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P.  H e j m a : 

 Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, zahajuji 23. mimořádné zasedání ZMČ. 

Konstatuji, že jsme přítomni v dostatečném počtu, abychom byli usnášení schopni. 

 Omluvený dřívější odchod je od pana kolegy Kračmana v 10.30 hod. a pana 

zastupitele Ulma v 11 hod. Účast videokonferenčně je registrovaná od paní kolegyně 

Talackové, Počarovské, Nazarské, od pana kolegy Kučery, Nazarského, Čižinského, Špačka, 

Vícha, Brože a máme hlášeno, že se snaží připojit i pan zastupitel Kotas. Má nějaké technické 

problémy. Budeme se mu tady snažit pomoci, ale máme informaci, že směrem k němu není 

kontakt. Budeme řešit operativně.  

 Ověřovatele dnešního zápisu si dovolím navrhnout paní zastupitelku Sitár 

Baborákovou (souhlasí), její náhradnicí paní místostarostku Špačkovou (souhlasí), druhým 

ověřovatelem navrhuji pana zastupitele Bodečka (souhlasí) a jeho náhradníkem pana 

zastupitele Skálu (souhlasí). 

 Mandátní a volební výbor bude fungovat v obligátní sestavě: pan zastupitel Caban, 

paní zastupitelka Nazarská a pan zastupitel Scholz.  

 Návrhový výbor v sestavě: pan zastupitel Bureš, Brož a Kračman. 

 V pondělí 22. února vám byly do kanceláří a schránek v informačním centru rozdány 

dva avizované materiály. Pod bodem č. 1: Vyhrazení rozhodování o uzavírání nájemních 

smluv, smluv o výpůjčkách či jiných obdobných smluv ohledně domu č. 134 U Sovových 

mlýnů 1, na Malé Straně, tzv. Michnovského letohrádku – Rybářského domečku na Kampě. 

Předkladatelem je pan zastupitel Vladan Brož. 

 Pod bodem č. 2: Vyhrazení rozhodování o uzavírání nájemních smluv, smluv o 

výpůjčkách či jiných obdobných smluv ohledně pozemku parc. č. 952, jehož součástí je 

budova čp. 226, Palác Žofín, v k. ú. Nové Město, obec Praha, spolu s pozemky parc. č. 952 a 

parc. č. 2408 tamtéž. Předkládá též pan zastupitel Brož.  

 Zároveň jsme obdrželi na stůl předklad od paní zastupitelky Amálky Počarovské, který 

se týká daru Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v souvislosti s Covid 19. 

 Nyní otevírám rozpravu k Programu dnešního jednání s tím, že byl avizován 

dvoubodový. Není obvyklé, abychom na mimořádném zastupitelstvu, které se schází 

výhradně k bodům, které jsou navrženy navrhovateli svolání, navrhovali další tisk. Protože se 

jedná o aktuální a významnou věc, tak si myslím, že tisk paní kolegyně Počarovské si zaslouží 

podporu pro zařazení a pro projednání. K tomuto bodu bude ještě vysvětlení pana kol. Burgra 

za naši stranu.  

 Nikdo se do rozpravy  nehlásí, rozpravu končím. Hlásí se paní kolegyně Počarovská. 

Máte slov, prosím. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Omlouvám se, že jsem to poslala na poslední chvíli. Neuvažovala jsem o tom, že to 

budu předkládat. Protože další zastupitelstvo je 12. dubna (pozn. korektorky: správné datum je 

13. dubna), tak to z toho důvodu předkládám nyní.  

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Končím rozpravu a prosím hlasovat o návrhu Programu dnešního 

zasedání.  

 Ještě budeme hlasovat o zařazení tohoto bodu.  

 Technická – paní kol. Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Hlásí se pan Vladan Brož. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegu Brože. Nevidíme vás, prosím, abyste měli zapnuté  monitory a 

zapnutou kameru. Pan Brož je tam jen v kolečku písmeno BV a nevidíme, že se hlásí.  

 

P.  B r o ž : 

 Omlouvám se za technické komplikace, jsem přihlášen jiným způsobem než říkala 

paní Valíčková. Z toho důvodu mě kolegové vidí na monitoru. 

