vůči kriminalitě a v tomto směru velmi slouží. 

 Pan Ing. Kovářík. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Jsme k tomu zavázáni tím, že hradíme náklady za kamerové části, které si hl. m. Praha 

nepřevzalo. Není to vytváření nového kamerového systému, je to dlouhodobý závazek 

městské části za kamery, které jsou navíc nad to, co si město převzalo. Panu kolegovi na 

stejnou otázku odpovídám každý rok.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 



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 106 
 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Předtím v Sociálním fondu jsme měli 1 milion, teď v bezpečnostním fondu máme 4 

miliony. Ráda bych se zeptala na dar Hasičskému záchrannému sboru? Mám chuť navrhnout 

do odměn strážníkům. 

 Přesně tak s kamerovým systémem. Je to potřeba ve výši 1,5 mil.? Předpokládám, že 

tam jsou i další výdaje. Děkuji za objasnění těchto částek. 

 

P.  H e j m a : 

 Aby to bylo správně pochopeno – není to dar naší jednotce Sboru dobrovolných 

hasičů, ale Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy. Přispíváme méně než ostatním 

složkám integrovaného záchranného systému, ale i tak jsme např. dali v minulém období dar z 

tohoto fondu na pořízení termokamer. Je to právě proto, abychom tím vyjádřili nějakým 

způsobem dík této složce integrovaného záchranného systému. Je to obligátní položka pro 

Hasičský sbor hl. m. Prahy. 

 Pokud jde o kamerový systém, to jsme již vysvětlovali. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Je to jenom kamerový systém, nebo se za touto položkou skrývá ještě něco jiného? 

 

P.  H e j m a : 

 Je to na provoz kamerového systému, jak to vysvětloval pan Ing. Kovářík.  

 

P.  K o v á ř í k : 

 Jsou to energie a opravy toho, co si město nepřevzalo. To jsou kamery navíc, které 

město pořídilo, kdybychom do toho nevstoupili. To, co jsme pořídili navíc, musí se 

provozovat a město provozuje pouze to, co je ve struktuře např. na Praze 2, na Praze 1 je toho 

výrazně více. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Bureš s technickou. 

 

P.  B u r e š : 

 Vysvětlení. Bylo obnoveno jednání s Magistrátem o tom, aby došlo k předání 

technologie. Tím by tato částka mohla být nižší o to, co jim předáme a nebudeme se muset o 

údržbu a o energii starat.  

 

P.  H e j m a : 

 Co ušetříme, můžeme dát třeba strážníkům na odměny. 

 Pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Také jsem se chtěl zeptat na hasiče. Nejedná se o hasiče Prahy 1, ale suplujeme tím 

Magistrát. Stejně je to položka při srovnání s loňském rokem u policie. V tom případě svým 

způsobem suplujeme asi stát. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 V obou případech stát. 
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P.  B o d e č e k : 

 Dotaz mám na předpokládanou hodnotu příjmů. Vidím tady částku 1,5 mil. Kč. Je tato 

částka dobře otypovaná? Ptám se z toho důvodu, že v loňském roce částka byla 1800 tis. Kč a 

nebyl covid. Jsem toho názoru, že Praha 1 potřebuje filmaře. Jsem podporovatelem těchto 

záležitostí na Praze 1.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 K odměnám strážníků Městské policie. Myslí se jen v oblasti Prahy 1, nebo se myslí 

celkově Městská policie? 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Praha 1.  

 

P.  S k á l a : 

 Z toho důvodu bych chtěl navrhnout navýšení na 1,5 mil.. Myslím si, že je to  

z dlouhodobého hlediska náš problém, nemůžeme sem dostat lidi, nikdo  městských strážníků 

nechce pracovat na Praze 1. Je to dlouhodobý problém a je to jedna z mála věcí, kdy s tím 

můžeme takto operovat. Už jsem se o tom bavil kdysi s panem Stejskalem. Říkal, že je to 

troch problém přerozdělování peněz, jehož klíči jsem neporozuměl.  

 Můj návrh je ubrat 500 tis. z kamerového systému a dát tuto částku na odměny 

strážníkům, pokud je to možné. 

 

P.  H e j m a : 

 Strážníkům Městské policie přejeme vždycky, bohužel díky covidu máme omezené 

příjmy, takže jsme plánovali výdajovou stránku včetně odměn strážníkům velmi střízlivě. 

Počítáme s tím, jakmile najdeme zdroje, můžeme průběžně odměny navýšit, což velmi rádi 

uděláme.  

 Požádal bych o komentář pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Znamenalo by to, že bychom třeba přestali platit za proud, což dost dobře nejde. Je to 

hlavně spojeno s tím, co jsme vybudovali a budeme předávat do majetku hl. m. Prahy. 

Dohadují se, zda Magistrátu, technologiím, operátorovi a až si vybojují své dohady, tak to 

máme zahájeno, máme to vyčísleno a budou si to přebírat do majetku tím šíleným způsobem 

– rozšiřováním statutu hl. m. Prahy a následně budeme moci ukončit to, co smluvně pořád 

platíme za proud, za údržbu, čištění atd.  

 Důležité je, jestli se povede přes covid získat ještě více peněz, bylo by to pro další rok 

rozpočtované. Věřte tomu, že to oba ředitelé policie vědí a jsou s tím komfortní. Nemůžeme 

peníze rozdat, protože toto má jen jeden zdroj. Je to k diskusi, zda Magistrát nezmění 

nějakým způsobem zákon, nedostanou strážníci v centru města příplatky atd., tímto fondem to 

nikdy nevyřešíme. Ten je něco navíc.  

 

P.  H e j m a : 

 Je to po dohodě s ředitelem Městské policie, jsou rádi za každou korunu, kterou 

věnujeme na jejich odměny. Bral bych to jako vydiskutované, že v momentu, když bude 

jakákoli možnost, tak tuto položku navýšíme, jen teď neubírejme v rámci výdajů, protože 
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bychom neufinancovali provoz kamerového systému a další výdaje, které tam máme 

plánované.  

 Prosím ještě pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 O to velkou starost nemám, protože ještě není polovina února a na darech už máme 

300 tisíc. 

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Ptám se předsedy Návrhového výboru, zda došly nějaké 

pozměňovací nebo doplňující návrh? Písemně nedošel. 

 Prosím hlasovat o původním návrhu usnesení. Prezenční hlasování: pro 15, proti 0, 

zdržel se 1, distanční: paní zastupitelka Počarovská se zdržela, Talacková se zdržela, 

Nazarská se zdržela, pan zastupitel Špaček se zdržel, Kučera se zdržel, Kotas pro, Vích 

se zdržel. Celkový výsledek: pro 16, proti 0, zdrželo se 7, nehlasoval 1. Usnesení bylo 

schváleno, rozpočet Bezpečnostního fondu je přijat.  

 Otevírám projednání tisku bodu číslo 

6-2121/129 

rozpočet Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 na r. 2021  

 Požádám pana tajemníka o uvedení do předkladu a zároveň předávám řízení jednání 

zastupitelstva panu místostarostovi Burgrovi. 

 

P.  B  u r g r : 

 Děkuji za projevenou důvěru. Slovo má pan tajemník. 

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Jak předchozí politická reprezentace, která je dnes v opozici, tak současná politická 

reprezentace měla a doufám, že stále má zájem na tom, aby se zlepšovaly pracovní podmínky 

zaměstnanců. Odrazem toho je také navýšení Zaměstnaneckého fondu, který navrhuji. Je to 

rozpočet vyrovnaný, to znamená příjmová a výdajová část má své straně 11640309 Kč. 

 Podmínky pro čerpání ze Zaměstnaneckého fondu jsou upraveny pravidly pro 

hospodaření se Zaměstnaneckým fondem. Je to materiál, který připravovala Komise 

Zaměstnaneckého fondu. Je to v tuto chvíli odsouhlaseno také nově vzniklou odborovou 

organizací. Jsou to podmínky, které jsou zachyceny i v kolektivní smlouvě. 

 Tolik na úvod. 

 

P.  B u r g r : 

 Otevírám diskusi. Slovo má paní Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á :  

 Materiál má dvě přílohy – přílohu č. 1 a přílohu č. 2. V návrhu usnesení je, že se 

schvaluje rozpočet, který je přílohou tohoto usnesení. Přílohou číslo 1, nebo přílohou č. 2, 

nebo přílohami č. 1 a 2? 

 

P.  B u r g : 

 Odpoví pan tajemník. 
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Tajemník  D v o ř á k : 

 Bude to příloha č. 1, poslední list, který je nazván Rozpočet zaměstnaneckého fondu, 

ten budete schvalovat. Pravidla pro čerpání jsem schvaloval já na návrh Komise 

zaměstnaneckého fondu.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Budu proto předkládat pozměňovací návrh, aby tam byla zveřejněna i příloha č. 2. 

 

P.  B u r g r : 

 Pan Bodeček. 

 

P.  B  o d e č e k : 

 Už jsem poděkoval odborům pod vedením pana Czitala, že díky nim se zlepšily 

benefity nejen těm, co jsou členy v odborech, ale všem úředníkům. Týká se to nejen 

stravenek, ale je tam i příspěvek na sport a kulturu. 

 I když vím, že se velmi zlepšily podmínky pro úředníky, tak když se dívám do návrhu 

rozpočtu, tak proti loňskému roku došlo jen k navýšení o 160 tis. Kč. To je schované v něčem 

jiném? 

 

P.  B u r g r : 

 Odpoví pan tajemník. 

 

Tajemník    D v o ř á k : 

 V loňském roce tam bylo – jestli se nemýlím – 7200 tis., takže je to navýšení. 

 

P.  B u r g r : 

 Pan Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Na vysvětlenou k přílohám. Toto usnesení zastupitelstva má jedinou přílohu.  

V důvodové zprávě je přilepena příloha důvodové zprávy, která je usnesením rady MČ  

Praha 1, to není součástí usnesení. Usnesení nemá dvě přílohy, má pouze jedinou přílohu – 

rozpočet. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Z materiálu to není zřejmé, protože v rohu je napsáno „příloha“.  

 

P.  B u r g r : 

 Pan tajemník vysvětlí. 

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Omlouvám se, pan radní Bureš to řekl za mne. Můžete schvalovat a případně měnit 

pouze přílohu číslo 1, to je poslední list. Pokud máte v předchozích listech trochu zmatek, a je 

to mojí vinou, že jsem na to lépe nedohlédl, je to mojí vinou a omlouvám se za to. Nemůžete 

schvalovat to, co je mnou schválené, to znamená podmínky pro čerpání zaměstnaneckého 

fondu. Můžete schvalovat pouze částky, které se zaměstnaneckým fondem souvisí, to 

znamená stránku příjmovou a výdajovou. 
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P.  B u r g r : 

 Než dám slovo panu Votočkovi – schvalujeme přílohu, která se nazývá Rozpočet 

zaměstnaneckého fondu. 

 Pan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Chtěl jsem panu předsedovi Bodečkovi vysvětlit, že Zaměstnanecký fond nemá vůbec 

nic společného s rozpočtem. Proto tam tuto částku nenajdete, protože je to samostatný bod.  

 

P.  B u r g r : 

 Ještě se hlásí paní Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Sepisuji pozměňovací návrh. Na základě toho, co bylo řečeno, chtěla bych doplnit bod 

2 – bere na vědomí pravidla, která tam jsou zmíněna. 

 

P.  B u r g r : 

 Pochopil jsem, že pravidla tam jsou jako informace. 

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Ano, je to součást důvodové zprávy. 

 

P.  B u r g r : 

 Je dobře, že paní zastupitelka dává pozor, ale myslím si, že už je to vysvětleno a že 

budeme schvalovat podle přílohy, která se jmenuje „rozpočet“.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Pravidla jsou vysvětlena, ale pořád to neřeší, že pravidla jsou zveřejněna.  

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Ta už jsou dávno zveřejněna, nyní tam byla zařazena jako součást důvodové zprávy.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Znamená to, že v rámci usnesení rady je tato příloha veřejná? Myslím, že ne.  

 

P.  B u r g r : 

 Z OVO dostávám informaci, že ano. Hlásí se pan tajemník. 

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Pravidla jsou aktem, který vždycky vydával a bude vydávat statutár zaměstnavatele, to 

je tajemník. Pravidla tam máte jen proto – znovu se omlouvám za jejich nešťastné uvedení, 

abyste věděli, za co peníze, které předpokládám, že schválíte do Zaměstnaneckého fondu, 

budou utraceny a za jakých podmínek.  

 

P.  B u r g r : 

 Je našeptáváno, že jsou přílohou veřejnou atd. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Pokud jsou veřejnou přílohou, beru návrh zpět. Děkuji. 
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P.  B u r g r : 

 Končím rozpravu. Žádný pozměňovací návrh není. Dávám hlasovat o návrhu usnesení 

tak, jak byl předložen. Odpovím jednoduchou větou: všichni byli pro, nikdo nebyl proti, nikdo 

se nezdržel. Usnesení bylo přijato. Opravím výsledek hlasování: 23 pro, proti 0, zdržel se 0, 

nehlasoval 1, pan Procházka. 

 Přecházíme k bodu číslo 

7 

přidělení finančních prostředků v rámci Dotačního programu MČ Praha 1 na rozvoj 

občanské společnosti a spolkové činnosti pro r. 2021  

 Dámy a pánové, u tohoto materiálu jsem si poznamenal dvě hesla. Jedno je střet zájmů 

a druhé je Rejstříkový soud.  

 Bylo přihlášeno 48 žádostí. Z toho komise, která vzešla z politického spektra tohoto 

zastupitelstva, postupně při projednávání navrhla vyřadit dva projekty z důvodu závažného 

formálního pochybení, kdy tyto projekty neměly všechny náležitosti. U dalších tří projektů 

navrhovala nulu, protože se nejednalo o aktivní spolky, ani o celoroční spolkovou činnost a u 

dvou projektů navrhla nulu s doporučením, aby žádosti byly zařazeny do dotačního programu 

v oblasti kultury.  

 Komise posuzovala 41 projektů. Těmto projektům přidělila 1200 tis. Kč tak, že 

prvožadatelé dostávali 10 tis. Kč, spolky mohly dostat na jednu aktivitu maximálně  

50 tisíc Kč, průměr je 30 tis. Kč na jeden spolek.  

 Jak na jednání komise, tak tady hlásím střet zájmů, protože jsem členem spolku, který 

také žádá o tuto dotaci. 

 Komise se také zabývala tím, že ne všechny spolky splnily povinnost dle našich zásad, 

že mají vypořádání povinnosti v Rejstříkovém soudu. Tady musím ocenit aktivitu oddělení 

kultury, které výrazně spustilo kampaň, když se změnily tyto zásady a tato povinnost tam byla 

zahrnuta, aby informovalo jednotlivé spolky, že mají povinnost dávat uzávěrky nebo poslat 

ekonomická hlášení na Rejstříkový soud.  

 Vzhledem k situaci, která v letošním roce nastala a kterou prožíváme se ukázalo, že 

toho nemohly dostát. Komise doporučila radě, aby pro r. 2020-21 nebrala v potaz nesplnění 

této povinnosti. Rada se s tím ztotožnila už proto, že stanovila tyto podmínky pro přidělení 

dotace.  

 Dám slovo paní Klečkové, aby řekla čísla, kolik spolků je a jak to spolu prožívaly. 

 

P.  K l e č k o v á : 

 Děkuji za slovo. Bylo 48 žádostí, 2 projekty byly vyřazeny ze závažných formálních 

důvodů, nedodaly povinné přílohy, zbývá 46 projektů, z toho u 17 z nich jsme našli nějaké 

pochybení co se týká účetní závěrky ve Sbírce listin. K dnešnímu ránu z těch 17 je pouze 12. 

Každého žadatele jsme zkontrolovali. Pokud tam bylo jakékoli pochybení, to znamená že 

chybělo více let nebo chyběl jakýkoli rok od r. 2016 do 2019, tak jsme předkladatele písemně 

vyzvali. Dotčené spolky reagovaly, odpověděly nám s relevantní odpovědí.  

 Tuto kontrolu jsme činili již podruhé, protože v r. 2020 Rada MČ Praha 1 vyhlásila  

4. dotační titul z důvodu usnesení vlády č. 199 ze dne 12. března a navazujících usnesení, a 

tam tuto povinnost nesplnilo 40 ze 48 žadatelů. Také jsme všechny zkontrolovali a obeslali. 

 Musím říct, že se postupně všem těmto žadatelům dařilo s menšími nebo většími 

obtížemi závazkům dostát. Tím chci říci, že se mezi žadateli nenašel nikdo, kdo by 

nereagoval, nepoděkoval za upozornění. I když někdy namítali, že tuto povinnost nemají, tak 

se nám nakonec podařilo všechny přesvědčit. 
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 Telefonovala jsem na Rejstříkový soud, od října tam jsou v jakémsi on-line režimu, 

není to jejich jediná povinnost. Hlavně nemají povinnost toho, kdo jim dokumenty zasílá, 

upozornit, že je tam něco v nepořádku. Žadatel se potom po delší době dozví, že něco učinil 

špatně.  

 Stejně tak jsme zkontrolovali všech 204 žadatelů v dotačním programu v oblasti 

kultury.  

 

P.  B u r g r : 

 Toto je za předkladatele. Otevírám rozpravu. První se hlásí pan Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Musím lehce pokárat komisi, protože rada 21. července loňského roku schválila 

zásady. Zastávám názor, že komise nemůže svévolně stanovit podmínky, pan 1. místostarosta 

je doplnil, komise pak dala návrh, se kterým se rada ztotožnila.  

 Chci se zeptat na čl. 4, kde je uvedeno, že jeden subjekt může podat pouze jednu 

žádost o tuto dotaci. Vidím tam, že tam mají tři zájemci více žádostí. 

 Zadruhé - k porušeným podmínkám a zásad k závěrkám. Moc děkuji panu 1. 

místostarostovi, protože byl první, který přišel na radu s touto novinkou a hned to zahrnoval 

nejen do dotačního programu, ale do zbývajících dotací, které má ve své gesci. Moc mu za to 

děkuji.  

 Vnímal jsem paní vedoucí i na radě, kdy říkala zprostředkované informace od soudu. 

Informace jsem si ověřoval. Musím říct, že Praha 1 dostala pochvalu, protože bylo řečeno, že 

oni sami směrem ke společnostem a spolkům mají malý bič a byli za to rádi. Ověřoval jsem 

si, jestli tam jsou závěrky zanesené nebo nikoli, u pěti to zatím tak není. 

 Abych tady nebyl – promiňte mi to slovo – jako politické hovado, tento návrh 

podpořím. 

 Měl jsem ještě dotaz, proč Malostranské noviny, které tady byly v loňském roce 

pranýřovány, mají nulu, zatímco Publicum commodum, které vydává také týdenník, který se 

myslím jmenuje Kurýr, tam částku má. Jestli jsem to správně pochopil, tento žadatel by měl 

být přesměrován. Pan vedoucí říká, že ne. 

 

P.  B u r g r : 

 Odpoví paní Klečková. 

 

P.  K l e č k o v á : 

 Co se týká projektu Malostranské noviny, to znamená číslo 19, označení 21-SP-019, 

tak tento žadatel má v dotačním programu v oblasti kultury dvě žádosti, konkrétně na 

Malostranské noviny a na Staroměstské noviny. Výběrová komise bude zasedat v březnu.  

 Tady je návrh dotační komise na nulu z toho důvodu, že spolek jako takový pouze 

vydává noviny, ale není tam zahrnuta jiná občanská aktivita. Nepořádá vlastní akce, 

přednášky apod., na rozdíl třeba od společnosti Publicum commodum. 

 

P.  B u r g r : 

 Dále je přihlášen pan  Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Jsem rád, že jeden ze žadatelů byl odkázán na to, že jeho žádost nesplňuje podmínky 

pro dotaci. Jistě si vzpomínáte na to, jak jsme tady minulý rok seděli několik hodin nad tímto 

žadatelem. Toto kvituji. 
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 Rovněž jsem se pozastavil nad tím, že v podmínkách je uvedeno, že žadatel může 

podat pouze jednu žádost. Chci se zeptat, jestli se u těch žádostí, které jsou tu rozepsány, 

jednalo o jednu žádost, kde bylo více projektů, nebo zda to bylo více žádostí. V případě, že by 

to bylo více žádostí, tak tito žadatelé porušili podmínky dotačního projektu a nemohu hlasovat 

pro přidělení peněz v rozporu s pravidly pro přidělení dotace. To je otázka na vás, paní 

Klečková.  

 Čekám, až bude vysloven střet zájmů. 

 

P.   B u r g r : 

 Chápu, že v tomto sále je špatná akustika a že jste asi nedával pozor. Za sebe jsem 

střet zájmů ohlásil. Jak znám aktivity ostatních zastupitelů, tak nejsou začleněni do spolků, 

které jsou v seznamu žadatelů. 

 Jinak to bylo se členstvím v komisích. Tam byli např. někteří zaměstnanci Úřadu, kteří 

přestože byli členy komise a neměli hlasovací právo, tak oznámili, že jsou aktivní ve svém 

místním spolku. Z mého pohledu povinnost oznámit střet zájmů byla splněna. 

 Dám slovo paní kolegyni Klečkové. 

 

P.  K l e č k o v á : 

 Střet zájmů je na str. 2 zápisu z výběrové komise. 

 Co se týká podmínky v zásadách, jsou tam dva viníci. První je žadatel, který si 

nepřečetl zásady, a druhý jsem já. Přiznám se, že mi zásada zcela unikla. Možná je to také 

dáno tím, že dotační řízení v oblasti spolků bylo letos poprvé přes GrantYS, tudíž nebyla 

pracovní skupina pro otevírání obálek, která vždycky kontrolovala formální náležitosti jako v 

minulých letech. Zkontrolovala jsem, jestli splňují všechny povinné přílohy, a přiznám se, že 

tuto podmínku jsem úplně vypustila z hlavy, takže jako administrátor je to moje chyba.  

 

P.  B u r g r : 

 Pan Brož má technickou. 

 

P.  B r o ž  : 

 Ke střetu zájmů. Střet zájmů se má hlásit u každého orgánu, kde se hlasuje o této věci.  