 Chtěl jsem pouze požádat o zařazení bodu do Programu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím procedurální hlasovat o zařazení bodu 3, tisku 407. U pana zastupitele Brože 

nevidíme, jak hlasuje, mohl by to sdělit na mikrofon? (Hlasuje pro) Prezenční hlasování: pro 

14, proti 0, zdržel se 0. Distanční hlasování – bereme v potaz ty, kteří jsou vidět, tak to máme 

v Jednacím řádu. Pro: paní zastupitelka Počarovská, Nazarská, pan zastupitel Kučera, 

Nazarský, Vích, Čižinský, Špaček.  

 (P. Brož: Vzhledem k tomu, že jste se mně ptal, hlasoval jsem pro.) 

 Můžeme to dát do zápisu, ale nemůžeme to brát v rámci celkového hlasování, protože 

nám to jednací řád neumožňuje.  

 

P.  B r o ž : 

 Domnívám se, že při troše dobré vůle by to šlo. Mám bohužel problém, že mě to 

nepustilo přihlásit se přes e-mailovou adresu, jak byly pokyny, přihlásil jsem se přes aplikaci. 

Problém je, že vaše rozhraní nepřijímá moji aplikaci.  

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Promiňte, domnívám se, že problém je jinde. Jestli to zobrazujeme klasicky přes 

prostředí TEAMSu, tak mám v kolečku také PČ jako Pavel Čižinský plus tři další a na 

monitoru vidím jen pět lidí. Není problém ještě v něčem jiném než v kameře?  

 

P.  H e j m a : 

 Celkový výsledek hlasování: pro 23 (oprava dle videa: 22 pro), proti 0, zdržel se 0, 

nehlasovali 2. Procedurální návrh byl schválen, bod 3, číslo tisku 407 je zařazen. 

 Prosím o procedurální hlasování, které se týká mimořádně nastalé situace, kdy pan 

radní Votoček je z dopravního kolapsu někde na cestě a rád by byl u dvou majetkových bodů. 

Požádal bych o předřazení bodu 3 před dva majetkové body – abychom nejprve projednali  

Boromejky a potom Rybářský domeček a Žofín.  

 Prosím procedurálně hlasovat o předřazení bodu 3 před bod 1. Prezenční hlasování: 

pro 14, proti 0, zdržel se 0. Distanční hlasování – všichni pro (oprava dle videa: nehlasovali 

pan Kotas a paní Talacková). Celkový výsledek: pro 23 (oprava dle videa: 22 pro), proti 0, 

zdržel se 0, nehlasoval 1 (oprava dle videa: nehlasovali 2). Tento procedurální návrh byl 

schválen. 

 Prosím hlasovat o upraveném návrhu Programu jednání jako celku. Prezenční  

hlasování: Pro 14, proti 0, zdržel se 0. Distanční hlasování: paní kolegyně Počarovská 

pro, Nazarská pro, pan kolega Vích pro, Nazarský pro, Kučera pro, Špaček pro, pan 

zastupitel Brož je také pro. (pozn. dle videa hlasoval pro i pan Čižinský, nehlasovali pan 

Kotas a paní Talacková) Celkový výsledek: pro 22, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. 

Program dnešního zasedání byl schválen. 
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 Můžeme přejít k projednání bodu číslo 

3, číslo tisku BJ2021/0407  

Dar Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v souvislosti s Covid 19 

 Prosím předkladatelku Amálku Počarovskou, aby se ujala svého předkladu. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Děkuji za slovo. Jak jste možná zaznamenali na sociálních sítích, Nemocnice Pod 

Petřínem vyhlásila sbírku na kyslíkovou stanici, kterou chci upgradovat. Momentálně v 

nedostatečné míře nějakou stanici měli, ale tím, že narůstá počet covidových pacientů, je 

nedostačující a způsob, kterým to dnes dělají, je velmi komplikovaný. Jestli jsem to pochopila 

správně, do nemocnice nemůže přijet standardní auto, které kyslík rozváží do jiných 

nemocnic. Jedná se o specifikum toho, že je na trochu nepřístupném místě.  

 V důvodové zprávě je uvedeno, že kapacita je teď potřeba čtyřnásobná. Sbírka probíhá 

na jejich veřejný účet. Vzhledem k tomu, že je navrhovaná částka půl milionu korun, je 

potřeba, aby to schválilo zastupitelstvo. Proto to předkládám a budu moc ráda, jestli se k tomu 

pan radní Burgr vyjádří, protože jsem si jista, že jako dlouholetí partneři s Nemocnicí Pod 

Petřínem komunikuje. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu. Slovo má pan místostarosta Burgra. 