Vy jste to, pane místostarosto učinil, myslel jsem pana starostu Hejmu, který tady není. 

 

P.  B u r g r : 

 Pan Skála. 

 

P.  S k á l a : 

 Jsem rád, že si tady nečteme Malostranské noviny, protože si myslím, že to není 

superčtení na zastupitelstvo. Zásady, že musí být zveřejněna uzávěrka, nebudou požadovány 

ani u kulturních grantů po letošní rok, nebo tam bude nějaká benevolence ze strany rady? 

 

P.  B u r g r : 

 Za sebe bych nepředjímal, protože je to v rámci kompetence rady a následně tohoto 

zastupitelstva. Nevím přesně, jak v pracovním procesu, protože teď se zpracovávají žádosti a 

nevím, v jakém stavu z tohoto pohledu jsou jednotliví žadatelé.  

 

P.  K l e č k o v á : 

 V dotačním řízení v oblasti kultury je podáno 244 žádostí a pokud si dobře pamatuji, 

86 jich mělo nějakou větší nebo menší chybu. Dnes ráno jsem si zjišťovala jen spolky, které 



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 114 
 

probíráme. Až bude výběrová komise v březnu, budu ji informovat o aktuálním stavu k 

tomuto dni.  

 

P.  B u r g r : 

 Slovo má pan Kotas. 

 

P.  K o t a s : 

 Děkuji za slovo. Chtěl jsem poděkovat jak paní Klečkové, tak panu Burgrovi a komisi, 

která to vybírala. 

 Co se týká střetu zájmů, také ho nahlašuji. I když nejsem členem, podílím se na 

spoustě spolkových činností, ale tomu se člověk na tak malém území asi nevyhne. Děkuji a 

budu hlasovat pro. 

 

P.  B u r g r : 

 Pan Bodeček: 

 

P.  B o d e č e k : 

 Velmi děkuji paní vedoucí za prezentaci a obhajobu. Zopakuji znovu to, co jsem říkal 

předtím. Vážím si práce komise i příslušného odboru a jednoznačně hlasováním řeknu pro. 

 

P.  B u r g r : 

 Končím diskusi. Přišel nějaký pozměňovací návrh? Pan předseda Návrhového výboru 

není přítomen, nikdo se nehlásí, že by ho podal, tak dávám hlasovat o původním návrhu 

usnesení. Z přítomných 13 pro, proti 0, zdržel se 0. Pan Kotas pro, paní Nazarská není 

vidět, pan Nazarský pro, Počarovská se zdržela, pan Špaček se zdržel, Petr Kučera pro, 

paní Talacková pro, Tomáš Vích pro, Čižinský se zdržel. Celkový výsledek: pro 18, proti 

0, zdrželi se 3, nehlasovali 4. Usnesení bylo přijato. 

 Předávám slovo panu starostovi. 

 

P.  H e j m a : 

 Můžeme otevřít projednávání bodu číslo 

8, číslo BJ2021/0159 

žádost o zrušení zákazu zcizení jednotky č. 25/4 v domě č. p. 25, k. ú. Josefov, Široká 6, 

Praha 1 

 Prosím pana radního Votočka, aby se ujal předkladu. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Předkládám vám žádost pana xxxx xxxxxx, který by byl rád, aby mu bylo povoleno 

prodat svou jednotku. Tuto jednotku koupil ve výběrovém řízení v r. 2017 za 22 mil. a byl mu 

dán do smlouvy zákaz zcizení na dobu 10 let. On teď uvádí ve dvou dopisech různé důvody, 

jednou je to covid, jednou složitá osobní situace a žádá, aby mu bylo umožněno bytovou 

jednotku prodat.  

 Reagoval jsem na to tím způsobem, že se to prodávalo hlavně proto, abychom zde 

udrželi občany a to byl důvod, proč tam zákaz zcizení je. Je samozřejmě na zastupitelstvu, jak 

se k této žádosti postaví.  

 

P.  H e j m a : 

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

 Na tomto příkladu se dá ukázat, jak někteří kupovali obecní byty. Nejde tady o peníze, 

byť částka byla 22 mil. Kč. Pamatuji se, že v tomto výběrovém řízení byli dva adepti, kteří 

nabídli tuto částku, druzí byli z nějakého oprávněného důvodu vyloučeni. Stačí se podívat do 

záznamů, kdo chodil na prohlídky, kdo podepisoval smlouvy atd.. Pro mne je to „bílý kůň“.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Neznám podrobnosti, nemohu říct jako David Bodeček, zda to je nebo není „bílý kůň“. 

Ačkoli maximálně ctím soukromé vlastnictví, tak to bylo v r. 2017 v podmínkách jasně 

řečeno. Byl by to i precedens, že jakmile bychom to udělali jednou, může se na tom kdokoli 

jiný točit a každý bude mít velmi závažný důvod. Tady to nebylo koupeno za málo peněz, 

není to zneužití privatizace, ale trvám na podmínkách, které jsou ve smlouvě.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím hlasovat o návrhu usnesení. Prezenční hlasování: pro 14, 

proti 0, zdržel se 0, distanční: pro pan zastupitel Kotas, paní zastupitelka Talacková, 

paní zastupitelka Nazarská, zastupitel Kučera, zastupitel Čižinský, zastupitel Špaček, 

zastupitel Vích, paní zastupitelka Počarovská se zdržela. Celkový výsledek: pro 21, proti 

0, zdržel se 1, nehlasovali 3. Usnesení k tisku bylo schváleno. 

 Pojďme, prosím, k bodu číslo 

9, číslo BJ2021/0169 

změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 474, na pozemku parc. č. 523, Kožná 4, k. p. 

Staré Město, Praha 1 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Tady máme žádost spoluvlastníků v domě Kožná 4, kde manželé xxxxxxxxxx mají 

dvě bytové jednotky a žádají o to, aby tyto dvě jednotky byly sloučeny v jednu. Je to jiný gard 

než na který jsme zvyklí, kdy se snaží svůj velký byt rozdělit na několik menších. Tady 

nevidím důvodu, proč žádosti nevyhovět.  

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Končím rozpravu. Prosím hlasovat o návrhu usnesení ve 

variantě A. Prezenční hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, distanční: pan zastupitel 

Kotas pro, Nazarský se zdržuje, paní zastupitelka Talacková se zdržuje, Nazarská se 

zdržuje, Počarovská nehlasuje, zastupitel Kučera se zdržel, Čižinský se zdržel, Špaček se 

zdržel, Vích nehlasoval. Celkový výsledek: pro 15, proti 0, zdrželo se 6, nehlasovali 4. 

Usnesení k tisku bylo schváleno. 

 Můžeme přejít k projednání bodu číslo  

10, číslo BJ2020/1601 

záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 131, na pozemku parc. č. 74, Pařížská 28, 

vše v k. ú. Josefov, Praha 1 

 Prosím předkladatele pana radního Votočka. 

 Technická pan zastupitel Kotas. 
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P.  K o t a s : 

 Přestalo se mi zobrazovat hlasování a kdo se hlásí do diskuse. Je to chyba jen na mém 

přístroji, nebo i u ostatních z on-line? 

 

P.  H e j m a : 

 Zeptám se informatiků. Je to vysíláno, mělo by to být v pořádku, závada je asi na 

přijímači nebo na trase. Nevidí to ani ostatní. Nyní se pokouší odborník-informatik to znovu 

pustit. 

 Pokročil bych k projednání dalších bodů a mezitím se budeme snažit to rozchodit. 

 Otevírám 10. bod a prosím předkladatele pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Tento bod je trochu zapeklitý, dobře nevím, co s ním. Je to žádost společenství 

vlastníků jednotek o to, aby byla prodána jednak prádelna v podkroví na bytovou jednotku a 

dále prodána část společných prostor paní xxxxxxxx. Projednávali jsme to poprvé 16. září, 

kdy se k tomu uzavřelo, že se to má přerušit a dát výboru „pro a proti“. Výbor „pro a proti“ to 

projednal, ale bylo to tady znovu v prosinci, kdy byl bod opět přerušen s tím, že nebylo k 

dispozici usnesení z jednání výboru, resp. jen zápis.  

 Teď ho máme, je na poslední stránce materiálu. Výsledek je trochu rozpačitý. Výbor 

„pro a proti“ doporučuje ZMČ Praha 1 vyřešit předchozí vadný stav z minulosti, to je 

nezkolaudovanou stavbu, aby se mohl vyjádřit k záměru prodeje části společných prostor. 

 Pokud vím, pan xxxxx koupil byt s podmínkou, že do nějaké lhůty ho překolauduje z 

nebytových prostor na byt. Původně to byla kancelář pana dr. Holase, který ji několik let 

odmítl vyklidit, přestože jeho smlouva skončila. Proto byl dán panu xxxxxxxx požadavek, aby 

zajistil vyklizení a následnou rekolaudaci 

 Pokud vím, rekolaudace dosud neproběhla, ale podle vyjádření pana Vaňka, kterého 

prosím o doplnění, lhůtu pro kolaudaci má v r. 2021. Nevím, do jaké míry toto bude mít vliv 

na celou záležitost, jestli se tam budou měnit podlahové poměry už v hlasování před tím, než 

schválíme nebo neschválíme prodej. Vystupujeme tady z pozic účastníka SVJ, který má 

24,7% na domě, na pozemku má o jednu desetinu méně.  

 Prosím pana Vaňka, aby to trochu rozvinul.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Vaňka 

 

P.  V a n ě k : 

 Pana dr. Votočka jsem informoval o tom, že byt nebyl zkolaudovaný, což byla špatná 

informace. Přímo v tisku je kolaudační souhlas s užíváním stavby bytu č. 105. Byt byl 

zkolaudován. Díval jsem se do důvodové zprávy, tam stavební práce, které se mají týkat 

půdní vestavby, budou probíhat v letošním roce, pokud to schválíme.  

 

P.  H e j m a : 

 Do rozpravy se hlásí pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Určitě tento návrh nepodpořím, dokud nebude vyřešen předchozí vadný stav s podíly, 

to vyřešeno není, dokud se nevyjasní záležitost s 10 mil. Kč sankcí od pana xxxxxxx xxxxxx. 

Toto budu mít v rámci své interpelace. Pokud jako zastupitel požádám příslušnou 

kompetentní osobu, aby mi předložila to, co jsem požadoval na základě „stošestky“ a nebylo 

mi to dodáno ani do 30 dnů, považuji to za zrovna ne dobrou věc. I z toho důvodu 
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nepodpořím tento tisk. Za mne rozhodně ne, dokud nebude vyjasněna vlastnická struktura 

společnosti Investimo, kterou zastupuje pan Burzanovský. Všichni jste u toho byli, když jsem 

se ptal pana Burzanovského na to, jestli je nějak propojen s manžely xxxxxxxxxx. Pan 

Burzanovský řekl – cituji ze stenozáznamu: 

 „Byl tady ještě jeden 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.“ 

 Měl jsem připravený zajímavý článek z r. 2018 o propojení pana Burzanovského se 

společnostmi, které zastupuje mimo jiné i správcovská firma, kterou on má a spravuje tento 

objekt, zároveň je právníkem společnosti, která spolupracuje s ČEZ. Je to nesmysl, nechci vás 

tím zatěžovat, ale mrzí mě, že tady pan Burzanovský není, aby toto dementoval. Musím říct, 

že to co tady minule zaznělo a jaká je pravděpodobně realita, je naprosto zarážející. 

Společnost Investimo má v tomto domě pět bytů. 

 Zajímala by mě jedna věc. My tady něco odsouhlasujeme a šel se tam někdo podívat, 

jestli to náhodou už není vybudováno?  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Sitár Baborákovou. 

 

P.  B a b o r á k o v á : 

 K našemu výboru. Tady je řečeno, že to bylo staženo dne 15. 12., kdy to bylo 

přerušeno mimo jiné z důvodu absence zápisu z jednání výboru. Nebyl dodán žádný zápis, 

protože jsme k tomu nepřijali žádné usnesení, nečekali jsme, že to bude tak rychle předloženo 

na další zastupitelstvo. Snažila jsem se to dohnat tím, že jsem aspoň poslala panu Bullovi 

informace, které byly zaneseny do dalšího.  

 Na výboru jsme se potom sešli a vydali jsme stanovisko, které teď četl pan Votoček. K 

tomu bych chtěla říct, že nechápu jednu věc. Když je tak dlouhodobý nesouhlas kolem stavby, 

není možné to zrekolaudovat a trvá to tak dlouhou dobu, proč to tak strašně ženeme před 

sebou, když to není zkontrolované, když ani není známo, jestli se může hlasovat v rámci SVJ 

tohoto domu, protože tam jsou různé podíly na pozemku a na domě. Za výbor se tak 

domnívám. To je vše, děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Uzavírám rozpravu. Prosím předsedu Návrhového výboru, zda došly nějaké 

pozměňovací návrhy? 

 

P.  B u r e š : 

 Písemně nic nedošlo. Myslím, že jsme k tomuto bodu v noci dostali všichni mail, který 

cosi vysvětloval. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předkladatele, aby nás uvedl do varianty, o které budeme hlasovat. Je to 

varianta A? 

 

P.  V o t o č e k : 

 Respektuji tyto závěry. Abych ukázal dobrou vůli, dávám hlasovat o variantě A, ale 

sám pro ni hlasovat nebudu.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o variantě A.  

 Hlásí se ještě pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Richard Bureš mluvil o nějakém e-mailu, já jsem žádný nedostal.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 V noci jsem zaregistroval přeposlání zastupitelům.: 

 Dovoluji si vám přeposlat korespondenci mezi mnou jako zástupcem SVJ Pařížská 28 

a panem Bodečkem týkající se záležitosti, kterou projednáváte. Prosím vás o zohlednění 

uvedených informací.  

 Byla to vaše vzájemná komunikace, kterou pan xxxxx xxxxxxxxxxxxx považoval za 

nutné sdělit ostatním zastupitelům. Vysvětloval tam a nakonec nás žádal, abychom vzali  

v úvahu to, co tam je a že je ochoten zodpovědět otázky.  

 Beru xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jako člověka, který protestuje proti lecčemu, takže 

bych nevěřil, že je tam něco špatně, když on se za to zasazuje, ale možná se pletu. Je ochoten 

demonstrovat proti čemukoli a když říká, že tady je to v pořádku, tak mě to uklidnilo. 

 

P.  H e j m a : 

 Máme vysvětleno, pojďme hlasovat o variantě A. Prezenční hlasování: pro 10, proti 

2, zdrželi se 2, distančně: pan zastupitel Špaček se zdržel, Nazarský proti, Čižinský 

nehlasoval, paní zastupitelka Počarovská nehlasovala, Talacková se zdržela, Nazarská se 

zdržela, zastupitel Kotas nehlasuje, Kučera se zdržel, Vích je proti. Celkový výsledek: 

pro 10, proti 4, zdrželo se 6, nehlasovalo 5. Usnesení nebylo schváleno.  

 Prosím, přistupme k projednání bodu číslo 

11, číslo BJ2021/0203 

záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 1596, na pozemku parc. č. 2102,  

Ve Smečkách 25, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1 

 Prosím předkladatele pana radního Votočka. 

 Promiňte, ještě technická. Zjistili jsme že je třeba udělat restart celého systému, aby 

byl plně funkční, včetně kvality sítě. Omlouvám se a vyhlašuji pětiminutovou technickou 

přestávku. Nelekejte se, že se vám všechno ztratí, poprosíme o opětovné přihlášení, pak 

budete všechno vidět včetně hlasování. Děkuji za pochopení. 

(Technická přestávka) 

 Systém se podařilo nastartovat, můžeme pokračovat. Prosím pana radního Votočka, 

aby se ujal tisku 203, pod č. 11.  

 

P.  V o t o č e k : 

 V tomto bodu se vyjadřujeme jako účastníci SVJ s poměrem 4,9. Je to dům  

Ve Smečkách 25, kde se vlastnice paní xxxxxx xxxxxxx dožaduje odprodeje společných 

prostor. K tomu je nejlepší podívat se na obrázek, který máte v materiálu, abyste pochopili, o 

co se jedná. Hodlá si odkoupit od SVJ 88 m2 společných prostor, které komunikují s jejím 

sousedícím bytem.  

 Majetková komise k tomu neschválila usnesení, hlasovalo pro 6 a jeden se zdržel, ale 

posléze to schválila i rada MČ. Nevidím důvodu, proč tomuto bránit. Rada rovněž doporučila 

variantu A.  
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P.  H e j m a : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu. Přihlášen je pan zastupitel Kotas. 

 

P.  K o t a s : 

 Nemohl jsem vystoupit k situaci v Kožní. Nemohu si, pane Votočku odpustit, 

kdybychom to za vaší koalice takto nepřipravili a podivně zašmodrchaný materiál dali do 

zastupitelstva, měl byste půlhodinový ostrý projev, jak si to můžeme dovolit. Jestli vás 

zajímá, proč nejsem prezenčně, opakuji, že jsem nemocen a beru antibiotika a nechci ostatní 

ohrozit.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu, prosím předkladatele. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Chtěl jsem reagovat na pana Kotase. Nevím, co dalšího by v materiálu mělo být, jestli 

nemluvil k Pařížské místo k té Kožní. V Kožné chtějí vlastníci bytů sloučení do jednoho. 

 

P.  K o t a s : 

 Omlouvám se, byla to technická.  

 

P.  H e j m a : 

 Vše je vyjasněno, rozpravu končím a vyzývám k hlasování. Ještě pan Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Ještě nebyla diskuse. Doplním pana doktora Votočka, že majetková komise, když toto 

řešila, měla podmínku, aby byl souhlas všech vlastníků. Jeden vlastník souhlas nedal.  

S pomocí OTMS jsem zjistil, že vlastníkem je Real Care Praha. Společnost jsem kontaktoval 

a zástupce společnosti řekl, že s tím nemá problém. Bude tam souhlas sta procent vlastníků 

vyjma městské části Praha 1. Návrh podpořím. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkujeme za tento názor. Nyní můžeme finálně hlasovat o variantě A) předloženého 

usnesení. Prezenční hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, distanční: zastupitel Kotas 

pro, zastupitelka Počarovská se zdržela, Talacková nehlasovala, Nazarská se zdržuje, 

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

zastupitel Nazarský se zdržel. Celkový výsledek: pro 15, proti 0, zdrželo se 7, nehlasovali 

3. Usnesení bylo schváleno. 

 Můžeme přistoupit k projednání bodu 

12, číslo BJ2021/0185 

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními ZMČ Praha 1 

(OKS/OTMS) 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Tento bod se týká prodloužení úkolů zastupitelstva, oddělení spolupráce se SVJ, kde je 

opakovaně prodlužován termín splnění, protože vždy některý ze spoluvlastníků 

nekomunikuje. Pravděpodobně toto je poslední materiál, který žádá o prodloužení termínů, 

protože už jsem vydal pokyn, aby jednotlivým SVJ bylo řečeno, že když si nedokáží za tři až 

čtyři roky sehnat všechny podpisy, usnesení zrušíme a ať se starají znovu od začátku. 
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P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Končím rozpravu. Prosím hlasovat o předloženém návrhu 

usnesení. Prezenční hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0, distanční: pan zastupitel 

Kotas pro, Čižinský se zdržel, Kučera pro, Špaček se zdržel, Vích pro, Nazarský se 

zdržuje, paní zastupitelka Počarovská pro, Nazarská pro a Talacková nehlasovala. 

Celkový výsledek: pro 21, proti 0, zdrželi se 3, nehlasoval 1. Usnesení bylo schváleno. 

 Ještě máme bod číslo 

13, tisk BJ2021/0161 

prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními ZMČ Praha 1 

(OSN/OTMS) 

 Prosím předkladatele pana radního Votočka, aby se ujal tisku. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Toto je obdobný materiál, který přichází přímo z OSN. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Končím rozpravu. Prosím hlasovat. Prezenční hlasování: pro 16, 

proti 0, zdržel se 0, distanční: pan zastupitel Kotas pro, Čižinský se zdržel, Kučera pro, 

Špaček se zdržel, Vích pro, Nazarský se zdržel, paní zastupitelka Nazarská pro, Talacková se 

zdržela, Počarovská pro. Celkový výsledek: pro 22, proti 0, zdrželi se 3, hlasovali všichni. 

Usnesení bylo schváleno.  

 Prosím projednat bod číslo 

14, tisk BJ202/2078 

doporučení k hlasování zástupce MČ Praha 1 při jednáních SVJ v rámci problematiky 

krátkodobého ubytování 

 Prosím paní předsedkyni Výboru pro podporu komunitního života a proti vylidňování 

Bronislavu Sitár Baborákovou. Máte slovo.  

 

P.  Sitár  B a b o r á k o v á : 

 Předkládám materiál, který se jmenuje doporučení k hlasování zástupce MČ Praha 1 

při jednáních SVJ v rámci problematiky krátkodobého ubytování. Jde o to, že se na Výbor 

proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života obrací předsedové SVJ se prosbou 

o podporu při hlasování na SVJ. Žádají o podporu hlasování, které se pojí s problematikou 

krátkodobého ubytování v bytech, a to ve prospěch trvale žijících obyvatel na úkor 

krátkodobého ubytování v bytech. Stanovisko výboru můžete nalézt v příloze. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za uvedení do předkladu. Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Velmi tento návrh vítám a děkuji předsedkyni výboru i samotnému výboru za tento 

návrh. Je to ještě jedna věc, která trápí některé uživatele. Původně jsem chtěl navrhnout 

usnesení, že by se to rozšířilo ještě nejen o krátkodobé ubytování, které lidi trápí, ale o 

podnikatelské aktivity související např. se zajištěním virtuálních adres, kdy se na mne během 

posledních dvou let obrátili někteří lidé ze Školské, Rybné, Petrské a Kaprovy. Vysvětlovali 

záležitost, kdyby jen adresy byly fiktivní, ale ony nejsou. V Rybné, kde máme např. 500 

obyvatel a hodně desítek společností, tak lidé chodí do objektů. Říkají, že tyto firmy by měly 

být v office centrech. 
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 Tento pozměňovací návrh nepředložím, jen poprosím, zda by paní předsedkyně byla 

tak hodná a i tuto záležitost na jednom z následujících výborů předložila a když by byl zájem 

ze strany členů výboru, tak aby se i touto záležitostí zabývali. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Předpokládám, že toto usnesení by se mělo nějakým způsobem odrazit v mandátních 

nebo příkazních smlouvách, mělo by to být řešeno tam a mělo by to být ze smluv zřejmé. 