 

P.  B u r g r : 

 Dobré dopoledne, dámy a pánové, tento materiál vítám, protože reaguje okamžitě na 

potřebu Nemocnice Pod Petřínem, která má více problémů než je jen stanice na výrobu 

kyslíku. Jsme v trvalém kontaktu s touto nemocnicí, příští týden bude jednání s novým 

vedením nemocnice. Došlo tam ke změně ve funkci ředitelky. Naší cestou je najít stabilní 

spolupráci s Nemocnicí Pod Petřínem. Jako příklad bych uvedl Městskou knihovnu Na 

Pohořelci, kam každý rok dáváme půl milionu korun a bereme to jako zvyklost. Cílem naší 

spolupráce je, abychom také našli dlouhodobou zvyklost. Tato nemocnice je na území MČ 

Prahy 1, jako Nemocnice Na Františku ošetřuje obyvatele Prahy 1. Dnes jsem mluvil s 

představiteli nemocnice a skutečně je v situaci, která není záviděníhodná a odpovídá situaci 

ve zdravotnictví, jak ji slyšíme každodenně ve zprávách.  

 Beru tento materiál jako určitý názor i klubu Prahy sobě i na budoucnost. To je jedna 

věc. Jako druhou věc to vnímám jako zálohu na další spolupráci.  

 Je otázka, z čeho se to zaplatí. S kolegyní-překladatelkou máme štěstí, že zde není pan 

Ing. Kovářík, který by nás půl hodiny zahlcoval tím, jaké máme udělat změny v rozpočtu, což 

nás asi čeká, ale s tím bych se dnes nezdržoval. Jen bych řekl, že v rozpočtu máme schválenu 

částku 600 tisíc na detox – je to v protidrogové prevenci. Nemocnice detoxové oddělení 

zrušila a v tuto chvíli bych navrhoval, že bych částku navýšil na 600 tisíc Kč. Je to částka 

určená na detox, která už byla pro nemocnici schválena.  

 Doplnil bych zvýšit tuto „zálohu“ o navýšení na 600 tis. Kč. 

 Protože někteří vnímají s určitou nedůvěrou pouze facebookovou informaci, upozornil 

bych, že se situací zabývá také hl. m. Praha, kde je příslib 2 mil. Kč. Nechci komentovat, proč 

to už nedostali, proč nebylo rozhodnuto v minulém týdnu a proč se čeká ještě další týden, ale 

to je věcí mezi nemocnicí a hl. m. Prahou, to nebudu komentovat. Pokud nemocnice dostane  

2 mil. Kč od hl. m. Prahy, pokud se naplní vize sbírky, která stále pokračuje, tak to s kyslíkem 

v nemocnici vypadá dobře. Nevypadá to ale dobře s nemocnicí jako celek, a tam bychom měli 

také přistoupit my jako MČ Praha 1. 
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P.  H e j m a : 

 Děkuji. Kolegyně Počarovská má slovo. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 S tímto návrhem se ztotožňuji. V důvodové zprávě jsem nechtěla zabíhat do detailů, 

jaké má být číslo účtu, co má být uvedeno v poznámce, aby se mohla rada MČ dohodnout, 

jakým způsobem to provede. Ze stejného důvodu jsem tam připsala, co se stane v případě, že 

vybraná částka převýší 4 mil. Kč – že prostředky budou využity na vybavení nového oddělení 

pro covid-pacienty.  

 Pokud se týká zálohy, nevím, jakou formou to budete procesovat. Jestli je lepší 

možnost zálohami, tak ano, ale aby zároveň protidrogová prevence nějakým způsobem 

nestrádala.  

 

P.  H e j m a : 

 V tomto směru bych doplnil to, že městská část pomáhá Nemocnici Pod Petřínem 

dlouhodobě, historie sahá do období po r. 2000, kdy se pravidelně poskytovala částka na 

dětský detox, který v tom místě skončil. Dokonce kontribuce ze strany městské části byla v 

některých bohatých létech přes 2 mil. Kč. V tomto směru jednal pan místostarosta s 

Nemocnicí Pod Petřínem, dokonce se tam projednával i zájem podpory ze strany americké 

ambasády, která chtěla dát účelový dar v tomto směru. To, že tady padlo slovo „záloha“ 

znamená, že tato částka by neměla být finální a že záměrem bylo vytvářet rozsáhlejší pomoc 

Nemocnici Pod Petřínem, i když máme dost práce s Nemocnicí Na Františku. Historicky to 

ale bylo zvykem, takže městská část by to měla provést i v tomto roce. Iniciativa je vítána. 