Odrazí se to tam, nebo bude ústní pokyn těmto zástupcům?  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní předsedkyni o reakci. 

 

P.  Sitár  B a b o r á k o v á : 

 Bylo mi řečeno, že bude pokyn ústní, ale určitě to budeme ještě projednávat s panem 

Bullou, takže se o tom budeme bavit.  

 

P.  H e j m a : 

 Budeme to muset procedurálně ještě domyslet, protože to bude asi formou instrukce 

pro zástupce pověřeného od nás zastupováním v jednání SVJ.  

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Proti tomu věcně nic nemám, ale není mi jasné, co je myšleno bodem 4. To máte 

představu, že než půjde zástupce SVJ i zástupce městské části na SVJ, tak nejdříve musí přijít 

na výbor, aby to tam s ním projednal? Jak si to představujete? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci. 

 

P.  Sitár  B a b o r á k o v á : 

 Není to o projednávání, ale o spolupráci. Když bude potřeba, budeme spolupracovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. Amálka nemá připojení. 

 Uděluji slovo panu zastupiteli Bodečkovi a počkáme, jestli se Amálka připojí. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Navržené usnesení vnímám tak, že teď zastupitelstvo zaúkoluje radu, rada zaúkoluje 

příslušného gesčního radního, ten OTMS a OTMS dá pokyn našemu zástupci společnosti 

MERO, a ten to rozešle všem zástupcům, kteří nás zastupují při schůzích SVJ. 

 Bod 4 vnímám tak, že jakýkoli problém, který by nastal a dávání nějakých podnětů, 

tak to by potom bylo případně s výborem. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou, jestli už se připojila. 
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P.  P o č a r o v s k á : 

 Vítám tuto aktivitu, ale je potřeba to nějakým způsobem ve smlouvách zazávazkovat. 

Bod 3 – ukládá - není úplně specifikovaný. Je třeba si na to dát trochu pozor, až rada bude k 

tomu přijímat nějaké usnesení.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Prosím dopředu, aby paní předsedkyně výboru nebrala můj příspěvek jako útok na 

svou osobu, vůbec to nemám na mysli. Pro doplnění chci říct, že když jsme se o tom bavili, 

tak úsilím výboru je dosáhnout stavu, aby zastupitelstvo jasně deklarovalo, že považuje 

provozování ubytovacích služeb za nezákonné. Tuto snahu jsme již v minulé koalici měli, 

přijali jsme takové usnesení, ale neměli jsme to ještě úplně vyjasněné a podložené právními 

analýzami, tak jsme uvedli za zřejmě nezákonné. Teď už je jasné, že je to nezákonná činnost. 

 Potom je pravda, že tato douška je nadbytečná. Když budeme nabádat SVJ, aby si to 

dávala do svého statutu, mohli bychom si zadělat na další problém. 

 Zvednu pro to ruku, protože je to dobrý signál v tom směru, že si nepřejeme, aby to 

probíhalo. Chtěl jsem, aby tady zaznělo, že ve výboru se souběžně pracuje i na komplexnější 

variantě. 

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má předkladatelka. 

 

P.  Sitár  B a b o r á k o v á : 

 Reagovala bych a pana Nazarského. Až připravíme nějaké usnesení, určitě ho budeme 

v zastupitelstvu prezentovat. Nemyslím si, že je dobré zde na místě říkat, zda je to nezákonné 

nebo zákonné, protože pracujeme na nějakých analýzách a tak jednoznačné to není.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím diskusi a konstatuji, že výbor má nejkrásnější zkratku, protože usnesení 

VPVC je impozantní. Prosím hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Prezenční hlasování: 

pro 16, proti 0, zdržel se 0, distanční: pan zastupitel Nazarský pro, Kotas pro, Kučera 

pro, Vích pro, Špaček se zdržel, zastupitel Čižinský pro, paní zastupitelka Počarovská 

pro, Talacková pro, Nazarská pro. Celkový výsledek: pro 24, proti 0, zdržel se 1, 

hlasovali všichni. Usnesení bylo absolutní většinou schváleno.  

 K projednání máme sloučené body číslo  

20, 29 

volba místopředsedy Kontrolního výboru 

změna ve složení Kontrolního výboru ZMČ Praha 1 

 Domluvili jsme se s předkladatelkou paní zastupitelkou Počarovskou, že dojde ke 

sloučení obsahu těchto tisků.  

 Z důvodu tragické události vám předkládám návrh na volbu místopředsedy 

Kontrolního výboru. Toto místo zastávala paní dr. Jaroslava Janderová. V rámci toho 

předkládám návrh na doplnění této pozice ve prospěch pana dr. Petra Scholze. 

 Prosím o vyjádření, zda kandidaturu přijímá. 

( P. Scholz: Děkuji, přijímám.) 

 Děkuji. Zároveň prosím paní zastupitelku Počarovskou, aby nám odprezentovala 

meritum jejího tisku a přednesla svůj návrh. 
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P.  P o č a r o v s k á : 

 Bod jsem navrhla z toho důvodu, že mi bylo řečeno, že předseda Kontrolního výboru 

takový bod nebude předkládat, že je to věc jednotlivých politických uskupení. Konstatovala 

jsem, že počet členů Kontrolního výboru je stanoven na 7, ale máme jich tam 5. Navrhla jsem, 

aby byla obě místa obsazena.  

 Nevím, jak to procedurálně udělat, ale navrhuji hlasovat aklamací, abychom mohli 

hlasovat i my vzdáleně, pokud se bude jednat o tajnou volbu. Nevím, zda tento návrh 

zakomponovat do Petrova návrhu, nebo jakým způsobem to udělat. Můžeš mi to osvětlit? 

Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Procedurálně by to mělo probíhat tak, že nejdříve volíme místopředsedu v souladu s 

bodem 20 a následně bude váš návrh na obsazení pozice člena Kontrolního výboru, návrh je 

Mgr. Pavel Čižinský.  

 Pro personální volbu máme v Jednacím řádu předepsanou volbu tajnou, pokud někdo 

navrhne volbu aklamací, budeme procedurálně hlasovat o tom, zda zastupitelstvo souhlasí s 

volbou aklamací.  

 Technická poznámka pan zastupitel Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Není to tak, že hlasujeme Petře, o tvém tisku a pozměňovací návrh předkládá Amálka 

a o jejím návrhu hlasovat jako o prvním? 

 

P.  H e j m a : 

 Tak jsme to říkali, že nejdříve vypořádáme hlasování bodu 20 – to je můj návrh na 

obsazení pozice místopředsedy Kontrolního výboru. Jakmile odvolíme místopředsedu, 

přistoupíme k bodu 29, k návrhu Amálky na člena výboru Pavla Čižinského. Budeme hlasovat 

o dvou tiscích. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Pošlu pozměňovací návrh k tisku, kde doplním, že volí člena výboru. 

 

P.  H e j m a : 

 Ztotožňuji se s obsahem tvého tisku. Udělejme z toho jeden tisk, kde bude usnesení, 

kde nejdříve volíme místopředsedu a pak člena a tím vypořádáme oba tisky najednou.  

 

P.  B r o ž : 

 Nesouhlasím, nastává situace, kterou jsem předjímal, že hlasujeme o tvém tisku a 

Amálčin tisk je pozměňovacím návrhem.  

 

P.  H e j m a : 

 Není to pozměňovací návrh, jen jsme navrhli sloučení obou tisků, protože to má 

stejnou podstatu. Myslím, že bychom už měli odhlasováno, jestli hlasujeme o tisku nebo o 

usnesení, je totéž. Nejdříve hlasujme o obsazení pozice místopředsedy, potom o obsazení 

pozice člena.  

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

 Za Návrhový výbor chápu, že jsme body sloučili. K bodu 20 zazněl pozměňovací 

návrh o zařazení. Pan starosta si ho osvojil, to znamená, že ucelený tisk č. 20 zní: Změna ve 

složení Kontrolního výboru: 1. volba místopředsedy Kontrolního výboru, 2. člena – jména 

jsme si tady řekli. Znamená to, že ze dvou se stává jeden tisk a hlasujeme o bodech 1 a 2. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka o technickou. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Dosud jste se, pane starosto, nevypořádal s návrhem, aby se volilo aklamací. Máme 

tajnou volbu a v případě, že jeden člen zastupitelstva s aklamací nesouhlasí, hlasuje se tajně. 

Já s tímto návrhem nesouhlasím. 

 

P.  H e j m a : 

 V souladu s Jednacím řádem musíme volit tajně. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 V Jednacím řádu ale je, že to musí být nadpoloviční většina.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Omlouvám se, ale vaše nadpoloviční většina je k ničemu, když jste zůstali doma v 

teple. V tajné volba hlasují jen ti, kteří jsou na místě.  

 

P.  H e j m a : 

 Vyložím Jednací řád. V Jednacím řádu se praví: personální volba je vždy tajná, pokud 

zastupitelstvo nerozhodne jinak. Zastupitelstvo rozhoduje svojí většinou. 

 Správné je navrhnout procedurální hlasování o návrhu, zda aklamací. Pokud to 

zastupitelstvo odsouhlasí, hlasujeme aklamací. Omlouvám se, takto je to v Jednacím řádu. 

Přestože by to prošlo nadpoloviční většinou a jeden z nás protestoval proti aklamaci, tak je to 

v souladu s Jednacím řádem. 

 Pan zastupitel Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Mohu navrhnout hlasování o aklamační volbě? 

 

P.  H e j m a : 

 Dám procedurálně hlasovat po uplynutí rozpravy. Do rozpravy je přihlášen pan 

zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Byl to procedurální návrh. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o tom, kdo souhlasí se způsobem hlasování aklamací o těchto dvou 

personálních návrzích? Prezenční hlasování: pro 11, proti 1, zdrželi se 3, distanční: paní 

zastupitelka Počarovská pro, zastupitel Kotas pro, Čižinský pro, Nazarský pro, Vích pro, paní 

zastupitelka Talacková pro, zastupitel Kučera pro, Špaček pro, paní zastupitelka Nazarská 

pro. Celkové hlasování: pro 20, proti 1, zdrželi se 3, nehlasoval 1. Tento návrh byl schválen. 

Obě nominace budeme hlasovat aklamací, jak jsme zvyklí hlasovat u jiných tisků.  
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 Do diskuse je přihlášen David Bodeček. Prosím, máte slovo. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Podpořím oba navržené kandidáty. Jsem přesvědčen, že oba budou v případě zvolení 

dobrými členy Kontrolního výboru. Jen je mi trochu líto, že mezi kandidáty není žena v 

souvislosti s tím, že duo paní dr. Janderová a paní dr. Chlupáčová v rámci Kontrolního výboru 

bylo duem specifickým, a to v souvislosti s jejich vzděláním, s jejich zkušenostmi v 

souvislosti s věkem i – přiznejme si to – s pohlavím. V Kontrolním výboru nám zůstane 

pouze jedna žena, kterou si budeme muset hodně hýčkat. 

 Dovolím si zde veřejně říci to, co jsem již uvedl, a to k paní dr. Janderové. Byť jsem  

s ní politicky v lecčems nesouhlasil, jsem rád, že komunikace mezi námi právě v souvislosti s 

Kontrolním výborem byla velmi dobrá. Přiznám se, že před rokem, když byla volba 

Kontrolního výboru, očekával jsem od ní trochu menší dohled, zkoušení apod., ale to se 

nestalo. Naopak, s ostatními členy Kontrolního výboru se vytvořila velmi dobrá skupina. Byl 

bych velmi rád, když tato skupina bude dovolena, aby Kontrolní výbor pracovat tak jako 

dosud. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s :  

 Mám dotaz, proč je do Kontrolního výboru jmenován koaliční zastupitel? 

 

P.  H e j m a : 

 Bude reagovat na dotaz předseda Kontrolního výboru? 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nastavili jsme to před tím, než byl ten politický převrat. Podstatné pro mne je, že se 

mi nelíbí, že opozice má menšinu. Bude se to týkat i následujících bodů, které patří pod 

Kontrolní výbor. 

 Kolegům bych chtěl říci, že tady na jedničce je paradox, že ze současných členů 

Kontrolního výboru jsou pouze dva členové opozice. S tím teď nic neuděláme, ale příště, 

pokud se někdo dostane do zastupitelstva, bude třeba, abychom toto v r. 2022 změnili. Bylo 

by fér, aby opozice v Kontrolním výboru měla většinu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Souhlasím s oběma kandidáty, nemyslím si, že by to byla špatná volba a doporučuji, 

aby oba kandidáti byli schváleni. 

 Vrátím se k tajné volbě. Tajná volba je elektronicky možná. V Pirátské straně běžně 

hlasujeme v systému Helios tajně. Je to šifrovaná nezpochybnitelná tajná volba. Doporučuji to 

pozornosti našeho IT oddělení nebo pana radního Bureše, aby se s tím trochu seznámil. 

Myslím si, že by bylo možné něco takového zavést. Nevíme, jak dlouho se tento stav ještě 

potáhne a je vidět, že na každém zastupitelstvu je potřeba tajně hlasovat. Děkuji za pozornost. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Scholze. 
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P.  S c h o l z : 

 Chtěl jsem reagovat na pana kol. Kotase. Nemohu reagovat na to, jak je normální či 

nenormální, běžné či neběžné, že tam jsou aktivní zastupitelé. I z mé pozice jsem s paní  

dr. Janderovou dlouhodobě spolupracoval, i v rámci jejího Kontrolního výboru na hl. m. 

Praze. Chci navázat na její práci z toho titulu, že jsem s ní spolupracoval.  

 

P.  H e j m a : 

 Ještě pan zastupitel Kotas. 

 

P.  K o t a s :(špatný zvukový přenos) 

 Nebudu zdržovat. Děkuji panu Scholzovi za osvětlení. 

 Mám prosbu ke koaličním zastupitelům. Malý počet musí být pro pana Bodečka i pro 

pana Scholze problém, mohli bychom odhlasovat oba kandidáty.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana předsedu Mandátového a volebního výboru, aby odřídil volbu. Prosím 

pana radního Cabana. 

 

P.  C a b a n : 

 Dámy a pánové, v tuto chvíli volíme aklamací. Jako první volíme místopředsedu 

Kontrolního výboru, kandidátem je Mgr. Petr Scholz. Prosím hlasovat. Prezenční výsledek: 

pro 16, proti 0, zdržel se 0, distanční – prosím pana starostu, nevidím na to. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Kotas pro, Nazarský pro, Špaček pro, Vích pro, Kučera pro, paní 

zastupitelka Talacková pro, Počarovská pro, Nazarská pro, pan zastupitel Čižinský se zdržel. 

 

P.  C a b a n : 

 Celkový výsledek: pro 24, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 0. Pan Mgr. Petr Scholz byl 

zvolen místopředsedou Kontrolního výboru. Děkuji. 

 

P.  S c h o l z : 

 Děkuji za téměř absolutní důvěru. 

 

P.  C a b a n : 

 Měli bychom provést volbu člena Kontrolního výboru. Amálka Počarovská navrhuje 

do Kontrolního výboru jako člena pana Mgr. Pavla Čižinského, pro kterého budeme nyní 

hlasovat. Prosím hlasovat opět aklamací. Prezenční hlasování: pro 3, proti 1, zdrželo se 11, 

distanční hlasování: pro 8, zdržel se 1 (pozn. pan Čižinský). Celkový výsledek: pro 11, proti 

1, zdrželo se 12, nehlasoval 1. Pavel Čižinský nebyl zvolen členem Kontrolního výbor.  

 

P. H e j m a : 

 Máme odhlasováno s tím, že platí usnesení k volbě místopředsedy Kontrolního 

výboru, kde zastupitelstvo volí místopředsedu pana Mgr. Petra Scholze. 

 Nyní musíme odhlasovat toto usnesení jako celek. Prosím hlasovat. Prezenční 

hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 2, distanční: pan zastupitel Kotas nehlasuje, 

Čižinský se zdržel, Nazarský proti, Vích proti, Kučera pro, paní zastupitelka 

Počarovská nehlasuje, Talacková nehlasuje, Nazarská se zdržuje. Celkový výsledek: pro 

14, proti 2, zdrželi se 4, nehlasovalo 5. Usnesení bylo schváleno. Volbu máme za sebou. 
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 Nyní má slovo jako místopředseda Kontrolního výboru pan Mgr.Scholz. 

 

P.  S c h o l z : 

 Chtěl jsem z pozice místopředsedy Kontrolního výboru požádat předsedu Kontrolního 

výboru, jestli by mohl stáhnout body 15, 16, 17 do doby než bude příští Kontrolní výbor, 

abychom to ještě jednou prodiskutovali. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předkladatele těchto tisků, aby se vyjádřil.  

 

P.  B o d e č e k : 

 Nechci se tady dohadovat a přesvědčovat, že jednám za výbor, který je kolektivní 

orgán. Připomínám, že Kontrolní výbor má v současné době 6 členů a z pozice jeho předsedy 

zastupuji opozici z 6 členů, jsme pouze 2 členové opozice. I přesto, že tyto body, které tady 

byly předloženy, byly nejen jednou schváleny, ale dokonce v rámci opatrnosti přeschváleny, 

mně osobně nevadí, kdyby se některé body přesunuly, ale nemohu zneužít funkci předsedy 

Kontrolního výboru pro to. S tímto návrhem se nemohu ztotožnit, nedostal jsem pro to od 

Kontrolního výboru mandát. Hlasujme o tom. S ohledem na to, co zde zaznělo, podpořím 

přesunutí bodu týkajícího se statutu, dále je ještě kontrolní řád a chcete ještě plán činnosti, je 

to zvláštní, v dubnu o tom budeme hlasovat, ale nevadí mi to, a to nikoli z pozice předsedy 

Kontrolního výboru, ale člena-zastupitele. Prosím, berte to jako vstřícnost z mé strany, že 

opozice koalici naslouchá. I proto jsem podpořil Program dnešního jednání, neboť jsem 

usoudil, že kdyby program nebyl schválen, tak by to byl pro Prahu 1 průšvih.  

 

P. H e j m a : 

 O slovo se hlásil ještě pan zastupitel Kračman. 

 Máme domluveno, že body 15, 16, 17 stahujeme z dnešního jednání? 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nikoli, prosím, aby to bylo bráno jako procedurální návrh, jako člen bych ho podpořil.  

 

P.  H e j m a : 

 Znamená to, že budeme procedurálně hlasovat o stažení bodů 15, 16, 17. 

 

P. B u r e š : 

 Za Návrhový výbor jsem pochopil, protože pan předseda si nechce stahovat své body, 

nový místopředseda s tím, aby to mohlo být projednáno dává procedurální návrh, aby byly 

nikoli staženy, ale přerušeny do příštího zastupitelstva. 

 

P.  H e j m a : 

 Přerušit bod mohu v momentu, kdy otevřu jeho projednávání. Museli bychom bod po 

bodu otevřít a přerušit. 

 Prosím otevřít projednávání bodu 

15, tisk BJ2021/0003 

statut Kontrolního výboru ZMČ Praha 1 

 Eviduji procedurální návrh na přerušení projednávání tisku. Dávám o něm hlasovat. 

Prezenční hlasování: pro 14, proti 1, zdržel se 0, distanční: paní zastupitelka Nazarská se 

zdržuje, Talacková proti, Počarovská proti, pan zastupitel Kotas se zdržel, Čižinský proti, 

Vích se zdržel, Špaček proti, Nazarský se zdržel, Kučera nehlasuje. Celkový výsledek: pro 14, 

proti 5, zdrželi se 4, nehlasovali 2. Tento návrh byl přijat, bod 15 je přerušen. 
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 Otevírám projednáváni bodu 

16, tisk BJ2021/0004 

kontrolní řád Kontrolního výboru ZMČ Praha 1  

 Na přednesený návrh dávám procedurálně hlasovat o návrhu na přerušení 

projednávání tohoto tisku. 

 Technická poznámka pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Jde to tak rychle, že se k tomu nemohu vyjádřit, ale všechny tři tisky považuji za 

diletantský pokus stínového starosty ovládnout Úřad městské části. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o návrhu na přerušení projednávání 16. bodu. Prezenční hlasování: 

pro 14, proti 1, zdržel se 0, distanční: paní zastupitelka Nazarská se zdržuje, Nazarská proti, 

Počarovská proti, pan zastupitel Kotas se zdržel, Špaček proti, Vích se zdržel, Čižinský proti, 

Kučera nehlasuje, pan zastupitel Nazarský se zdržuje. Celkový výsledek: pro 14, proti 5, 

zdrželi se 4, nehlasovali 2. Návrh byl přijat. Bod 16 je přerušen.  

 Otevírám projednáváni bodu 

17, tisk BJ2021/0006 

plán činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 1 pro r. 2021  

 Dávám procedurální hlasovat o návrhu pana místopředsedy Scholze na přerušení 

projednávání tohoto tisku. Prosím hlasovat. Prezenční výsledek: pro 14, proti 1, zdržel se 0, 

distančně: paní zastupitelka Nazarská se zdržuje, Talacková proti, Počarovská proti, pan 

zastupitel Čižinský proti, Vích se zdržel, Špaček proti, Kotas se zdržel, Nazarský se zdržuje, 

pan zastupitel Kučera nehlasuje. Celkový výsledek: pro 14, proti 5, zdrželi se 4, nehlasovali 2. 

Procedurální návrh na přerušení tohoto bodu byl schválen, bod 17 je přerušen. 

 Přejdeme k bodu číslo 

18, tisk BJ2021/0007 

zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z rady a  

ZMČ Praha 1 od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019 

 Prosím předsedu Kontrolního výboru pana zastupitele Bodečka, aby se ujal předkladu. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Kolegové, předkládám vám na vědomí zprávu Kontrolního výboru o kontrole plnění 

úkolů rady a zastupitelstva s termínem plnění od 1. ledna 2019 do 30. září 2019. Uvedené 

období bylo kontrolováno z důvodu, že úkoly orgánů MČ Praha 1 z r. 2019 nebyly v 

uvedeném roce Kontrolním výborem prověřovány. 

 Máte tam uvedeno, že zastupitelstvem bylo uloženo 51 úkolů s tím, že všechny úkoly 

jsou splněny.  

 V případě rady bylo uloženo 1008 úkolů, nevyřízených zůstává 5 úkolů. 

 Vše máte popsáno ve zprávě. Slíbil jsem kolegům, že budu maximálně stručný.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Dovolil bych si upozornit, že bylo 1008 

úkolů rady, z toho 5 nesplněných. Až bude příště pan kol. Čižinský podávat návrh ohledně 

nesplněných úkolů, prosil bych, aby se pečlivě studovaly zprávy Kontrolního výboru. Nechci 

tady zmiňovat více než 160 úkolů přijatých po něm, co se pak musely likvidovat.  

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

 Jak se na to dívám, předchozí předseda Kontrolního výboru měl jiné priority než toto, 

ale hned po převratu a po volbě předsedy Kontrolního výboru Bodečka se s plnou vervou 

pustil do práce. V tuto chvíli by mě zajímalo, kolikrát vytkl radnímu Bodečkovi nesplněné 

úkoly.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 K usnesení se chci zeptat. Pane předsedo, slíbil jste, že nebudu muset předčítat to, co 

budu doplňovat, a tam jsou zase tečky.  

 

P.  B o d e č e k : 

 Až mě pan starosta vyzve k závěrečnému slovu, tak oznámím, že žádné úkoly nebyly. 

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu a předávám závěrečné slovo předkladateli. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Navržené usnesení je, že bereme na vědomí zprávu Kontrolního výboru pro sledované 

období. 

 Prosím bod 2 smazat, protože od momentu odevzdání materiálu do OVO nedošlo k 

žádné nápravě.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o takto upraveném návrhu usnesení. Prezenční hlasování: pro 15, 

proti 0, zdržel se 1, distanční: paní zastupitelka Nazarská pro, Talacková se zdržela, 

Počarovská pro, pan zastupitel Čižinský se zdržel, Špaček se zdržel, Kučera pro, Nazarský 

pro, Vích pro, Kotas pro. Celkový výsledek: pro 21, proti 0, zdrželi se 4, hlasovali všichni. 

Usnesení k tomuto bodu bylo přijato. 

 Prosím projednat bod číslo 

19, číslo BJ2021/0008 

 zpráva Kontrolního výboru o kontrole plněno úkolů vyplývajících z rady a ZMČ 

Praha 1 od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020  

 Prosím předkladatele, aby se ujal tisku. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nyní vám předkládám obdobnou záležitost jako u předchozího bodu, jen s tím 

rozdílem, že sledovaným obdobím bylo třetí čtvrtletí r. 2020, tedy období od 1. července 2020 

do 30. září 2020. 

 Tato zpráva byla stejně jako v předchozím případě Kontrolním výborem schválena 

14.12., resp. vzata na vědomí. Kontrolní výbor mi uložil, abych vás s touto zprávou seznámil.  

 Od schválení zprávy Kontrolním výborem došlo při spolupráci se zpracovateli a 

držiteli úkolů k ponížení počtu nesplněných úkolů, a to k velkému ponížení. Tady jsem se 

snažil pomoci panu radnímu Burešovi. Splněné úkoly v předložené zprávě jsou přeškrtnuty, a 

to ke dni 6. 1. 2021, kdy tato zpráva byla předána do OVO. 

 Zastupitelstvem bylo pro sledované období uloženo 18 úkolů, 7 zůstává nevyřízených. 

 Radou bylo uloženo 506 úkolů, 24 úkolů zůstává nevyřízených.  
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 Kde došlo k přeškrtnutí úkolů, tam jsem se snažil pomoci panu radnímu Burešovi. 

Tam, kde došlo k přeškrtnutí, tak to usnesení máte uvedeno v bodu 2. Kdyby někdo 

nerozuměl, zeptejte se, vysvětlím to. Od té doby nedošlo k dalšímu plnění úkolů, čili do bodu 

2 nebudeme nic doplňovat.  

 V rámci finále tohoto přednesu řeknu dvě věci. Jednak bych chtěl apelovat na všechny 

ty, kteří mají resty, aby primárně byly dodržovány stanovené termíny pokud možno pro 

odpovědi občanům i ostatním partnerům naší městské části. Týká se to jednak odpovědí na 

dopisy určené radě, tak zejména odpovědí na interpelace občanů a zastupitelů. Vidíte to v 

nesplněných úkolech. Snažím se apelovat na kompetentní osoby, čímž mám přezdívku 

úřednického policajta. Budu v tom trochu decentněji pokračovat.  

 Co se týká druhé záležitosti, nevím, jestli jste si všimli, zde je dlouholetým zvykem, že 

zastupitelstvo bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru, a neřeší nesplněné úkoly. Byl bych 

rád - když Kontrolní výbor předloží 4. čtvrtletí 2020, předložil by vám ještě jednu zprávu za 

předcházející rok – kdyby resty, na které jste byli upozorněni na zastupitelstvu a jsou součástí 

usnesení, byly vyčištěny.  

 Navrženo v usnesení je, že 1) bereme na vědomí zprávu Kontrolního výboru, která je 

přílohou tohoto usnesení a bude veřejnou přílohou jako u toho předcházejícího bodu, 

 2) berete na vědomí moji ústní informaci o splnění úkolů či posunutí původně 

stanovených termínů uvedených ve zprávě. Opakuji – jsou tam vypsaná všechna usnesení, 

která jsou ze zprávy přeškrtnuta. Znamená to, že došlo ke splnění poté, co Kontrolní výbor 

tuto zprávu projednal.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Maříka. 

 

P.  M a ř í k : 

 Rád bych se zeptal pana Bodečka na nevyřízený úkol číslo 117 a 132, jsou to 

konkrétně dva nevyřízené úkoly. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Číslo 117 je o nájemní smlouvě k Pařížské 28. Předpokládám, že to bude záležitost k 

bytu paní xxxxxxxxxx, protože je tam bytová jednotka. 

 Číslo 132 – uzavřít nájemní smlouvu k nebytovému prostoru. Bude to uzavření 

nájemní smlouvy k jednomu z nebytových prostor, který je uveden a byl součástí výběrového 

řízení, které bylo vyhodnoceno radou 25. 8. 2020, kompetentní osoba Petr Hejma. Je to 

záležitost, za kterou odpovídá OTMS.  

 

P.  H e j m a : 

 Jsem zpracovatel úkolu, ale držitel je Mgr. Vaněk. To jsou úkoly, které padají na moji 

hlavu, ale jsou v OTMS, buď na vedoucího Vaňka, nebo na příslušného vedoucího oddělení.  

 Prosím pana dr. Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Materiál se mi vůbec nelíbí, je tam více úkolů, které jsou přeškrtnuty než úkolů, které 

nejsou přeškrtnuty. Když jste měl čas je přeškrtnout, tak jste podle mne měl čas je vyřadit. 

Jsem zvědav, jakým vysvětlením budete tuto zprávu umisťovat na web. Z toho budou občané 

vzhledem k transparentnosti na větvi. 
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P.  H e j m a : 

 Kolegyně Valíčková se podívala do e-spisu, a úkol 132 byl dne 2. 2. vyřízen panem 

Vaňkem, úkol je splněn.  

 

P.  B o d e č e k : 

 Mohu reagovat na pana doktora? 

(P. Hejma: Jste předkladatelem.) 

 Pane doktore, když se podíváte na důvodovou zprávu, tak důvodová zpráva, kterou 

tvoří zpráva Kontrolního výboru, bude součástí usnesení. Znovu říkám, že přeškrtnuté úkoly, 

poznámka k této záležitosti, je vysvětlena v důvodové zprávě. K tomu došlo poté, co 

Kontrolní výbor schválil tuto zprávu. Měl bych pouze jedinou možnost, a to předložit to na 

Kontrolní výbor a vám to předložit až v dubnu. Tím by došlo k časové prodlevě zhruba půl 

roku. Myslím, že občané to pochopí. 

 To, že došlo k přeškrtnutí úkolů, je dobře, protože úředníci, kteří měli úkol splnit v 

řádném termínu, ho nesplnili a až na základě výzvy Kontrolního výboru než se záležitost 

projednávala v zastupitelstvu úkol splnili. Čistě teoreticky bych měl teď přijít s tím, že úkol 

nebyl odepsán v momentu, kdy se Kontrolní výbor touto záležitostí zabýval.  

 Znovu říkám, že tady vystupuji jako předseda kolektivního orgánu a svévolně nemohu 

rozhodovat o tom, jak budu upravovat zprávu, která byla schválena Kontrolním výborem. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Herese. 

 

P.  H e r e s : 

 Dámy a pánové, chtěl jsem se zeptat předsedy kolektivu, jestli se tam náhodou 

nevyskytují některé z úkolů, kterým jsme prodloužili dnes dobu platnosti? 

 

P.  B o d e č e k : 

 Správně by být neměly. Zadání je jasné pro ty, kteří zadávají podklad pro odložení a 

posunutí termínu, měli termín do včerejší 12. hodiny, aby tuto informaci oznámili jak mně do 

mailu, tak tajemnici Kontrolního výboru.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím hlasovat o předloženém návrhu usnesení.  

 Dotaz na předsedu Návrhového výboru, zda došel nějaký protinávrh? 

 

P.  B u r e š : 

 Kromě konstatace, že je to zmatečné, žádný.  

 

P.  H e j m a : 

 Hlasujeme o původním návrhu usnesení. Prezenční výsledek: pro 13, proti 0, zdrželi 

se 3, distanční: paní zastupitelka Nazarská pro, paní zastupitelka Počarovská pro, paní 

zastupitelka Talacková nehlasovala, zastupitel Vích pro, Kotas pro, Nazarský pro, 

Čižinský se zdržel, Kučera pro, Špaček pro. Celkový výsledek: pro 20, proti 0, zdrželi se 

4, nehlasoval 1. Usnesení bylo schváleno. 
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Otevírám bod  

21, tisk BJ2021/0011 

informace Kontrolního výboru k podnětu k prověření postupu při schvalování usnesení 

RMČ Praha 1 č. UR20_0087 – zrušení výpovědí mandátních smluv o správě nemovitostí 

v obci Janov nad Nisou  

 Prosím předsedu Kontrolního výboru, aby se ujal předkladu. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Budu tady velmi stručný. U tohoto bodu i u následujícího bych chtěl poděkovat, že 

oba body byly zařazeny na program jednání. Velmi si vážím toho, že přestože toto téma je pro 

některé ožehavé, tak s každým, s kým jsem komunikoval tuto záležitost, komunikace byla 

velmi kultivovaná a věřím, že i projednávání těchto dvou bodů bude i nadále pokračovat v 

mezích slušnosti a oba body projednáme velmi rychle. 

 Co se týká tohoto bodu, už jsem o něm hovořil na minulém zasedání zastupitelstva 

15.prosince, kdy o den dřív výbor přijal usnesení, které jsem tady přetlumočil.  Znovu ho 

zopakuji: 

 Kontrolní výbor 14. 12. doporučil zastupitelstvu zabývat se finanční otázkou 

budoucího hospodaření s nemovitostmi svěřenými MČ Praha 1 obci Janov nad Nisou, což 

bylo splněno přijatým usnesením v souvislosti se záměrem založení příspěvkové organizace. 

 Zároveň Kontrolní výbor konstatoval, že při zpětvzetí výpovědních smluv o správě 

nemovitostí nebyly vzaty v potaz závěry auditu a analýzy vypracované k dané problematice. 

 Zároveň Kontrolní výbor rozhodl ukončit projednávání tohoto podnětu s ohledem na 

současnou situaci, kdy správu předmětných nemovitostí začala řešit rada a zastupitelstvo. 

 Víc bych k tomu neřekl. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. V rámci diskuse bych chtěl sdělit, že v tomto směru příkazem 

starosty ze dne 3. února letošního roku byl dán podnět internímu auditu, konkrétně k rukám 

vedoucí interního auditu, k prověření plnění smluv o správě nemovitostí v Janově nad Nisou, 

a to v rámci mimořádného interního auditu s tím, že se to týkalo konkrétního úkolu pro 

vedoucí interního auditu, a to: 

 1. prověřit smlouvy o správě nemovitostí a mandátní smlouvy o správě nemovitostí v 

Janově nad Nisou, 

 2. prověřit plnění smluv, způsob ubytovacího systému, informaci o nákladech a 

výnosech v r. 2020 v předmětných nemovitostech, vše v termínu do 31. 3. 2021.  

 Tím jsem podal předsedovi Návrhového výboru návrh usnesení, kde předkládám 

návrh, že zastupitelstvo bere na vědomí příkaz starosty č. 1/2021 – prověření plnění smluv o 

správě nemovitostí v Janově nad Nisou v r. 2020, a to formou mimořádného auditu s úkolem 

pro vedoucí oddělení interního auditu, jak bylo citováno v těchto dvou bodech v rámci 

příkazu starosty. 

 Prosím ještě pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Cítím povinnost se k tomu přihlásit, protože to byl původně můj podnět. Je to hrozně 

legrační, trochu nevíte, co s tím, smlouvy jste měli vypovědět, měli jste od nás k tomu 

nahráno na smeč, neudělali jste to a teď se v tom patláte. Je to trapné, městská část na tom 

tratí každý den. Proběhla tam kontrola živnostenského úřadu, shledali tam i živnost na to, co 

tam provozují. Je to hloupé a myslím, že tady dochází k velké finanční škodě. To je můj 

názor, který je opřen i o analýzy, které jste si nechali vypracovat. Jsem zvědavý na interní 
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audit, bude to rytířský kámen pro paní vedoucí a těším se na výsledky. Byl bych hrozně rád, 

kdyby bylo všechno v pořádku, ale vůbec tomu nevěřím.  

 Bohužel, v tom Kontrolní výbor moc nezmohl, protože tady není vůle s tím něco dělat, 

u dobře řízené příspěvkové organizace to už dávno mělo být.  

 

P.  H e j m a : 

 Rozpravu končím. Prosím hlasovat o jednotlivých návrzích. Prosím pana předsedu 

Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 Pane starosto, eviduji tady váš návrh, který přečtu, ale současně s tím u bodu 1), bere 

na vědomí usnesení Kontrolního výboru ZMČ Praha 1, číslo UKV/20/19/19 ze dne 

14.12.2020.  

 Druhý bod, který jste říkal, přečtu znovu: 

 ZMČ bere na vědomí příkaz starosty 1/2021 k prověření plnění smluv o správě 

nemovitostí v Janově nad Nisou v r. 2020 mimořádný interní audit s úkolem pro vedoucí 

oddělení interního auditu: 

 1. prověření smlouvy o správě nemovitostí a mandátní smlouvy o správě nemovitostí v 

Janově nad Nisou a prověření plnění smluv, způsobu ubytovacího systému, informací o 

nákladech a výnosech v r. 2020 v předmětných nemovitostech. 

 U obou je termín 31. března 2021.  

 Takto je ucelený návrh, můžeme hlasovat raději po jednom. Táži se pana předsedy, 

zda vypisování toho, co obsahovalo usnesení Kontrolního výboru, je třeba vypisovat do 

usnesení? 

 

P.  B o d e č e k : 

 Chápu, proč to tam nechcete mít, ale v případě, když to odsouhlasil Kontrolní výbor, 

nemohu s tím souhlasit.  

 

P.  B u r e š : 

 Máme dvě hlasování. Poslední je o zkrácení bodu 1, že tím končí usnesení a 

nevypisuje, co obsahuje. To je první hlasování. 

 Druhé hlasování je bod 2, vaše doplnění.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat tak, jak bylo navrženo. Nejdříve hlasujeme o pozměňovacím návrhu, 

jak bylo řečeno, to znamená zkrácená verze původního návrhu usnesení. Prosím hlasovat. 

Prezenční hlasování: pro 13, proti 3, zdržel se 0, distanční: paní zastupitelka Nazarská proti, 

Počarovská proti, Talacková proti, pan zastupitel Čižinský proti, Vích proti, Nazarský proti, 

Kučera pro, pan zastupitel Kotas proti. Celkový výsledek: pro 14, proti 10, zdržel se 1, 

hlasovali všichni. Tento návrh byl přijat. 

 Prosím pana předsedu Návrhového výboru o seznámení s druhým pozměňovacím 

návrhem. 

 

P.  B u r e š : 

 Druhý pozměňovací návrh je doplnění bodu 2: ZMČ bere na vědomí příkaz starosty – 

a další věci, jak jsem před chvílí načetl.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím o hlasování. Prezenční hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, distanční: paní 

zastupitelka Nazarská pro, Počarovská pro, Talacková nehlasuje, pan zastupitel Špaček se 

zdržel, Čižinský proti, zastupitel Vích pro, zastupitel Nazarský proti, zastupitel Kotas pro, pan 

zastupitel Kučera nehlasoval. Celkový výsledek: pro 19, proti 2, zdržel se 1, nehlasovali 2. 

Tento návrh byl též přijat. 

 Hlasujeme o uceleném návrhu. 

 

P.  B u r e š : 

 Hlasovat bychom už nemuseli, oba body usnesení jsme schválili.  

 

P.  H e j m a : 

  Bude to ale součást jednoho usnesení. 

 

P.  B u r e š : 

 Budeme hlasovat o celku . 

 

P.  H e j m a : 

 Hlasujme o souhrnném návrhu usnesení. Prezenční hlasování: pro 15, proti 0, 

zdržel se 1, distanční: paní zastupitelka Nazarská se zdržuje, zastupitelka Talacková se 

zdržuje, zastupitelka Počarovská je pro, pan zastupitel Špaček se zdržel, Čižinský se 

zdržel, Nazarský se zdržel, zastupitel Vích se zdržel, zastupitel Kučera pro, pan 

zastupitel Kotas se zdržel. 

Celkový výsledek: pro 17, proti 0, zdrželo se 8, všichni hlasovali. Usnesení bylo 

schváleno. 

  Můžeme přejít k projednání bodu 

22, tisk BJ2021/0155 

prověření plnění mandátních smluv o správě nemovitostí v Janově nad Nisou,  

vč. způsobu ubytovacího systému a informace o nákladech a výnosech v r. 2020 v 

předmětných nemovitostech  

 Prosím pana zastupitele Bodečka, je to stejné meritum. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Je to obdobná záležitost. Vnímám, co tady před chvílí řekl kol. Vladan Brož. V mém 

případě si musím dávat pozor, abych nezneužil funkci předsedy Kontrolního výboru. 

Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo nepověřilo Kontrolní výbor, aby se zabýval např. plněním 

mandátních smluv, tak Kontrolní výbor se zatím mohl zabývat pouze procesní záležitostí 

tohoto problému. 

 Co se týká dodržování mandátních smluv, jsem velmi rád, že pan starosta pověřil 

novou vedoucí interního auditu. Věřím tomu, že se touto záležitostí bude pečlivě zabývat, ale 

v současné době je to pouze v gesci zastupitelstva a je na každém z nás vyhodnotit míru 

vážnosti předkládané problematiky.  

 Jak jsem řekl už u předcházejícího tisku, jsem rád, že se tato záležitost tady 

projednává. Myslím si, že si tady nemusíme říkat to, že v Janově nebylo všechno čisté, 

důležité, abychom se nějak poučili a abychom vytvořili nějaký mechanismus, který napraví 

to, v čem jsou pochybnosti.  

 Předkládaný materiál je velmi obsáhlý. Nebudu tady říkat podrobnosti, ale řeknu, co je 

cílem předloženého tisku.  

 Snažil jsem se to koncipovat do pěti částí. Jednak seznámit vás, zastupitele, s 

informacemi vztahujícími se k výdajům a výnosům z r. 2020 pro objekty v Janově nad Nisou. 
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 Za další – uložit radě, aby prověřila a následně zastupitelstvo seznámila s výsledkem 

šetření, a to jak MČ Praha 1 v r. 2020 spolupracovala se správci objektů v Janově při úpravě  

vzájemných smluvních ujednání v době, kdy objekty nebylo možné využívat a správci z 

cíleného programu Antivirus čerpali finanční dotaci za účelem částečné úhrady nákladů na 

náhrady mezd v souvislosti s onemocněním covid.  

 Tady se mohlo stát, že správci, přestože v materiálu máte nějaké dokumenty, mohli to 

čerpat na něco jiného v rámci podnikatelské aktivity. Toto je potřeba zjistit a prověřit. 

 Za třetí jsem uvedl, že by bylo vhodné za sledované období od 1. ledna 2018 do 

31.12.2020 prověřit správu objektů a zaměřit se na možnosti získat maximální ekonomický 

zisk ve prospěch MČ Prahy 1 s důrazem na preferované využití objektů žáky a studenty 

základních a středních škol, zejména těch, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 1 s doporučením, 

aby byla zahájena komunikace – to nechám na vedení Prahy 1 – s paní Mgr. Čelišovou, která 

je ředitelka sociálních služeb, zda by tyto objekty bylo možné využít i našimi seniory v době, 

kdy objekty nevyužívají školáci. 

 Za čtvrté jsem navrhl, aby se za sledované období zkontrolovaly a prověřily jednak 

účetní doklady s důrazem na kontrolu nákladů – to jsem uvedl jako příklad – za vyprání 

prádla, pohonných hmot. Přišlo mi divné, že v době, kdy objekt má být uzavřený, má neustále 

tuto spotřebu. 

 Dále – jak je to s oprávněností a schválením rekonstrukce koupelny v bytové jednotce, 

kterou má pronajatou fyzická osoba, která zastupuje jednoho ze správců. Důležité je, že 

správci měli a mají povinnost uzavírat smluvní dokumentaci jménem MČ Praha 1. Jsem toho 

názoru, že pokud tuto povinnost mají, za městskou část by měla být i povinnost smluvní 

dokumentaci zveřejňovat v registru smluv. 

 Také bych nechal k uvážení, zda by se zkontrolovaly správné úhrady místního 

poplatku z pobytu. Částečně se to řešilo na Kontrolním výboru. Nejlépe to lze zjistit tím, že 

bude předložena evidenční kniha hostů, a to včetně osob, které jsou osvobozeny od poplatku. 