 Schválíme nyní částku 600 tisíc s tím, že tam nedáváme rozpočtové určení. To 

budeme muset vymyslet v radě za přítomnosti našich finančních odborníků. Tím, že máme v 

rozpočtu schváleno 600 tisíc na detox, půjde to asi jednoduchým přesunem v rámci kapitoly. 

 Končím rozpravu a prosím hlasovat o předloženém usnesení. Prezenční hlasování: 

pro 15, proti 0, zdržel se 0. Distanční: pro paní zastupitelka Počarovská, Nazarská, 

Talacková, pan zastupitel Kučera, Vích, Kotas, Nazarský, Špaček, Čižinský, Brož. 

Schváleno všemi hlasy. Celkový výsledek: pro 25, proti 0, zdržel se 0. Návrh schválen 

všemi zastupitelskými hlasy. Bylo to schváleno na částku 600 tis. Kč.  

 Prosím projednat bod s původním číslem 

1, číslo tisku BJ2021/0333 

Vyhrazení rozhodování o uzavírání nájemních smluv, smluv o výpůjčkách či jiných 

obdobných smluv ohledně domu čp. 134 U Sovových mlýnů 1, na Malé Straně, tzv. 

Michnovského letohrádku – Rybářského domečku na Kampě 

 Předkladatel je pan zastupitel Brož. Prosím, máte slovo. 

 

P.  B r o ž : 

 Dámy a pánové, děkuji za slovo. Požádám o technickou věc. Vzhledem k tomu, že mi 

nejde psát do chatu, požádám vás, jestli bude možné hlásit se o slovo ikonkou zvednutím zlaté 

ručičky. Děkuji. 

 Doufám, že mě stále slyšíte. 

 (P. Hejma: Slyšíme, ručičku bereme v potaz.) 

 Předkládám bod, který je jednoduchý. Jedná se o vyhrazení rozhodování o uzavírání 

nájemných smluv a smluv obdobných na Rybářský domeček, Michnovský letohrádek na 

Kampě. Jedná se o to, že zastupitelstvo má ze zákona možnost vyhradit si některé věci do své 

pravomoci. Vzhledem k tomu, že Michnovský letohrádek je již několik let prázdný, v r. 2019 

jsme se snažili vypsat výběrové řízení, které bylo následně v r. 2020 zrušeno. Toto výběrové 

řízení bylo s pevně stanovenými pravidly. Od zrušení tohoto výběrového řízení došlo k 
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tvrzené participaci. Došlo k tomu, že byly představovány různé návrhy. Nabyli jsme ale 

dojem, že tyto návrhy nebyly nijak pevně uchopeny, nebyla stanovena pevná pravidla, na 

základě kterých by měl být tento objekt pronajat, případně vypůjčen. Následně se objevila 

zpráva o tom, že tento objekt měl být vypůjčen skautskému institutu a zároveň byl zveřejněn 

záměr výpůjčky. 

 Připadá nám toto jednání zmatečné, a abychom předešli dalším zmatkům, domníváme 

se, že bude nejlepší, pokud se diskuse o budoucnosti tohoto objektu povede veřejně, na 

zastupitelstvu a zastupitelstvo bude mít možnost o tomto rozhodnout. 

 Tento bod se nezabývá tím, komu by to mělo být vypůjčeno, pronajato atd., pouze 

abychom tuto debatu vedli veřejně. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu. Prosím pana radního Cabana. 

 

P.  C a b a n : 

 Dámy a pánové, musím se k tomu vyjádřit, protože to, co pan Brož řekl, resp. že tento 

bod dal na stůl, vyjadřuje nedůvěru radě a potažmo i mně, protože jsem se tím poměrně hodně 

zabýval. Jeho sousloví „tvrzení participace“ – to je to, o čem budu hovořit nejvíce, protože mi 

to připadá dost neuvěřitelné sousloví, ale všechno je možné.  

 Lidé jsou zajímaví tím, že mají své názory, pokud je mají. Názory mohou být různé a 

nikdy to neznamená, že jeden názor je špatný a druhý dobrý, mohou být dva dobré i dva 

špatné názory. Budu se snažit být věcný. 