 Pátá věc – zda by se prověřily podnikatelské aktivity správců v souvislosti s jejich 

podnikatelskými aktivitami. I když to vypadá jako bychom „šmírovali“, ale nejsem si jistý, 

zda všechno bylo čisté.  

 Důležité je, abychom se k tomu postavili čelem a leccos přiznali. Proto oceňuji od 

některých odnaproti, kteří řekli, že by se toto mělo řešit, že to nebylo čisté, a bude tam ochota 

spolupracovat i s opozicí. Potom bychom se mohli vyvarovat některých věcí, které se tady na 

zastupitelstvu ani nemusí řešit. 

 Nechci jít do detailů. Navrhuji usnesení, které nemá cenu tady číst, protože bych ho 

četl minimálně deset minut. Vyslechnu si vás v rámci diskuse a v případě pozměňovacích 

návrhů se buď s nimi ztotožním, nebo budeme hlasovat o návrhu a o protinávrzích. Díky. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o přihlášky do rozpravy. První pan zastupitel Scholz. 

 

P.  S c h o l z : 

 V minulém bodu jsme již schválili, že bude probíhat interní audit Janova. Nestávají se 

body 2  a 3 zbytečné?  V případě, že by pan předkladatel na tom trval, předložil bych jako 

pozměňovací návrh, abychom vypustili body 2 a 3. Předložím to písemně. 

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí a Návrhový výbor registruje.  

 Další v pořadí pan zastupitel Nazarský. 
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P.  N a z a r s k ý : 

 Děkuji předkladateli Davidu Bodečkovi, dlouho jsem nečetl tak kvalitní detektivku. 

Má to všechny náležitosti, úvod, zápletka, vyvrcholení a spolu s předkladatelem trnu, jestli to 

dobře dopadne. Člověk fandí dobru, že to snad dobře dopadne, ale s touto vládnoucí koalicí 

nevím. Do poslední chvíle budu napjatý, jak to dopadne. Tak výživné čtení – je to ukázka 

klientelismu a všeho negativního, co lze na hospodaření městské části provádět. Velmi mu za 

předklad děkuji. Pokud jste to někdo z koaličních zastupitelů nepřečetl, vřele vám tento 

fascikl doporučuji, je to velmi kvalitní četba. Ještě jednou předkladateli děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P. V o t o č e k : 

 Poté, co jsme získali do našich řad velmi kvalitní interní auditorku, která dostala 

příkaz, který obsahuje logicky i podklady uvedené v tomto materiálu, celý tento materiál mi v 

tuto chvíli připadá zbytečný. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Také musím poděkovat kol. Bodečkovi za přípravu kvalitního materiálu. Nesdílím s 

ním to smírné – pojďme se na to podívat a pojďme to změnit, vždyť na to máme. Bohužel, 

Janov se nám tady vleče jako smrad z 90. let. Je to ukázkový příklad, jakým způsobem se tady 

v minulosti hospodařilo. Nejsme schopni s tím udělat nic jiného než že to nějakým způsobem 

zameteme pod koberec. Je to hrozně špatné. Je to stejný případ jako Nadace Pražské děti, 

která provozuje pochybné stánky v památkové rezervaci, je to stejný případ jako jsou 

nevýhodné pronájmy nemovitostí městské části. Je to pozůstatek 90. let a nemáme na to rázně 

to ukončit. Jsou tady nějaké historické vazby, které nechcete zpřetrhat. Je to smutná podívaná.  

 

P. H e j m a : 

 Slovo má radní Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Zeptal bych se dvou předřečníků: kolikrát za posledních 20 let v Janově byli, kolik 

času tam prožili a co o něm vědí? Byli jste tam někdy a víte, o čem mluvíte? 

 

P.  H e j m a : 

 O slovo se přihlásil pan zastupitel Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 To je bezvadná otázka, pojedu tam, podívám se a pak mohu přivírat oči. O tom to 

vůbec není. Ano, byl jsem tam, nebyl jsem tam ubytován, proto nemám osobní vztahy s 

provozovatelkou.  

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má pan zastupitel Bodeček. 
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P.  B o d e č e k : 

 Nemohu souhlasit s tím, co tady řekl pan radní Votoček o tiscích. Mám radost z toho, 

že prošly velmi rychle. Prosím koalici, aby podpořila toto usnesení. V momentu, kdyby to 

bylo na paní dr. Gajdošové, tak se výsledek nedozvíme oficiálně, možná se ho ani nedozvíme. 

Je to o něčem jiném. 

 Vladan říká, že se něco zamete pod koberec. Nevěřím tomu, že se něco zamete pod 

koberec. Koalice to může ukázat tím, že navržené usnesení přijme. Pokud ho rozstřílí a vezme 

na vědomí jenom bod 1, tak to potom má nějakou vypovídající hodnotu. Myslím, že je to 

zbytečné.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Scholze. 

 

P.  S c h o l z : 

 Chtěl bych poprosit pana kol. Brože, aby zbytečně neplýtval slovy, že tady všichni 

krademe, nebo že to tam někdo rozkrádá. Už kvůli němu bych doufal, že ne v každém 

ubytovacím zařízení, kde se kdy ubytoval, si vytvořil vztah s pronajímatelkou. Není to běžné 

a zda je to u vás, to nevím.  

 

P.  H e j m a : 

 Zastupitel Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Odpovím. Dotaz, zda jsme tam byli a víme, o čem mluvíme – vidím zprávu. Pokud 

zpráva je pravdivá, čemuž věřím, tak je tam hodně otazníků. Neříkám, že tady někdo 

konkrétní krade, jen říkám, že se nad tím snažíte zavírat oči. To mi připadá nesprávné.  

 Audit je tady, tady je ekonomická analýza, máte na to 1,5 roku a rozmýšlíte se. Je to 

úplně neuvěřitelné.  

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má pan zastupitel Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Po vystoupení pana zastupitele Scholze ano, pro někoho je detektivní žánr zřejmě 

špatně čtivý. Je pravda, že ne každého baví se tím prokousávat. Já jsem se velice bavil a je mi 

líto, že to David Bodeček nepojal jako autorské čtení. To bych si početl a my bychom si 

poslechli. Občané, kteří sledují toto zastupitelstvo on-line, by ocenili úryvky z tohoto velmi 

výživného materiálu.  

 Jinak souhlasím s panem Vladanem Brožem, že o auditu se nedovídáme nic nového. 

Dovídáme se, některé pikantnosti ze zákulisí jsem se tam dočetl a bylo to velmi výživné. 

Proto navrhuji, abychom tento tisk schválili. Nevíme ještě, jak to dopadne, ale věřím, že to 

dopadne dobře, že zlo bude potrestáno a dobro zvítězí.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím, zazvonil zvonec a rozpravy je konec. Prosím předsedu Návrhového výboru, 

aby nás seznámil s došlými pozměňovacími návrhu. 

 

P.  B u r e š : 

 Evidujeme jediný protinávrh, a to na vypuštění z usnesení bodu 2 bod 2.1 a 3.1.  
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P.  H e j m a : 

 Hlasujeme nejprve o pozměňovacím návrhu pana zastupitele Scholze. Prosím 

hlasovat. Prezenční výsledek: pro 13, proti 3, zdržel se 0, distanční: všichni hlasující proti. 

Celkový výsledek: pro 13, proti 12, zdržel se 0, hlasovali všichni. Pozměňovací návrh byl 

schválen. 

 

P.  B u r e š : 

 Nyní musíme hlasovat o materiálu bez těchto vyřazených věcí.  

 

P.  H e j m a : 

 Hlasujeme o návrhu usnesení, kde v původní podobě zůstává pouze bod 1. Prosím 

hlasovat. Prezenční výsledek: pro 11, proti 0, zdrželi se 4, distanční: paní zastupitelka 

Talacková se zdržela, Počarovská se zdržela, Nazarská se zdržela, pan zastupitel Kučera 

pro, Špaček se zdržel, Nazarský zdržel, Čižinský zdržel, Vích zdržel, zastupitel Kotas 

proti. Celkový výsledek: pro 12, proti 1, zdrželo se 11, nehlasoval 1. Usnesení nebylo 

přijato. 

 Prosím projednat bod  

23, tisk BJ2021/0204 

restart Prahy 1  

 Prosím paní zastupitelku Nazarskou, aby se ujala svého předkladu. 

 

P. N a z a r s k á : 

 Na prosincovém zastupitelstvu byl bod restart mnou stažen na žádost pana radního 

Procházky, který mě informoval o tom, že se tím bude zabývat výbor proti vylidňování centra 

a že jsou již učiněny určité kroky. Přestože bod nebyl projednán, koalice se zabývala jeho 

obsahem, což nakonec vyústilo v rozhodnutí rady MČ Prahy 1 vytvořit strategický plán. 

 Velmi děkuji předkladateli panu starostovi Hejmovi a předsedkyni výboru paní 

Baborákové, která byla pověřena navrhnout radě strukturu a harmonogram včetně výběru 

zpracovatele.  

 Strategické plány jsou důležitým dokumentem v mnohých městech České republiky, 

ale myslím, že takto zásadní dokument by měl být v kompetenci zastupitelstva městské části a 

ne pouze rady městské části. Proto prosím o podporu mého bodu, aby o krocích k vytvoření 

strategického plánu rozhodovalo zastupitelstvo a ne pouze rada MČ Praha 1. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji, paní zastupitelko, za váš předklad, který považuji za přínosný. Rada MČ 

schválila tento záměr. Počítá se s tím, že finální verzi bude schvalovat zastupitelstvo. Cesta k 

vytvoření strategického plánu je poměrně dlouhá, musíme projít celou analytickou částí, 

veškerými svod-analýzami, následně vytyčení strategických cílů, priorit, opatření a cest, jak k 

cílům dojít. V tom směru předpokládáme spolupráci koalice s opozicí. Budou do toho 

zapojeny komise, příslušné výbory a průběžně se budeme informovat o přípravě a tvorbě 

strategického plánu. Počítáme s tím, že finální dokument po projednání s veřejností a po 

příslušné participaci bude schválen zastupitelstvem městské části. V tomto směru se plně 

ztotožňuji s vámi. Je už na to připraven harmonogram a další věci, s kterými vás budeme 

postupně seznamovat. Počítáme s tím, že se do toho zapojíme všichni ať v koalici či v 

opozici.  

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

 To je dobrá zpráva, to rád slyším, že už se na Praze 1 dávno všechno plánuje a dělá 

tak, jak má, jen se to jinak nazývá. Jsem za to rád, jen že jsme to měli mít hotové již před 

rokem. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Velmi vítám, že byl přijat záměr vypracovat strategický plán. Vzpomínám si, jak to 

před několika měsíci začalo, kdy pan starosta mával údajně stodvacetistránkovým 

dokumentem o tom, jak je všechno hotovo a připraveno. Sliboval, že poskytne materiál k 

nahlédnutí, ale nakonec jsme z něj viděli jen čtyři stránky a zbytek že je tajný, že obsahuje 

divné informace. Když jsem si ho přečetl, s údivem jsem zjistil, že se tam jedná jen o podporu 

hotelů a možná restaurací – už si to přesně nepamatuji. Vím, že to vůbec nebylo o tomto. 

 Velmi vítám názorový posun, že je potřeba nezajímat se jen tím, jak pomoci 

restauratérům a hoteliérům, ale že je třeba vytvořit nějaký komplexní materiál. Vítám to a 

děkuji, že se to pohnulo tímto směrem. 

 

P.  H e j m a : 

 Dovolím si upřesnění. Materiál, který jsem ukazoval, se týkal ekonomického restartu, 

týkalo se to jednotlivých segmentů podnikání v centru. Bylo to trochu něco jiného. 

Samozřejmě, že vše souvisí se vším.  

 Slovo má Amálka Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Žádám o doplnění bodu 1 o číslo usnesení, které je v příloze. 

 

P.  H e j m a : 

 Ještě se o slovo hlásila paní Nazarská jako předkladatelka. 

 

P.  N a z a r s k á : 

 Děkuji za slovo pana starosty. Předpokládám, že odhlasujeme, že schvalujeme záměr 

rady, že ukládáme informovat nás o krocích a ukládáme projednat návrh struktury, 

harmonogramu včetně výběru zpracovatele. 

 Děkuji za podporu mého tisku. 

 

P.  H e j m a : 

 Ještě navrhujeme doplnění tisku. Prosím pana předsedu Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 První je změna názvu tisku na Strategický plán  udržitelného rozvoje MČ Praha 1 pro 

období 2021-2031, což odpovídá vnitřku tisku. 

 Dále je pozměňovací návrh, který by zařazoval, že zastupitelstvo 1) bere na vědomí 

usnesení Rady MČ Praha 1 ze dne 12. 1. 2021, číslo UR21_0033, ve kterém rada schvaluje 

záměr vytvoření strategického plánu udržitelného rozvoje městské části Praha 1 pro období 

2021-2031,  

 2. ukládá předložit strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 1 pro období 

2021- 2031 k projednání v zastupitelstvu. Termín duben 2022, jak vyplývá ze schváleného 

harmonogramu. 
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 Zodpovídá Rada MČ Praha 1. 

 Toto je ucelený návrh sladěný s tím, co tady zaznělo. 

 

P.  N a z a r s k á: 

 S tím, co zaznělo k prvnímu bodu, bych se ztotožnila, s druhým bych se také 

ztotožnila, ale s třetím se nechci ztotožnit,  (zvukový přenos místy nesrozumitelný) Myslím si, 

že je to v naší kompetenci. 

 

P.  H e j m a : 

 Mohli bychom k tomu přidat bod 2, který ukládá průběžně informovat zastupitelstvo o 

jednotlivých krocích. Tím by se to mohlo zhojit.  

 

P.  B u r e š : 

 Znamená to, že změna názvu tisku je akceptována. Pro paní Valíčkovou – tisk se 

jmenuje Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 1 pro období 2021-2031. 

 Úprava bodu 1) o číslo usnesení, to znamená znění: zastupitelstvo bere na vědomí 

usnesení rady MČ Praha 1 ze dne 12. 1. 2021, číslo UR21_0033, ve kterém rada schválila 

záměr vytvoření strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 1 pro období 2021-2031.

 Takto je osvojené znění bodu 1.  

 Pan starosta říká bod 2: ukládá informovat o krocích vedoucích k vytvoření 

strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 1 pro období 2021-2031 na příštím ZMČ 

Praha 1. 

 Dále máme nový bod 3 místo stávajících, který zní: ukládá předložit strategický plán 

udržitelného rozvoje MČ Praha 1 pro období 2021-2031 k projednání zastupitelstvu s 

konečným termínem duben 2022. 

 

P.  N a z a r s k á : 

 S tím se neztotožňuji, chci tady slyšet harmonogramy a struktury. Jestli to dobře 

chápu, předložili byste nám nějaký konkrétné program. 

 

P.  H e j m a : 

 Na příštím zastupitelstvu bude informace o krocích, součástí bude i struktura, 

harmonogram a všechny tyto věci, které chcete slyšet.  

 

P.  B u r e š : 

 Za Návrhový výbor. Máme název – upravené znění jedné součásti návrhu, dvojka tam 

je včetně toho, kdo zodpovídá a za body 3.1 a 4.1. je návrh na nový bod s číslem 3: ukládá 

předložit – jak jsem to tady již uváděl. Toto je jediný protinávrh proti původnímu upravenému 

návrhu. 

 

P.  H e j m a : 

 Jestli mohu dovysvětlit. Bod 3, předložit strategický plán – tím se myslí předložit 

finální produkt ke schválení. Je rozdíl průběžná informace o tom, jak se tvoří, jakou má 

strukturu, harmonogram a další věci související s jeho tvorbou, a finálně musí být strategický 

dokument schválen zastupitelstvem.  

 

P.  N a z a r s k á : 

 Chápu to, ale připadá mi, že nás budete pouze informovat o tom, jak se strategický 

plán tvoří. Budeme moci k tomu něco říct, nebo že to bereme na vědomí? 
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P.  H e j m a : 

 Pokud to bude předloženo jako informace k projednání, můžete k tomu říct cokoli, tak 

je to v bodu 2 míněno.  

 

P.  N a z a r s k á : 

 Je-li to takto míněno a bude-li to projednáno s námi, což je bod 3, tak s tím souhlasím. 

Chci to, je to v záznamu a budu na tom trvat. 

 

P.  H e j m a : 

 Ano, myslím, že by nikdo z nás to nechtěl udělat jinak.  

 

P.  N a z a r s k á : 

 Souhlasím s tímto zněním tohoto usnesení. 

 

P.  H e j m a : 

 Můžeme hlasovat o takto upraveném původním návrhu usnesení. Prosím hlasovat. 

Prezenční výsledek: pro 15, proti 0, zdržel se 1, distanční: všichni distančně hlasující 

pro. Výsledek hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 1. Usnesení bylo schváleno. 

 Prosím projednat bod číslo 

24, tisk 205 

přehodnocení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem Půdní vestavba – 

MŠ Řásnovka 

 Prosím pana zastupitele Nazarského, aby se ujal svého předkladu. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Dámy a pánové, důvodem předložení tohoto tisku je vyhlášení podlimitní veřejné 

zakázky na stavební práce s názvem Půdní vestavba – MŠ Řásnovka. 

 Už tady je pikantnost, že půdní vestavba zahrnuje provedení stavby ve verzi 09/2020, 

kde je záměr zbudování solné jeskyně, relaxační místnosti, jejich zázemí a prádelny v 1. 

podzemním podlaží MŠ Řásnovka.  

 Zamýšlenými stavebními úpravami jsem se zabýval jako místostarosta pro školství 

hned po nástupu do funkce v r. 2019. Proběhlo několik setkání s architektem, s vedoucí 

odboru školství, s vedoucím oddělení investic, s vedením MŠ i učitelkami. Shodli jsme se na 

tom, že zamýšlená investice do solné jeskyně je pro provoz MŠ nadbytečná.  

 Prvním důvodem byla nákladnost stavebních úprav, které by byly nepřiměřeně vysoké 

vzhledem k zamýšlenému účelu. Kvůli umístění ve sklepním prostoru s velmi nízkým 

stropem, když se tam postavíte, tak vyšší člověk tam bude drhnout temenem o strop, bude 

nutné odkopat podlahy a hloubit podklad v celé ploše sklepa, následně provést nové podlahy, 

sanační omítky, hydroizolace a rozvody. Před tím by došlo i na bourací práce zdí, vyzdění 

nových, uložení překladů, zejména v souvislosti se stavbou anglických dvorků (světlík), které 

budou vyžadovat i venkovní zemní práce. Nevím, jestli jste někdy podkopávali nosnou zeď, 

dělali okno – je to dost náročná věc. 

 Výčet ale určitě není úplný, nová verze projektu počítá i s prodloužením schodiště do 

sklepa a téměř s jistotou lze počítat i s nutnými vícepracemi. Za mého působení ve funkci 

místostarosty pro školství se odhadovaly náklady na úpravu tohoto prostoru na přibližně  

10 mil. Kč. Obvyklá cena postavení solné jeskyně se pohybuje od několika set tisíc 

maximálně do milionu korun, při stavbě ve vhodném prostoru 18 – 22 tisíc Kč/m2. Jak jsem 

zjistil, solná jeskyně v projektu není, je to pouze příprava za 10 mil. Nemám přesnou 

kalkulaci, nikdo ji nebyl schopen předložit. Toto je teprve příprava, pak by se tam za těch  

400 tisíc solná jeskyňka vybudovala. Nebude určitě větší než plánovaných 18 m2, vyšlo by to 
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na 400 tisíc Kč. V takto malém prostoru může být dle mého odhadu maximálně 10 dětí a 

doprovod. To osvětluje i důvod, proč je v projektu počítáno s jakýmsi „relaxačním“ 

prostorem. V podstatě se jedná o čekárnu pro zbytek dětí ze školky. Nevím, relaxační prostor 

ve sklepě mne rve uši, ve sklepě bych nechtěl relaxovat.  

 Druhým důvodem pro odmítnutí budování solné jeskyně byl vstup do solné jeskyně 

přes zahradu MS. Znamenal by pohyb cizích lidí v zahradě, kam mají z principu přistup pouze 

děti a případně rodiče. Nevyjasněný byl i provoz jeskyně v době po zavření MŠ. Situaci v 

současnosti komplikují navíc epidemiologická opatření, kdy opravdu nelze předvídat, jak to s 

pohybem cizích lidí v prostorách MŠ bude do budoucna.  

 Třetím důvodem bylo to, že MŠ nemůže sama tuto solnou jeskyni provozovat, je tady 

limit dvou podlaží pro provoz MŠ. Ve finále by tedy MČ za nepřiměřeně vysokou částku 

upravila sklepní prostor na solnou jeskyni, kterou by následně musela pronajmout vybranému 

nájemci k provozování. Patrně zde byl zamýšlen podobný model jako u veřejného hřiště Na 

Františku.  

 Z výše uvedených důvodů jsem stavební práce ve sklepě MŠ Řásnovka odmítl. Byl 

revidován původní záměr, vznikla verze 06/2019 s tím, že práce budou provedeny během 

letních prázdnin 2020. Místo stavby solné jeskyně ve sklepě mělo dojít k revitalizaci zahrady 

včetně herních prvků a zbudování vstupu do zahrady přímo z 1. patra MŠ. 

 S návratem místostarostky Špačková do funkce se vrátily i nehospodárné investice v 

oblasti školství. MČ Praha 1 přitom vlastní velké množství nevyužitých nebytových prostor. 

Proč rada nevypíše záměr na pronájem některého z těchto prostor pro provozování solné 

jeskyně, nebo naopak proč solnou jeskyni městská část sama nezbuduje ve svých prázdných 

nebytových prostorách? Tady se plánuje investice, která se může vyšplhat k 10 mil., protože 

projekt je megalomanský. Proč z něčeho, co bylo původně vyprojektováno a navrženo jako 

sklep, se dělá něco takového? Je to znásilňování stavby, mermomocí to tam chtít napasovat.  

 Prosil jsem, aby byly promítnuty řezy a půdorysy, protože v příloze je to vytištěno 

černobíle. Na stavebních řezech je přesně vidět rozsah bouracích prací. Je tam zásah do dvou 

krajních nosných zdí uprostřed mateřské školky. Odkopávání zeminy, prohlubování celého 

prostoru – to je tak strašně nákladné, že za tyto prostředky, jestliže je takový zájem o solné 

jeskyně z vedení mateřských školek, můžeme vybudovat tři takové solné jeskyně v lepších a v 

mnohem vhodnějších prostorách. Připadá mi to stejné, jako kdybych si v nějakém nízkém 

sklepě chtěl otevřít taneční salón a začal to tam překlenovat a kopat do hloubky, izolovat, 

dělat odvzdušnění. Je to nesmyslné a je to rozhazování peněz.  

 Předkládám proto zastupitelstvu návrh na přehodnocení zamýšleného záměru 

stavebních úprav v podzemním podlaží MŠ Řásnovka. Bude-li vůle, byl bych pro, aby se v 

nejbližší době nechalo schválit zastupitelstvem, že zbudujeme solné jeskyně pro naše děti, ale 

v jiných objektech. Projekt pro to není opravdu vhodný. Nevím, co tím paní místostarostka 

sleduje, proč tam chce mermomocí proinvestovat tak obrovské peníze, kvůli solné jeskyňce 

4x5 metrů, ubude ještě něco zdmi a bude to maximálně 16 nebo 18 m2. Kolik se tam vejde 

dětí? Podle mne je to naprostý nesmysl a je to mrhání veřejnými prostředky.  

 Děkuji vám za pozornost. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Prosím paní místostarostku Špačkovou. 

 

P.  Š p a č k o v á: 

 Nemohu souhlasit s tím, že vybudování solné jeskyně je nehospodárnou investicí. 

Investice do upevnění zdraví dětí  - předškoláků Prahy 1 je asi 700, to není žádná 

nehospodárná investice. Ani v době krize by se na dětech nemělo šetřit.  
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 Seznámila jsem se s vaší důvodovou zprávou. Základ je v interpelaci, kterou jste mi už 

poslal a já jsem vám na ni odpověděla. Vy opět znovu v této důvodové zprávě uvádíte 

nepravdivé údaje, které jsem vám vyvrátila. Proto jsem si dovolila všem zúčastněným v sále 

svoji odpověď rozdat. Je tam jasně řečeno, že to nebylo ani na můj popud, že to bylo přání 

ředitelky školy a že všechny ředitelky škol se k tomu vyjádřily velmi kladně. Máte tam i 

odpovědi, jsou tam krásně popsané, jaký má jeskyně účinek pro zdraví dětí.  

 I v přírodě jsou jeskyně dole, není to v žádném případě v 1. patře nebo jinde. Jediná 

umělá jeskyně ve Vojanových sadech je taková.  

 Myslím si, že to není nehospodárné, když se bude dělat rekonstrukce celé školky, aby 

se při této příležitosti udělala i tato jeskyně, po které všechny paní učitelky touží. Myslím si, 

že za to, co celou dobu od jara dělaly, byly v první linii, nemuseli jsme zavřít ani jednu 

mateřskou školku, paní učitelky i děti si to zaslouží.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Nazarskou. 

 

P.  N a z a r s k á : 

 Nevím, jestli paní místostarostka Špačková pozorně poslouchala přednes pana 

Nazarského. Ve své úvodní řeči vůbec nerozporoval zdravotní přínos pro děti co se týká 

solných jeskyní. Jako učitelka v mateřské škole jsem také každý pátek chodila s dětmi do 

solné jeskyně, které jsou pro zdraví dětí třeba s astmatem velmi příznivé. 

 Určitě tady nerozporujeme to, aby se nestavěla solná jeskyně, tady se rozporuje to, že 

náklady na výstavbu jedné solné jeskyně, která bude v prostoru 4x5 metrů ve sklepě, jsou 

velmi nadhodnocené. Obtelefonovala jsem několik firem, které se zabývají výstavbou solných 

jeskyň s dotazem, kolik stojí m2 zřízení solné jeskyně. Čtyři nebo pět těchto firem mi říkalo, 

že kolem 20-30 tisíc Kč/m2. Když si spočítám, kolik by stála solná jeskyně v našich 

nebytových prostorách, kterých bude dost, za 10 milionů bychom mohli udělat téměř pět 

solných jeskyň v MČ Praha 1. Myslím si, že by stačily dvě nebo tři. Všechny mateřské školky 

o to mají zájem, já jako učitelka MŠ také, proto si myslím, že by bylo dobré je rozmístit po 

území MČ Praha 1, aby to školky měly i blíže.  

 Jsem pro to odstoupit od této investice. O rekonstrukci školky jste nemluvil, interiéry 

jsou důležité a školka si to zaslouží, to s vámi souhlasím, ale navržená investice je pouze 

investicí pro investici.  

 

P.  H e j m a : 

 Paní místostarostka chce reagovat. 

 

P.  Š p a č k o v á : 

 Inspirovali jsme se třeba mateřskými školkami na Praze 4, kdy jedna je vybudována  

z protiatomového krytu a druhá ve sklepě školy. Nejedná se o to, že bychom si něco 

vymysleli. Je to na přání paní ředitelky, ostatní paní ředitelky se k tomu přidaly. Nechala jsem 

volnou ruku i panu arch. Karáskovi a investičnímu oddělení.  

 Ještě bych chtěla zdůraznit, že se změnou nového plánu – nebudu reagovat na 

invektivy pana Nazarského, že se s mým návratem zase vrátily nehospodárné výdaje – plán 

rozšířit mateřskou školku, tak na to jsme využili dotaci hl. m. Prahy a získali jsme 8 mil. To 

všechno tam píši, asi jste to nečetla. Myslím si, že si to budu moci obhájit.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Nazarský. 
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P.  N a z a r s k ý : 

 Vaši odpověď jsem, paní místostarostko, četl. Pochopil jsem, že vůbec nechápete, o 

čem je řeč. Reaguji na jednu věc. Nezpochybnil jsem užitečnost solných jeskyň, zpochybnil 

jsem účelnost vybudování v tomto podzemním prostoru.   

 Naznačila jste, že jde v době covidu o rychlost. Jestli jde o rychlost, rekonstrukce 

Řásnovky bude probíhat rok, než se tam něco takového bude moci zbudovat. Pokud se na 

tomto nebo příštím zastupitelstvu rozhodneme, že zbudujeme pro naše děti dvě nebo tři solné 

jeskyně, můžeme je mít hotové během dvou nebo tří měsíců. Jde jen o vytipování vhodného 

prostoru ve vhodných lokalitách, kde nebude potřeba nic hloubit, nic kopat, nebude třeba 

podřezávat zdi, dělat tam umělá okna, anglické světlíky – nic takového tam nebude potřeba, 

bude to nějaký zachovaný obyčejný prostor, do kterého se solná jeskyně dá postavit. Solná 

jeskyně se dá určitě postavit během jednoho měsíce a můžete to provozovat. 

 Vaše argumenty jsou nesmyslné, berete si děti jako rukojmí. Zvedá se mi z toho 

žaludek, když se argumentuje dětmi a tím se obhajuje naprosto nesmyslná investice. Kolik 

bylo na tomto projektu už proinvestováno peněz - zaměřit to, dělat tam sondy, jak hluboko se 

tam může kopat. O stavařině něco vím – je to na hlavu postavené. Kdybyste rovnou vzali ten 

očesaný projekt, tak během loňského léta mohla být mateřská školka zrekonstruovaná a mohla 

tam normálně fungovat a tři nebo čtyři solné jeskyně jsme mohli mít jinde. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Nesmírně se bavím. Paní Špačková si nebere děti jako rukojmí, ale učitelky, protože 

pan učitelky si to v současné covidové době zaslouží a jsou v první linii. Proto musíme 

postavit solné jeskyně za spoustu peněz.  

 Do diskuse chci přispět tím, že mi to přijde neuvěřitelně zábavné. Paní Špačková, 

pokračujte v této diskusi, je to opravdu vtipné. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

  

P.  B r o ž : 

 Projekt znám, je to krásný projekt, finančně náročný, částečně je na to čerpána dotace 

z Magistrátu hl. m. Prahy. V této souvislosti musím připomenout chudáky děti v Česticích, 

tam je špatná střecha, dětem kape ze střechy do písanek a namrznou jim ofinky. Tady máme 

investici kolem 20 mil., a v Česticích nechcete dát deset milionů a pořád čekáte na nějaké 

dotační zdroje. Připadá mi to nefér. Přimluvil bych se za ty nešťastné Čestice. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Tato otázka tady už byla několikrát, pokaždé je snaha to nějak očernit – jednou 

projektem, jednou solnou jeskyní. Tady jde o celou budovu. 

 Řekněme si k tomu trochu něco jiného. V r. 2019 byla redukována dosud existující 

projektová dokumentace a uměle snížen rozsah dokumentace pro provádění stavby včetně 

kontrolního rozpočtu, a to pouze na nejnutnější základní rekonstrukce vnitřních prostor škol. 

Cílem bylo zredukovat rozsah rekonstrukce, což logicky vedlo k nedostatečnému předmětu 

navrhovaných prací a v konečném důsledku by to znamenalo, že by se to za několik let dělalo 
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znovu. To osobně považuji za nehospodárné. Mohlo by to vést i k tomu, že by se na něco 

přišlo a byly by tam vícepráce.  

 Zredukovaný rozsah rekonstrukce předpokládal jen nejnutnější věci, částečné 

zachování a zpětné použití některých zřizovacích předmětů bez standardů, bez požadavků na 

kvalitu povrchu atd. Stavba jako taková umožňuje využití v 1. podzemním podlaží umístění 

dalšího provozu, ale jako sportovně relaxačního prostoru solnou jeskyní, ne solnou jeskyni.  

 V nyní předkládaném projektu, který obsahuje i tento projekt solné jeskyně a spoustu 

dalších věcí – tady souhlasím s tím, že bude využívána nejen touto školkou, ale v rámci celé 

Prahy 1, dochází k úpravě a doplnění souvisících svislých a vodorovných konstrukcí, 

technické infrastruktury, silnoproudých elektroinstalací, měření regulace, vzduchotechniky 

atd. Projekt bere školku tak, že se dá dohromady a bude to školka na mnoho let. Jde tam i o 

podlahové krytiny atd. Jeskyně je jedna z těch věcí. Suterén není dělán kvůli jeskyni, ale díky 

i této velké rekonstrukci se uvolní i tento prostor.  

 Netočme se na tom a pojďme provést tuto investici a obnovme tuto budovu. Držme se 

toho termínu, že je tady možnost postavit to tak, že omezíme děti měsíc před prázdninami a 

měsíc po prázdninách tak, aby mohly začít normálně fungovat a budou se dokončovat jen věci 

v zahradě, které neohrozí chod školky. Máme jedinečnou příležitost udělat něco hezkého. 

Přimlouvám se za to a myslím si, že bychom měli jako zastupitelé celý projekt podpořit. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím s technickou poznámkou pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pane starosto, chtěl bych upozornit, že v některých chvílích nás v sále a u on-line bylo 

méně než 13.  

 

P.  H e j m a : 

 Teď už tomu tak není. Prosím pokračovat v rozpravě. Pan zastupitel Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Obávám se, že bod 3 je v rozporu se zákonem. Zastupitelstvo může zrušit usnesení 

rady jen v tom případě, že starosta usnesení rady považuje za chybné nebo nesprávné a 

předloží je k rozhodnutí zastupitelstvu. Jinak se rušit usnesení rady nemůže. To bychom se 

dočkali toho, že by se rušila všechna usnesení, tak to nejde. 

 

P.  H e j m a : 

 S technickou pan zastupitel Mařík. 

 

P.  M a ř í k : 

 Myslím si, že k tomuto bodu v tuto chvíli toho bylo řečeno už tolik, že bych požádal o 

ukončení diskuse.  

 

P.  H e j m a : 

 Budeme procedurálně hlasovat o návrhu na ukončení rozpravy. Prosím hlasovat. 

Prezenční hlasování: pro 13, proti 1, zdržel se 0, distanční: paní zastupitelka Talacková proti, 

Nazarská proti, Počarovská proti, pan zastupitel Kučera se zdržel, zastupitel Nazarský proti, 

Vích proti, Čižinský proti, Špaček proti, Kotas proti. Celkový výsledek: pro 13, proti 9, zdržel 

se 1. Návrh byl schválen, pojďme dokončit rozpravu. 

 Pan zastupitel Nazarský. 
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P.  N a z a r s k ý : 

 Ztotožňuji se s tím, co řekl pan radní Votoček, že bod 3 je tam nešťastně zvolený, také 

jsem se s tím seznámil. Tento bod škrtám, promyslím si, jestli tam dát něco jiného v tomto 

smyslu. 

 Chci zareagovat na to, co tady řekl pan radní Bureš. Ohrazuji se proti tomu, co 

opakovaně říkala paní místostarostka Špačková, že jsem snad projekt osekal na dřeň a 

znehodnotil údržbu budovy, není to pravda, strávil jsem dost času i rozhovorem s architektem 

Karáskem. Tam jsme si řekli, že je třeba udělat kompletní elektrorozvody, nové podlahy, 

novou instalaci, nové záchody, nové omítky, vymalovat. Nevím, proč se mi podsouvá, že 

jsem projekt nějakým způsobem ochudil. Vůbec ne, naopak, když na to bylo 8 mil. dotace z 

hl. m. Prahy, tak ať se to všechno udělá pořádně, ale nevidím žádný přínos z něčeho, co bylo 

naprojektováno původně jako sklep, nerozumím posedlosti někoho dělat z toho něco jiného, 

když to nevyžaduje žádná potřeba. Kdybychom neměli žádný jiný prostor, jako je tomu v 

některých základních školách, že se nemají kam rozrůstat, tak se hledá ještě prostor na půdě 

nebo v nějakém vedlejším nebytovém prostoru – to mi ještě logiku dává, ale tady 

nerozšiřujeme mateřskou školku. Kdyby se v podzemí prováděly nějaké sanace, stavba by se 

prohlédla, zda je zabezpečena proti vlhku atd., ale to by vyšlo mnohem levněji než tam 

prohlubovat prostor, aby se tam člověk mohl postavit. Solná jeskyně má i strop, oni říkají, že 

tam musí být prostor minimálně 2,5 metrů. Když si představím, že je tam teď asi 1,8 m, tak 

kam se to až musí hloubit?  

 Mrzí mě, paní Valíčková, že nebyly promítnuty ty řezy, nebo snad ano? Nevidím je. 

Prosil jsem vás o to v chatu. (bylo promítnuto). Děkuji. Nemusí tam být legenda, ale to žluté, 

co tam vidíte, jsou bourané konstrukce. Když vidíte, jak se tam mohutně ve sklepě kope a 

bourá, tak zásahy v patře jsou ve srovnání s tím poloviční nebo třetinové. Připadá mi to jako 

nadbytečné – dělat tam do sklepa ještě vnitřní schodiště – proč, když tam teď nemá potřebu 

nikdo chodit. Tím budovu nevylepšíte nebo nezajistíte, když budete dělat ze sklepa něco 

jiného než to je. Můžete tam zajistit statiku nebo životnost budovy, ale nemusíte tam hloubit, 

sekat, bourat, dělat překlady, budovat světlíky. Budovu je potřeba vyšperkovat nahoře, na to 

peníze jsou, je na to dotace 8 mil. z hl. m. Prahy.  

 Mrzí mě, že se tady velice mlží. Pan radní Bureš je stranický kolega paní 

místostarostky Špačkové, tak to svým způsobem chápu, že za projekt oroduje, ale je to 

opravdu nesmysl. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Vícha.  

 

P.  V í c h : 

 Podporuji Pavla Nazarského, že záměr prohlubování a podkopávání základů a 

vynášení domu na nové zdi – musí tam zůstat stát, vybourá se metr a dá se tam pilíř, pak se 

zase metr vybourá a zase se tam dá pilíř – je technologicky práce na několik měsíců.  

 Jestli dobře sleduji debatu, nikdo nezpochybnil to, že to jsou ty nejdražší metry 

čtverečné a krychlové, které tímto způsobem získáme. Paní radní Špačková sama přiznala, že 

plně důvěřuje investičnímu oddělení a projektantovi, ale ten zase důvěřuje, že ona to tam 

opravdu potřebuje. Je to trochu zamotaný vztah. Bylo by dobré vyhodnotit, jestli by 

rentabilita byla několikrát vyšší, kdyby se využily stávající volné prostory a dvě až tři solné 

jeskyně by se rozšířily poblíž ostatních školek. 

 Abych přidal něco k dobrému. Jsme na Starém Městě a když tam archeologové začnou 

nacházet nějaké střepy, může se to o půl roku nebo o rok prodloužit. Není dobře tady 

zbytečně dělat práci, když máme všude spoustu domů. 
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P.  H e j m a : 

 Poslední diskutující je pan zastupitel Kotas. 

 

P.  K o t a s : 

 Dobrý večer nebo dobré ráno, děkuji za slovo. Výrok „že Kartágo má být zničeno“ 

použiji jako příklad toho, že by se hodilo dělat zastupitelstva častěji. Jednak už nám docházejí 

síly, jednak se na některé body nedostane a neprodiskutují se. Pošlu to i jako interpelaci. 

 Zastal bych se Pavla Nazarského, není třeba ho obviňovat, že by byl bojovník proti 

solným jeskyním a že tady řeší konkrétní vhodnost solné jeskyně versus náklady do tohoto 

domu. Neumím to posoudit, ale mám dvě zkušenosti z Malé Strany ze zvětšováním sklepa, a 

to jak v Míšeňské – tam to byla statická nutnost po povodni, kdy dům praskl a nebyl 

podsklepený, tak v Mlýnské na Kampě z důvodu nízké výšky, nemohlo by to tam být 

zkolaudováno. Je to velmi nákladné a je třeba to dělat jen v opravdu nutné situaci. Jestli to 

dům celkově potřebuje, nejsem schopen posoudit. Kdyby to mělo být kvůli jedné solné 

jeskyni, tak pana Nazarského chápu. 

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím o závěrečné slovo. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Děkuji Martinovi Kotasovi a Tomášovi Víchovi za poslední příspěvky. Myslím, že 

člověk, který jenom trochu přemýšlí, uvažuje podobným směrem. O problematice, když jsme 

se dnes dostali k tomuto bodu, mohli si udělat obrázek i koaliční zastupitelé o vhodnosti či 

nevhodnosti tohoto projektu. Jsem rád, že se to po dvou, třech měsících podařilo dostat až 

sem na zastupitelstvo. Teď je to odpovědnost vás jako koalice, jak s tím naložíte. Pokud si 

odsouhlasíte tuto marnotratnou investici, věřte, že nám dobře nabijete, budeme to dávat všude 

k lepšímu. Nechci vám vyhrožovat, teď je to na vás a je to vaše vizitka, jak vážně to myslíte s 

účelným nakládáním s veřejnými prostředky.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana předsedu Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 U tohoto bodu jde o dva opačné názory, čemuž odpovídá i souhrnný přednesený 

pozměňovací návrh, který zní: 

 Za prvé. Zastupitelstvo bere na vědomí záměr podle dokumentace pro provedení 

stavby (DPPS verze 09/2020), Mateřská školka Řásnovka. 

 Za druhé. Souhlasí s realizací stavby dle usnesení Rady MČ Praha 1, číslo 

UR20_1331, ze dne 9. 11. 2020.  

 Toto je ucelený návrh proti původnímu textu. O tomto budeme hlasovat, pane starosto, 

jako o prvním.  

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Vyjádřím se, zda se ztotožňuji nebo neztotožňuji. Připadá mi to jako naprostá 

sprosťárna. Pokud s tím nechcete souhlasit, nechcete říct, že stavba je samoúčelná, tak máte 

neschválit můj návrh a předložit si svůj návrh, svůj bod programu, že tuto stavbu schvalujete. 

Vyprošuji si, aby tímto způsobem byl můj bod přehodnocován v úplný opak toho, co jsem se 

zde pokusil přednést. Držme se předkladu. Pokud ho neschválíte, je to vaše odpovědnost, 

dejte si tam svůj bod – to je vše.  

 Neztotožňuji se. 
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P.  H e j m a : 

 Máme vyjádření, že se předkladatel neztotožňuje, jinak je plné právo předložit si v 

rámci věci návrh. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Ještě mě napadlo přerušit tento bod do příštího zastupitelstva.  

 

P.  H e j m a : 

 Je to právo předkladatele. Tento bod je přerušen. 

 Přistupme k projednání bodu 

25, číslo BJ2021/0206 

škoda vzniklá stavebními aktivitami na pozemku MČ Revoluční, par. č. 326/2 v k. ú. 

Nové Město, obec Praha, které proběhly v souvislosti se zbudováním a následným 

odstraněním parkovacího stání pro hasičský vůz v letech 2018 a 2019  

 Prosím předkladatele Pavla Nazarského.  

 Technická – paní Amálka Počarovská. Máte slovo, paní kolegyně. 

 

P.  P o č a r o v s k á :  

 Znamená to, že bude zařazen jako první bod? 

 

P.  H e j m a : 

 Paní kolegyně se ptá, jestli tento bod bude automaticky předložen na příští zasedání. 

Nikoli, předkladatel musí požádat o jeho nové předložení.  

 Prosím pana Nazarského, předkladatele bodu č. 25. Máte slovo. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Děkuji za udělené slovo. 

 Důvodem předložení je škoda vzniklá realizací nepovolené stavby na pozemku MŠ 

Revoluční v r. 2018. V tomto roce došlo ke zbudování parkovacího stání pro hasičský vůz. 

Provedení této stavby MČ Praha 1 neobjednala a realizace proběhla bez stavebního povolení. 

Stavební úřad vyzval MČ Praha 1 k odstranění stavby, což se stalo v r. 2019. Následně došlo 

k obnovení hraniční stěny. Odstranění parkovacího stání a obnova hraniční stěny stály 

dohromady 239393,02 Kč. 

 V r. 2018 přitom vydláždění této plochy firmou DAP stálo 180095 Kč, jak máte v 

příloze číslo 4, a oplocení této plochy firmou TOPO stálo 70149,80 Kč.  

 Zde by mohl výčet škody končit, ale v r. 2020 se přihlásila firma Auböck s. r. o. o 

proplacení přípravných prací pro parkovací stání, které také proběhly už v r. 2018. Současná 

rada MČ Praha 1 místo toho, aby po této firmě požadovala náhradu škody, která vznikla 

realizací neobjednané a nepovolené stavby, rozhodla se jí požadovanou částku uhradit. 

Uzavřela s ní dohodu o narovnání ve výši 437492,44 Kč (příloha 6) s odůvodněním, že firma 

Auböck s. r. o. tyto práce prokazatelně provedla. Zvláštní je, že současná rada neprověřila, 

zda firma Auböck provedla tyto práce svévolně nebo zda konala na něčí, rovněž svévolný 

pokyn.  

 Firma Auböck  zde realizovala v r 2018 zakázku na odstranění dvorních objektů na 

pozemku parc. č. 333/1 ve dvoře – to jsou tam ti hasiči, na základě objednávky č. 

02/01273/OTP/18, a fakturovala částku 193773,84 Kč, to je 234466,35 Kč včetně DPH. 

Současně však provedla i neschválené práce v souvislosti se zbudováním parkovacího stání 

pro hasičský vůz. Tyto práce nefakturovala ani v době po dokončení a předání stavby, ani po 

změně ve vedení radnice po volbách, ale až po nástupu současné rady. Je zarážející, že někteří 
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radní byli součástí rady i v době, kdy nepovolená stavba proběhla. O absenci stavebního 

povolení zřejmě věděli, proto také žádné „vícepráce“, jak je nepovolená stavba nazývána v 

dohodě o narovnání, neodsouhlasili. Tím spíše, že tyto „vícepráce“ měly nakonec téměř 

dvojnásobnou hodnotu než zakázka sama. Byla tam totiž zakázka na odstranění dvorních 

objektů na něco přes 200 tisíc, ale tady se nějaké „vícepráce“ s parkovacím stáním vyšplhaly 

na 437492 Kč, čili na dvojnásobek. Neexistuje jediný dokument ani na OIN, ani na OTMS o 

tom, že by byly tyto práce schváleny a objednány. Byly však údajně převzaty, což je podivné. 

Někdo z MČ převzal skrytě provedené práce, které nikdo neschválil a neobjednal. Ve 

stavebním deníku je u předání stavby podepsán zhotovitel, ale objednavatel je bez podpisu. 

Náhled do stavebního deníku však prozrazuje, že více práce byly, zřejmě svévolně, zadány 

Mgr.Tomíčkovou, bývalou vedoucí OTMS, jak ukazují záznamy ze dne 22., 29. a 30. 8. 2018. 

Je to ve stavebním deníku, který je v příloze na str. 6482534 až 6482537. Ještě podivnější je, 

že s vystavením faktury se otálelo až do nástupu současného vedení radnice, jako by v době 

zhotovení díla něco bránilo jejímu vystavení.  

 Každopádně je povinností rady MČ Praha 1 usilovat o náhradu vzniklé škody.  

 Předběžná rekapitulace škody: 

přípravné práce (Autböck) Kč 437492,44, vydláždění (DAP) Kč 180095, oplocení (TOPO) 

Kč 70149,80, odstranění nepovolené stavby a obnova hraniční zdi Kč 239393,02, celkem  

Kč 927130,26. 

 Ze strany současného vedení radnice bohužel vidím opačnou snahu: 

 Neobjednané stavební úpravy skrytě – to zdůrazňuji – provedené v rámci jiné stavby 

(odstranění dvorních objektů) nechat zaplatit z peněz MČ Praha 1, sejně jako další práce 

provedené při stavbě parkovacího stání, které sice byly objednány, ale bez stavebního 

povolení, pročež musela být celá stavba odstraněna.  

 Vydávat odstranění této stavby za součást investice do zahrady MŠ Revoluční – viz 

znalecký posudek objednaný a zastupitelstvu předložený ke vzetí na vědomí staronovou radní 

pro školství Mgr. Špačkovou, hovoří samo za sebe.  

 Přestože současná rada má opačnou snahu – zamést to pod koberec, škodu neřešit, 

domnívám se, že je potřeba záležitost náležitě prošetřit a vyvodit patřičné důsledky.  

 Prosím, aby zastupitelstvo odsouhlasilo body, že konstatuje, že realizací nepovolené 

stavby parkovacího stání vznikla městské části škoda a že ukládá radě tuto škodu vymáhat. 

 Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pane starosto, jsem dnes zklamán, na některé jsem sázel, ale bohužel se ukázalo, že 

někteří se nedokáží postavit k nějakým problémům čelem, ale s tím nic nenadělám. 

 Jsem ale zvědav, jak se teď bude hlasovat. Předpokládám, že všichni zastupitelé si 

přečetli tento materiál a hlavně dokument – stavební deník. Jsem zvědav i v případě toho, kdo 

se zdrží hlasování, jak to bude vysvětlovat. Materiál byl rozdán s předstihem a mohli jste si ho 

pečlivě prostudovat. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 
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P.  K u č e r a : 

 Děkuji za slovo. Myslím, že tento tisk je průšvih a jsem zvědavý, jak budete hlasovat. 

Z vašeho mlčení předpokládám, že to pokryjete. Je to příklad toho, jak dobrovolní hasiči MČ 

Prahy 1 jsou zneužíváni místním člověkem, který oře s panem starostou a jeho vina bude 

pokryta radnicí a všichni budou koukat do země. Tak se na to teď dívejme všichni. 

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím předsedu Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 Máme zde ucelený návrh, který zní takto: 

 1. Zastupitelstvo bere na vědomí informace související se stavebními aktivitami na 

pozemku MŠ Revoluční, parc. č. 326/2 v k. ú. Nové Město, obec Praha .. 

 

P. B r o ž : 

 Pardon, byla ukončena rozprava a já jsem v rozpravě nezaznamenal žádný protinávrh. 

Proč to dává předseda Návrhového výboru teď? 

 

P.  B u r e š : 

 Protože jsem ho obdržel písemně. 

 

 P. B r o ž  : 

 Kdo ho dával? Je to dost svévolné, překvapuje mě, co tady provádíte.  

 

P.  N a z a r s k ý : 

 To je už podruhé. U minulého tisku to bylo stejné. 

 

P.  B u r e š : 

 Bod 2: ukládá Kontrolnímu výboru prošetřit související okolnosti a předložit výsledek 

prošetření dle předchozího bodu zastupitelstvu MČ Praha 1 s termínem do 30. 9.  

 Je to téměř totéž, jen že ukládá Kontrolnímu výboru, aby to shrnul a předložil.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předsedu Návrhového výboru: je to váš protinávrh? 

 

P. B r o ž : 

 Nemůže dávat protinávrh, když byla ukončena rozprava, to mohu mluvit teď já, když 

nedodržujeme Jednací řád.  

 

P. K o t a s : 

 Můžeme začít mluvit všichni a udělat z toho „hampejz“. Toto opravdu není možné.  

 

P.  H e j m a : 

 Předseda Návrhového výboru má ve své funkci, aby k jeho rukám byly doručovány 

případné protinávrhy či pozměňovací návrhy. Je potřeba znát autora a řádně protinávrh načíst. 

Pokud někdo doručil protinávrh do rukou předsedy Návrhového výboru, je to legitimní, že nás 

s tím pan předseda seznámí.  
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P. K o t a s : 

 Pane starosto, toto mi konkrétně najděte v Jednacím řádu, jestli může někdo pokoutně 

dát protinávrh, nevíme kdo a dá se to po ukončení debaty. Pan Bureš si dělá co chce. 

 

P.  H e j m a : 

 Chápu, co namítáte a předpokládám, že se přihlásí autor protinávrhu. 

 

P.  B u r e š : 

 Znovu mohu nahlas říci, společně místopředseda Kontrolního výboru a já – je to 

protinávrh tak, aby tato věc byla zastupitelstvem uložena Kontrolnímu výboru, aby ji 

prošetřil, a do 30. 9. předložil výsledek výstupu Kontrolního výboru, ve kterém bude všechno 

to, co je v ostatních, ale bude to oficiální materiál Kontrolního výboru.  

 

P. B r o ž : 

 Já jako člen Návrhového výboru s tím nesouhlasím, je to zcela zjevné porušení 

Jednacího řádu, děláte si co chcete, milostivě schválíte si do programu několik opozičních 

tisků a pak si z toho děláte cár papíru. Je to trapné.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická – paní kolegyně Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Pane Bureši, proč jste to neřekl v diskusi? Vždy je potřeba protinávrh přečíst a říct, že 

je zaslán Návrhovému výboru. A Petře, to samé. Přihlaste se příště do diskuse, toto je úplně 

„na hlavu“. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím dva předsedy klubů, aby podali návrh na znovuotevření rozpravy a prosím, aby 

byl tento protinávrh řádně sdělen v rozpravě. 

 Souhlasím s tím, že toto musí být transparentně řečeno, musí se přihlásit autor a řádně 

to načíst v rámci diskuse. 

 Pan předseda Bureš a pan předseda Caban. (Caban: Ano, žádám o znovuotevření 

rozpravy.) 

 Otevírám znovu rozpravu k bodu. Uděluji slovo panu radnímu Burešovi. 

 

P.  B u r e š : 

 Říkám to společně i za pana Scholze – je jedno, který to říká - protinávrh je, aby tuto 

věc prošetřil Kontrolní výbor jakožto orgán zastupitelstva neovlivňovaný radou. 

 Bod 1) bere na vědomí tuto informaci související se stavebními aktivitami na pozemku 

MŠ Revoluční, 

 2. ukládá Kontrolnímu výboru  

    1. prošetřit všechny související okolnosti 

    2. předložit výsledek tohoto prošetření dle předchozího bodu s termínem do 30.září.  

 Aby na to Kontrolní výbor měl čas a byl to výstup oficiálního orgánu zastupitelstva, to 

znamená Kontrolního výboru, aby výsledky byly zcela jasné.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická poznámka pan zastupitel Skála. 
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P.  S k á l a : 

 Chtěl jsem poprosit, jestli můžeme otevřít diskusi ještě u minulého bodu, stejný návrh 

tam byl nezmíněn v diskusi a byl jen takto předložen. Žádný pozměňovací návrh jsem 

neslyšel a pak byl jen předložen. Jestli nebudeme vůbec koukat na Jednací řád, jak tady 

neustále zmiňuje pan Votoček, tak potom nemá smysl jednat.  

 

P.  H e j m a : 

 Nelze otevřít diskusi k předchozímu bodu, protože na návrh předkladatele bylo jeho 

projednávání přerušeno.  

 Technická – pan zastupitel Scholz. 

 

P.  S c h o l z : 

 Díval jsem se do Jednacího řádu, kde je napsáno, že pozměňovacím návrhem je návrh 

na změnu nebo doplnění usnesení, může být i zcela nový text usnesení. Předkladatel 

pozměňovacího návrhu je povinen písemný text pozměňovacího návrhu, z něhož je 

dostatečně zřejmé přesné znění, předložit Návrhovému výboru, a to nejpozději před 

ukončením rozpravy. Požádá-li předkladatel Návrhový výbor o pomoc atd. 

 Nikde v Jednacím řádu není napsáno, že ho musíme načíst v rozpravě. Omlouvám se, 

že máte pocit, že se ohýbá Jednací řád, ale neohýbá.  

 

P. B r o ž  : 

 Znamená to, že pan Bureš kdykoli po ukončení rozpravy může říct – já tady mám 

pozměňovací návrh.  

 

P. K o t a s  : 

 Pan Bureš se sám přiznal, že je to jeho návrh. 

 

P.  S c h o l z : 

 Pan Bureš je zároveň zastupitelem, může předkládat pozměňovací návrhy.  

 

P.  H e j m a : 

 Vážení, prosím, ztište se, jinak nebude možné provést stenozáznam.  

 Pan zastupitel Brož má technickou poznámku. 

 

P.  B r o ž : 

 Uvědomme si, že předseda Návrhového výboru má více pravomocí, má lepší 

postavení než běžný zastupitel co se týká podávání pozměňovacího návrhu. Myslím si, že je 

to proti duchu Jednacího řádu a že je to v rozporu s ním.  

 

P.  H e j m a : 

 V tom případě musíme upravit Jednací řád, můžete podat návrh a můžeme ho 

precizovat. Postupem času zjišťujeme, že se musí určité věci lépe kodifikovat.  

 Paní zastupitelka Počarovská má technickou poznámku. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Slyšeli jsme, že se mají podávat návrhy písemně. Byla bych ráda, abychom všichni 

viděli, že to bylo písemně podané.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická poznámka pan zastupitel Kotas. 
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P.  K o t a s : 

 Pan Bureš je předsedou výboru, před ukončením debaty by to měl dostat celý výbor a  

měli bychom se o tom dozvědět. Je to základ korektnosti. 

 

P.  H e j m a : 

 Máme téma pro úpravu Jednacího řádu. Je už více než jedna hodina, vraťme se k 

meritu věci a doprojednejme tento bod. Máme před sebou už jen dva body.  

 Pan zastupitel Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Myslím, že není třeba upravovat Jednací řád. V bodu č. 18, odst. 9, projednávání bodů 

programu, je napsán důraz na proceduru, aby se pozměňovací návrhy podávaly včas. Je tam 

napsáno, že po ukončení diskuse jsou přípustné pouze procedurální návrhy, návrhy týkající se 

bezprostředně probíhající procedury nebo na žádost Návrhového výboru upřesnění 

pozměňovacích návrhů. 

 Toto by nemělo být zneužíváno. Hranice mezi tím, co se předkládá před ukončením 

rozpravy a po ukončení rozpravy by měla být jasně dodržena. Myslím si, že to vyplývá z 

Jednacího řádu. 

 

P.  H e j m a : 

 Technická poznámka pan radní Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Pan starosta přesně řekl, že díky tomu můžeme uvažovat o tom, aby se doplnilo, že 

musí zaznít diskuse na mikrofon. Mnohokrát se stalo, že tady přistál rukou napsaný papír, 

aniž by zazněl a přepisoval se, ale vždy byl doručen před dokončením rozpravy a potom se 

tady předčítalo, co se shromáždilo u Návrhového výboru. Bereme to jako podnět. 

 

P.  H e j m a : 

 S kolegyní Valíčkovou jsme se domluvili, že doprecizujeme Jednací řád a tento návrh 

předložíme. 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Jde o to, že když je nějaký pozměňovací návrh, rád bych si poslechl jeho smysl. Když 

se přečtu pozměňovací návrh, mnohdy mi dělá problém se v tom rychle zorientovat. V 

minulém tisku jsem se zorientoval velmi rychle, protože jsem hned vycítil nějakou 

„habaďůru“. Když tady byl zvolen stejný postup, cítím v tom také nějakou „habaďůru“. Byl 

bych velmi nerad, abych se dočkal stejného stavu jako třeba se zvláštním dodatkem ke 

smlouvě na Žofíně. Také si vzal Kontrolní výbor, že to prošetří, mezitím vznikla nějaká 

právní analýza a najednou se relativizuje, jestli podvod je podvodem, jestli budeme vymáhat 

zpátky peníze po nájemci nebo nebudeme, protože tam také prokazatelně vznikla škoda 

městské části na základě nějakého šlendriánského dodatku. Teď se uvažuje o tom, zda měl 

nebo neměl právní váhu. Tomu bych rád předešel a byl bych rád, kdyby dnešní zastupitelstvo 

skutečně konstatovalo, že škoda tady prokazatelně vznikla, protože to prokazatelné je.  

 S protinávrhem se určitě neztotožním.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Nazarskou. 
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P.  N a z a r s k á : 

 I když je tady zmíněn Kontrolní výbor, ráda bych se zeptala pana předsedy 

Kontrolního výboru Bodečka, zda toto je v kompetenci Kontrolního výboru a jestli v té věci 

může vnést nějaké světlo. Myslím si, že spíše ne. 

 

P. H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Scholze. 

 

P.  S c h o l z : 

 Jsem smutný z pana kol. Brože, že mě osočil, že ohýbám Jednací řád, což nebyla 

pravda. Myslím si, že by se mi měl omluvit.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Sleduji, že po prosincovém zastupitelstvu finále máme emotivní. Odpovím kolegyni 

Jitce Nazarské. Pokud nás tím zastupitelstvo pověří, zabývat se tím budeme. Vzhledem k 

tomu, co se dnes stalo s některými body Kontrolního výboru, kdy nemáme kontrolní řád a 

říkal jsem, že Kontrolní výbor má 2 členy z opozice a 4 z koalice, zopakuji to, co jsem tady 

říkal při volbě místopředsedy, že Kontrolní výbor bude fungovat jako dosud.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Rád bych se omluvil, ale nemohu. Pokud interpretuješ Jednací řád v tom smyslu, že 

předseda Návrhového výboru je víc než běžný zastupitel v tom, jak se podávají pozměňovací 

návrhy, tak to považuji za ohýbání Jednacího řádu.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Scholz. 

 

P.  S c h o l z : 

 Nikdy jsem toto neřekl, naopak jsem řekl, že pan předseda Návrhového výboru je 

zároveň i zastupitel a nemůžeme mu usurpovat právo předkládat pozměňovací návrhy. 

Zároveň tento pozměňovací návrh byl předložen mnohem dříve než byla ukončena diskuse. Z 

Jednacího řádu nevyplývá – není to tam napsáno, že musí být načten jindy než ve chvíli, kdy 

se projednávají pozměňující návrhy. Není potřeba ho načíst ve chvíli, kdy ho předkládám, to 

tam skutečně není napsáno.  

 Pokud bude zájem, aby se to precizovalo, myslím, že to není problém. Teď to z 

Jednacího řádu nevyplývá. 

 

P.  H e j m a : 

 Upozorňuji, že už je 1.15 minut ráno, tak nevím, jestli má smysl tato rozprava. 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Vzdávám se příspěvku, ať se netočíme dokolečka.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Nazarskou. 

 

P.  N a z a r s k á : 

 Chci se zastat toho, že pozměňovací návrhy nějakým způsobem měly být předneseny. 

Co kdyby jich bylo najednou třeba pět, a s kterými se předkladatel má nebo nemá ztotožnit? 

Myslím, že to nebylo úplně šťastné. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Vích. 

 

P.  V í c h : 

 Říkám si, že jsem si měl ruku urazit, když jsem hlasoval pro pana Scholze, že má být 

místopředseda Kontrolního výboru. Snad jste dokonce i právník, a jestliže si vykládáte 

Jednací řád tímto způsobem, tak mi to opravdu hlava nebere. Jednáme tady o návrzích, a toto 

není procedurální návrh. Když chce někdo od základu změnit znění předkládaného materiálu, 

tak to musí jít automaticky do diskuse. Jestliže to někdo nemá v hlavě srovnané – hluboce mě 

to uráží a ještě chcete omluvu. Kdybych byl v sále, asi bych vám jednu vetnul.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Naposled k tomuto bodu. Je nesmysl, co je tady řečeno. To by si předseda Návrhového 

výboru po ukončení diskuse mohl dávat cokoli, a vždycky by se hlasovalo o jeho návrhu. 

Myslím, že to kolegové vědí, jen teď z toho zkouší vybruslit. 

 

P.  H e j m a : 

 Řekli jsme si, že předložíme precizaci Jednacího řádu. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pane starosto, to už jste mi sliboval v listopadu, že tady bude v prosinci změna 

Jednacího řádu, a dosud tady není. 

 

P.  H e j m a : 

 Technická poznámka – pan zastupitel Heres. 

 

P.  H e r e s : 

 Předpokládám, že rozprava je o bodu, o kterém se bavíme a ne o proceduře jako 

takové. Ta je upravena Jednacím řádem. Než se někdo bude vyjadřovat, prosím o 

prostudování Jednacího řádu. Myslím, že v diskusi to nemá být. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Překvapivě jsem chtěl říct totéž co pan Heres. Podotkl, že debatu znovu rozvířil pan 

Scholz svou potřebou omluvy, ačkoli myslím, že omluvit by se měl on. Pan Bureš na začátku 

vůbec nevěděl, kdo návrh podává, nejdříve se musel poradit, pak řekl, že on, pak že vy, pak že 

společně. Nemohl tam mít ani napsáno, kdo to podává. Toto se nedělá.  
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 Pane Scholz, nevytahujte omluvy, pojďme debatu ukončit, dejme debatu o Jednacím 

řádu, aby se takové věci nestávaly a postupme už dál. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Myslím, že není takový problém říct, že jste udělali chybu. Přečtu ještě větu: 

 V průběhu rozpravy může každý člen zastupitelstva podat k projednávanému bodu 

pozměňovací návrh, může též podat pozměňovací návrh nebo vznést technickou poznámku.  

 To budeme s technickou poznámkou běhat za panem starostou a šeptat mu to do ucha? 

To má snad tato věta nějakou logiku. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím ještě pana zastupitele Scholze. 

 

P.  S c h o l z : 

 Technická poznámka snad není pozměňovací návrh.  

 Jedině, ke komu se chci vyjádřit, je pan arch. Vích. Myslím si, že by se měl zamyslet 

nad tím, co říká, jestli má zájem mně jednu lísknout. Myslím si, že to skutečně nepatří na 

zastupitelstvo. Myslím, že on znevažuje svoji zvolenou funkci. Jestli mi ji chce lísknout, tak 

ať mi ji lískne, já mu ji nevrátím, protože si myslím, že to není vhodné.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu a přistupme k hlasování. Znovu předávám slovo předsedovi 

Návrhového výboru, aby nás případně provedl protinávrhy nebo pozměňovacími návrhy. 

 

P.  B u r e š : 

 Pozměňovací návrh je, že zastupitelstvo  

 1) bere na vědomí informaci související se stavebními aktivitami na pozemku MŠ 

Revoluční, parc. č. 326/2 a k. ú. Nové Město, obec Praha,  

 2) ukládá Kontrolnímu výboru prošetřit související okolnosti a předložit výsledek 

prošetření dle předchozího bodu ZMČ Praha 1 s termínem do 30. září 2021. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předkladatele, zda se ztotožňuje s tímto protinávrhem? 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Lituji, nemohu se s tímto návrhem ztotožnit. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat nejprve o tomto protinávrhu. Prezenční výsledek: pro 13, proti 3, 

zdržel se 0, distančně: pan zastupitel Špaček proti, Vích proti, Kotas proti, Nazarský 

proti, paní zastupitelka Počarovská proti, Nazarská proti, Talacková proti, zastupitel 

Kučera se zdržel, pan zastupitel Čižinský nehlasuje. Celkový výsledek: pro 13, proti 10, 

zdržel se 1, nehlasoval 1 (oprava). Protinávrh byl přijat. Tím máme schválené usnesení k 

tomuto tisku. 
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 Poslední bod  

33, číslo BJ2021/0276 

k návrhu na projednání návrhu změny územního plánu Z 3212/017 orgány MČ Praha 1  

 Prosím pana radního Bureše, aby se ujal předkladu. 

 

P.  B u r e š : 

 Věřím, že v tomto bodu najdeme společnou řeč, protože jde o ochranu zájmů MČ 

Praha 1. Znovu konstatuji, že zastupitelstvu hl. města Prahy byl dne 21. ledna předložen 

materiál Z-8988 s návrhem na schválení změny územního plánu. 

 V rámci připomínek k materiálu bylo jasné, že vůbec neobsahovaly stanoviska 

městské části a dokonce ani některých dotčených orgánů jako památkářů atd.  

 Historicky se ví, že již v r. 2017 v domě, který byl postižen výbuchem, to znamená 

Smetanovo nábř. 4, bylo požádáno o zahájení pořizování změny na tuto budovu z využití 

školského na smíšenou, což znamená hodně širší využití. V té době to bylo projednáváno, 

mělo být podepsáno memorandum, diskutovalo se o procentu bytové plochy atd.  

 Nyní z pouhých několika vyjádření na výboru se najednou objevil materiál na 

zastupitelstvu a neobsahoval ten jeden dům, ale navíc i budovy na Smetanově nábř. č. 2 a 6, 

což je sídlo AMU a Univerzity Karlovy, které najednou měly změnit v územním plánu 

zařazení ze školství na smíšenou.  

 Proto byl materiál přerušen a i na projednání se předkládá konstatování o tom, že 

žádáme hl. m. Prahu, aby nezařazovalo na následující jednání do programu materiál do doby 

řádného projednání MČ Praha 1,  

 ukládá se informovat starostu obratem – to znamená před čtvrtečním zasedáním a 

současně se ukládá radě MČ přehled projednávaných změn a návrhu dalšího postupu, aby 

stanovisko bylo jasné, zda skutečně požádaly i ty dvě sousední budovy o změnu, že už tam 

nebudou školy na AMU a na Karlově univerzitě, a k tomu aby se vyjádřila Komise pro 

územní rozvoj a aby rada zaujala stanovisko, které by mohlo být sděleno Magistrátu. 

 Termín je 26. 2., aby rada dostala související informace a mohla se tím Praha 1 

zabývat. Důležitá bude Komise pro územní rozvoj. 

 Tisk je pouze o tom, že deklarujeme, že jsme na projednávání zastupitelstva zachytili 

cosi, k čemu Praha 1 nezaujala stanovisko. To dokládá, že nejsme mezi těmi, kdo vůbec 

nějaké stanovisko k tomu řekl, což je velmi neobvyklé, že by se městská část nevyjádřila ke 

změně územního plánu.  

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Kračmana. 

 

P.  K r a č m a n : 

 Dobré brzké ráno, chtěl bych k tomu jen říct, že potvrzuji to, co říkal pan radní Bureš. 

Došlo k projednávání změn územního plánu jen co se týká prostředního domu v rámci bloku. 

K tomu se vyjadřovala městská část prostřednictvím Komise pro územní rozvoj a 

prostřednictvím rady v r. 2017. Došlo k jednání s panem předsedou výboru na hl. m. Praze. 

Došlo k té situaci, že buď schválně a nebo z toho nebylo jasné, že se změna týká všech tří 

domů. Nemáme žádné vyjádření ani vlastníků, tzn. ani Akademie múzických umění, ani 

Univerzity Karlovy, co se týká změny územního plánu. Pokusíme se to co nejdříve napravit 

tak, aby se to mohlo vrátit zpátky k projednávání.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 
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P.  Č i ž i n s k ý : (přenos téměř nesrozumitelný) 

 Budu stručný. Zeptám se Petra Hejmy, jestli nezapomněl nahlásit střet zájmů. V této 

kauza figuruje firma ICKH a. s. (?). Žadatel. Je to jeden z těch bodů uvedený jako 

problematický, že někdo jiný žádá a někdo jiný je vlastníkem. V této firmě figuruje pan 

Václav Havrlant, který podle obchodního rejstříku při nejmenším měl s Petrem Hejmou jisté 

obchodní konexe. Ve firmě ORIGO figuroval i pan Jan Knobloch, který má nějakým 

způsobem vazby na Petra Hejmu. Myslím, že pan Václav Havrlant dokonce figuroval na 

internetu jako mluvčí (?) některých těch firem toho multiprojektu.  

 

P.  H e j m a : 

 Ve střetu zájmu nejsem, ale vyjádřím se v diskusi.  

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Byla to zajímavá informace, kterou říkal můj předřečník. Obávám se, kolik informací 

může ještě vyplout na povrch. Vzhledem k tomu, že jsme materiál dostali dopoledne a nebyl 

čas ho prostudovat, rozhodně ho nepodpořím.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Materiál jsme dostali na poslední chvíli. Jsem překvapen, kdo je předkladatelem 

materiálu, je to pan Bureš. Petře, není to náhodou zasahování do gescí, kvůli čemu jsi 

vypovídal koaliční smlouvu? Není to něco podobného, je to zvláštní.  

  

P.  H e j m a : 

 Mám současně podpis na předkladu, o něm vím a je to v souvislosti s dopravním 

řešením, se situací na Smetanově nábřeží, což je zase v gesci pana kol. Bureše. Nemám 

problém s tím, že je to tady předloženo. 

 Zároveň využívám svého přihlášení do diskuse. Zmiňovaní pánové a společnost, která 

zastupovala vlastníka, se mnou nemá žádnou spojitost, nemám s tím nic společného, v 

žádném střetu zájmů v tomto směru nejsem. Mohu to směle říct a naopak předložení tohoto 

návrhu podporuji. 

 Prosím pana radního Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 Připadá mi to smysluplné, jen bych doplnil v bodu č. 2 na konec: nejpozději do 31. 3., 

aby nedošlo k tomu, že to městská část bude zdržovat tím, že se dlouho nevyjádří.  

 

P. H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Také se mi vůbec nelíbí, že takový bod o změně územního plánu jde přímo na stůl. Je 

přirozené, aby se takové věci projednaly v Komisi pro územní rozvoj. O informaci vím už od 

Pirátů z Magistrátu, kteří sondovali, co si o tom myslím, ale bohužel nebyli schopni mi  

poskytnout nějaké podklady, jen holé věty o tom, že tam je záměr, ale nějaké odůvodnění se 

ke mně nedostalo. Bylo by dobré to projednat, ale mít k tomu náležité podklady od těch, kdo 

to předkládá. Samozřejmě, že je možné lépe prodat dům, který nemá funkci školy, ale má 
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funkci libovolnou. Majitel, který změnu získá, si tím svůj pozemek zhodnotí. Otázka je, jestli 

jsme se se školami na Praze 1 už rozloučili, což by mi přišlo líto.  

 Jestli to přijde do komise, materiál by měl být řádně připravený. Zatím všechno se jeví 

tak, že je to jen něčí přání, odůvodnění jsou velmi prázdná, podobně jako nám předvedl pan 

arch. Tichý. Říká informace o metrech, a neříká informace o tom, jak je to v územním plánu. 

Je to zvláštní. Nepředstavoval jsem si, že v mé profesi bude takové množství různých 

mlhovin, všechno by mělo být černobílé.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Vyrozuměl jsem z diskuse, že se jedná o změnu školní budovy na jinou budovu. 

Prosím, abyste na to nahlédli i z toho hlediska, že pokud bude pokračovat trend, že děti tady 

nebydlí, nežijí tady, ale budou zde masivně přihlašovány k trvalému pobytu, protože naše 

školy patří mezi nejkvalitnější, což je super, ale bohužel je nenavštěvují moc místní děti, 

protože je jich v každé třídě hodně málo. Tento trend těžko zastavíme. Budou mít tady trvalý 

pobyt a my budeme mít povinnost je do našich škol přijmout. Očekávám, že ve výhledu dvou 

let budeme potřebovat otevřít novou školu. S paní vedoucí odboru školství jsme to řešili před 

rokem, kdy jsem byl místostarosta. Možnost, že k tomu dojde, je velmi reálná.  

 Omlouvám se panu předkladateli, ale nejsem schopen se v tom za tak krátkou dobu 

zorientovat. Zaznívají tady nějaké argumenty. Myslím si, že předložit to tady bylo velmi 

nešťastné.  

 Pořád mám na srdci projednávání mých dvou bodů, kdy ze strany pana předkladatele 

to nebylo všechno korektní. Mám velkou nedůvěru a nemohu pro to hlasovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Vidím, že je mnoho hodin. To je přesně to, co říkal pan zastupitel Vích a pan 

zastupitel Nazarský – tisk je tady právě proto, že bez nás, bez Prahy 1, by zastupitelstvo, kde 

většinu mají Piráti a Praha sobě, schválilo změnu všech tří budov ze škol, které tam teď jsou, 

na smíšenou stavbu, kde může vzniknout byt, hotel, cokoli, a právě proto, že Praha 1 

historicky projednala souhlas jen u jedné budovy, která vybouchla, ten bývalý letový provoz, 

a o ničem jiném nevěděla, je tady tento tisk, abychom jasně vyjádřili a požádali Magistrát, 

aby dál neprojednával tuto změnu a počkal na to, až nám AMU potvrdí, jestli chce skončit se 

školou, což je nesmysl, až nám Univerzita Karlova potvrdí, jestli věděla o tom, že se jejich 

školní budova mění na něco jiného a vyjádřili jsme se jako městská část. Není to o tom, že my 

prosazujeme nějakou změnu. Pouze jsme se dozvěděli, že Magistrát chtěl tuto změnu 

projednat, a v kolonce vyjádření městské části je pusto a prázdno, což je také nestandardní. 

 Tisk je o tom, že žádáme Magistrát, aby dál nepokračoval do té doby, než se to na 

Komisi pro územní rozvoj probere. Dozvíme se vůbec, mezi kterou kanceláří a kterou 

tiskárnou došlo ke změně z jedné na tři budovy, a zaujmeme k tomu stanovisko. O ničem 

jiném tisk není. Je to jeden z nejjednodušších tisků, který tady za rok byl.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Scholze. 
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P.  S c h o l z : 

 Chtěl jsem říct jednu věc, že jsem vůbec nepochopil přístupy pana Nazarského, že se 

začnou přihlašovat děti do škol, ale toto jsou vysoké školy. Tady nepotřebujete mít trvalé 

bydliště, abyste mohl jít na AMU nebo na Univerzitu Karlovu. Nepochopil jsem, o čem jste 

mluvil. Není to taková škola, že by tam byla základní třída.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Líbí se mi pozměňovací návrh Davida Skály, abychom to nenechali vyhnít někde na 

radnici, aby investor nemusel chodit a žádat příslušné osoby, aby to konečně projednaly, že 

jde o velké investice. Zároveň znám práci výboru pro územní rozvoj na Magistrátu a vím, že 

chtějí veškeré podněty, které se tam historicky nakupily, vyřizovat, aby občané nemuseli na 

rozhodnutí dlouho čekat.  

 Návrh Davida Skály mi přijde racionální, časově to omezit, do kdy se městská část 

vyjádří.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Dvě věci. Pane předkladateli, kde v materiálu najdu to, že jste něco na Komisi pro 

územní rozvoj schvalovali? Potom říkáte, že hl. město chce schvalovat něco odlišného. Kde v 

materiálu najdu odlišnosti co se týká vymezení těch domů? To je můj první dotaz. 

 Druhý dotaz. Nechápu, jaká je tam vazba na nějaké dopravní záležitosti, z kterého 

důvodu předkládáte tisk, jak jsem si přečetl v důvodové zprávě? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Zareaguji stručně na pana zastupitele Scholze. Školní budova je školní budova, ať 

bude patřit vysoké nebo střední škole. Předpokládám, že je to zkolaudované jako školní 

budova a je mnohem jednodušší v takové budově udělat i základní školu, pokud by byla 

potřeba. Neznám vnitřní dispozici, ale dělat školu v jiném objektu na MČ Praha 1 bude velmi 

obtížné to hledat a zrealizovat. Hygienické podmínky jsou velmi tristní.  

 Co se týká pana předkladatele, pane radní Bureši, když to poslouchám, rád bych pro to 

hlasoval, ale mohu se spolehnout na vaše čestné slovo, že v tom opravdu není žádná 

„kulišárna“ nebo „čertovina“?  Kdybyste tu veřejně řekl, že v tom není nic jiného než to, že 

toto chcete projednat, tak vám to pro tentokrát uvěřím a zvednu pro to ruku, ale rád bych od 

vás slyšel, že v tom opravdu nic není. Doufám, že to nebude planý slib. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu a prosím předkladatele o závěrečné slovo. 

 

P.  B u r e š : 

 Potvrdil bych a znovu vysvětlil, že my nejsme ti, co chtějí měnit školní budovy na 

něco jiného, jak mi pořád podsouvá pan Nazarský. My jen konstatujeme, že Praha 1  

historicky u té jedné zničené budovy výbuchem souhlasila s tím, že tam nebude pokračovat v 
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určení pro školu pro letový provoz. Nyní se tam objevily tři budovy. Je zcela logické, že 

Magistrát chtěl projednat něco, o čem Praha 1 nebyla informována. 

 Popravdě bych očekával, že tady takový tisk bude třeba předkládat pan arch. Vích, 

protože zaregistroval, že se děje něco podivného na našem území. Nepředložil. Zaregistroval 

jsem to právě proto, že u Smetanova nábřeží hlídáme další věci a najednou přišlo, že na 

Magistrátu je tisk, který mění Smetanovo nábřeží a může tam teoreticky vzniknout cokoli. 

Proto jsem si rychle tisk, který byl přerušen, vyžádal a zjistil jsem, že když si dnes ťuknete do 

územního plánu hl. m. Prahy, tak je tam stále pořizovaná změna jen na jeden dům, ale v tisku 

zastupitelstva se záhadně objevily tři domy. 

 Proto ta žádost, proto nejdříve zjištění reálných skutečností, protože na oficiálním 

serveru územního plánu je jedna. Filip Kračman jako předseda Komise pro územní rozvoj to 

projedná a tím je to vyřešeno.  

 

P.  H e j m a : 

 S technickou má slovo pan zastupitel Kotas. 

 

P.  K o t a s : 

 Včas jsem se hlásil, jen jsem nebyl do seznamu přidán, když jste končil debatu. 

 

P.  H e j m a : 

 Jestli se chceš vyjádřit, tak prosím. 

 

P.  K o t a s : 

 Pan Bureš neodpověděl na otázku, jakou souvislost to má s dopravou, jak se ptal Petr 

Kučera a mne to také zajímá. 

 Náhlost tisku mě také překvapila. Všechno odpovídá tomu, abychom hlasovali pro, ale 

myslím, že by byla dobrá odpověď pana Nazarskému.  

 

P.  B u r e š : 

 Uvedl jsem, že právě proto, že v oblasti Smetanova nábřeží jako bych měl nastaveného 

hlídače a hlídám, co se tam děje, tak jsem se to díky tomu dozvěděl. 

 Pane zastupiteli, vůbec nemusíte hlasovat pro, můžete klidně podpořit, že 

zastupitelstvo hl. m. Prahy za týden schválí změnu všech tří budov, a budete se třeba z Kampy 

od sebe dívat na hotel.  

 

P.  K o t a s : 

 Pane Bureši, neodpověděl jste mi a teď mě osočujete z toho, že se budu koukat z 

Kampy na to, jak z toho bude nový hotel. 

 

P.  H e j m a : 

 Technicky jsem s panem Hlaváčkem domluvil, že to nebude předkládat do 

zastupitelstva hl. města, dokud to nebude projednáno u nás. Nemusíme se bát, že by se něco 

příští týden schvalovalo. 

 Prosím přistoupit k hlasování.  

 

P.  B u r e š : 

 Je zde jediný pozměňovací návrh na doplnění termínu, do kdy. Ptám se na to předsedy 

Komise pro územní rozvoj, protože to musí projednat ve své komisi a já si to nedovoluji 

odhadnout. Pan zastupitel Skála říká datum 31. 3.  
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P.  K r a č m a n : 

 Jsem si docela jistý, že to stihnu do 31. 3., ale možná bych poprosil do konce dubna.  

 

P.  H e j m a : 

 Shodneme se na termínu 30. 4. ? (ano – Bureš: ztotožňuji se s tím).  

 

 Máme jediný původní návrh usnesení s datem 30. 4. Prosím hlasovat o 

předloženém návrhu usnesení. Prezenční hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 1, distační: 

pan zastupitel Špaček pro, Vích pro, Kotas se zdržel, Nazarský pro, Kučera se zdržel, 

paní zastupitelka Talacková pro, Nazarská pro, paní zastupitelka Počarovská se zdržela, 

pan zastupitel Čižinský nehlasuje. Celkový výsledek: pro 20, proti 0, zdrželi se 4, 

nehlasoval 1. Usnesení bylo schváleno.  

 Tím jsme naplnili Program dnešního zasedání.  

Máme ještě tři interpelace, které budou na závěr. Ptám se interpelujících, zda je chtějí sdělit, 

nebo je podají písemně?  

 První je přihlášena paní zastupitelka Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Interpelaci jsem zaslala písemně (nesrozumitelný přenos) 

 

P.  H e j m a : 

 Omlouvám se, ale nebylo slyšet. Teď už je to dobré. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Zaslala jsem vše písemně na e-mailovou adresu „karanténa Praha 1“ a kopii těm, 

kterým jsem to adresovala. Měla jsem tři interpelace, číst to nebudu. 

 

P.  H e j m a : 

 Je to vzorně provedeno. Prosím všechny interpelující, aby takto odeslali ještě dnes na 

zmiňovanou e-mailovou adresu všechny interpelace písemně. 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Mám dvě interpelace, jedné se vzdám, jednu přednesu. 

 Vážené zastupitelstvo, 17. 12. loňského roku jsem na Úřad Prahy 1 podal žádost o 

poskytnutí informace dle zákona č. 106 o svobodném přístupu k informacím s odkazem na 

kupní smlouvu k nebytovým jednotkám o ploše více než 350 m2 za 30,3 mil. Kč na adrese 

Pařížská 28, která byla uzavřena 7. října 2010 mezi MČ Prahou 1 coby prodávající stranou a 

xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který byl stranou kupující, a to s odkazem na článek 7 uvedené 

smlouvy a s doplněním informace, že k faktickému uvolnění prostor tehdejšími uživateli, o 

čemž vypovídá zmíněný odkaz, došlo v lednu 2014 jsem se ptal, jak byl využit ze strany 

městské části Prahy 1 závazek k vyplacení pokuty ve výši 10 mil. Kč od kupujícího, neboť do 

pěti let od uvolnění jednotek nedošlo ke změně účelu jednotek, jak je smluvně ošetřeno v 

kupní smlouvě.  

 Termín uvolnění jednotek mi potvrdil jak tehdejší uživatel, tak i Česká advokátní 

komora, neboť uživatelem byla advokátní kancelář.  

 Mgr. Bullou, vedoucím oddělení z majetkového odboru, mi 4. ledna bylo odpovězeno, 

že Úřad Prahy 1 nezjistil porušení povinnosti a tudíž nemohly být sankce uplatněny, neboť u 

dokladů a rozhodnutí doručení městské části Prahy 1 kupujícím byly lhůty dodrženy.  
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 Na toto sdělení jsem reagoval 6. ledna letošního roku, a to z pozice zastupitele. 

Požádal jsem o předložení písemné komunikace mezi Prahou 1 a kupujícím prokazující 

dohled nad splněním smluvních ujednání. 

 Zadruhé. Podrobnou informaci, jak Úřad MČ Prahy 1 průběžně ověřoval a kontroloval 

smluvní ujednání po dobu pěti let od uzavření kupní smlouvy včetně doby následující, a 

zatřetí – předložení dohody o ukončení nájemního vztahu a předávacího protokolu kupujícího 

s uživateli nebytového prostoru.  

 Upozornil jsem, že dokument čestného prohlášení je s ohledem na desetimilionovou 

sankci v dané záležitosti nedostačující, nicméně i přesto jsem požádal o kopii tohoto 

dokumentu.  

 Jak jsem upozornil Mgr. Bullu, tak upozorňuji i zastupitelstvo, že nedbalost při plnění 

dohledu nad dodržením smluvního ujednání je záležitostí, která se do jisté míry dá pochopit. 

Případný úmysl promlčet povinnost uhradit 10 mil. Kč v rámci sankce, případně dodatečně 

zahlazovat nedbalost by bylo v této záležitosti pro kohokoli závažným proviněním. 

 Byť jsem požádal o uvedené již 6. ledna letošního roku, do dnešního dne, to je do 9. 

února letošního roku, mi nebylo reagováno, natož dodáno požadované. Z pozice zastupitele 

tak nemohu plnit povinnost řádného dohledu nad správou majetku svěřeného naší městské 

části. 

 Pane starosto, je nutné, abyste zajistil nápravu. Myslím to opravdu vážně i s ohledem 

na čerstvé obvinění jednoho bývalého zastupitele ze zločinu.  

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Zaslal jsem interpelaci na adresu „karanténa“.. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Poslední interpelující pan zastupitel Skála. 

 

P.  S k á l a : 

 Měl jsem interpelaci na Michala Cabana ohledně veřejného výběrového řízení na 

Rybářský domeček, ale už jsem mu to sdělil osobně. Je odevzdaná písemně a není důvod to 

tady rozvádět.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan kolega Skála je gentleman. 

 

 Vážení, vyčerpali jsme bod interpelace a dotazy zastupitelů a tím jsme vyčerpali 

dnešní program.  

 

 

Velmi vám děkuji za trpělivost, vyčerpali jsme Program i sebe. Moc děkuji 

za diskusi, za vaši výdrž a přeji hezký zbytek noci. 