 Výběrové řízení bylo v r. 2019 vyhlášeno, záměr byl vyvěšen 21. 10. 2019. Půjdu v 

časové ose, protože si myslím, že je to nejpřehlednější. Toto výběrové řízení bylo vyhlášeno 

se zajímavou preambulí, kterou částečně ocituji. Ocituji ji z dopisu, který sepsalo několik 

členů různých malostranských spolků 8. ledna 2020. Do podatelny se dopis dostal 13. ledna 

2020 – data uvádím záměrně, a k nám na radu, jejímž členem jsem se v té době stal, tento 

dopis přišel 20. ledna, čili 10 dní před tím, než zasedla výběrová komise. Z tohoto dopisu 

budu částečně citovat: 

 Vážený pane starosto Čižinský, vážení členové rady, navazujeme na osobní setkání s 

některými z vás a touto cestou bychom chtěli znovu projevit znepokojení nad záměrem a 

podmínkami podnájmu tzv. Rybářského domečku na Kampě a současně navrhnout 

alternativní řešení. Domníváme se, že jde o natolik cennou budovu, že ve věci jejího využití 

měla proběhnout beseda s námi, s místními občany. Objekt je tak unikátně položen, že jeho 

budoucí využití velmi značně ovlivní sociální procesy v jeho bezprostřední blízkosti.  

 Dále dopis cituje různé projekty na jiných Prahách, jakým způsobem se participovaly. 

Z toho jasně vyplývá, že před výběrovým řízením žádná participace ohledně Rybářského 

domečku neproběhla.  

 Dopis pokračuje: 

 Proti tomuto místně prospěšnému trendu probíhá na Praze 1 zmatečné výběrové řízení 

se zarážející formulací v preambuli: MČ Praha 1 preferuje v rámci pronájmu komerčnímu 

subjektu záměr nájemce vhodným způsobem podtrhnout v rámci celého nájemního vztahu 

vhodně navrženým provozem genia loci, zejména s odkazem na osobnosti české společenské 

kulturní scény, filmovou tvorbu atd. včetně zdůraznění vžitého názvu Rybářský domeček. MČ 

Praha 1 nepovažuje objekt za vhodný pro realizaci komunitních a spolkových aktivit. 

 Myslím, že toto je to jádro věci, že někdo měl nějaký názor a nově nastoupivší rada 

měla názor jiný. Nic víc, nic míň.  

 Na to totiž navazuje jeden paragraf ze zákona o hl. m. Praze, kdy v základních 

ustanoveních § 2, odst. 2, se říká, že hl. m. Praha a městské části pečují o všestranný rozvoj 

svého území a o potřeby svých občanů.  
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 Myslím si, že toto měla rada, když v lednu, resp. v únoru postupovala.  

 Půjdu v čase, jak šel dál. Říkal jsem, že tento dopis přišel na městskou část 13. ledna.  

I když se s ním v zásadě ztotožňuji, v tomto okamžiku jsem u toho ještě nebyl. Následně  

30. ledna dochází k posouzení nabídek. Byl jsem ve výběrové komisi, tak si myslím, že něco 

vím o tom, jak to probíhalo, jak projekty vypadaly. Důležité bylo, že v rámci výběrového 

řízení – v tuto chvíli nebylo ani vyhlášeno, ani zrušeno – paní Ing. arch. Půlpánová 

upozornila, že pro vydání závazného stanoviska OPP hl. m. Prahy pro rekonstrukci objektu je 

vedle projektové dokumentace nutno předložit dopracovaný stavebně historický průzkum 

objektu. Tedy něco, co v podmínkách scházelo na to, aby to mohlo být definitivně 

vyhodnocené.  

 Po tomto výběrovém řízení rada 11. února výběrové řízení zrušila. Zrušila ho z výše 

uvedených důvodů, že nesouhlasila s preambulí, s těmi spíše morálními podmínkami 

výběrového řízení, že scházel tento stavebně historický průzkum, což v rámci usnesení je 

uvedeno, že je třeba tento stavebně historický průzkum vytvořit. Na základě toho bylo 

uloženo radě zahájit participaci s cílem zmapovat názor občanů na využití objektu tzv. 

Rybářského domečku. 

 Toto je 11. únor 2020, kdy nová rada dospěla k názoru, že je potřeba ptát se veřejnosti, 

co a jak dál.  

 Od této chvíle nastává proces, kterého jsem se dost účastnil, takže to říkám z vlastní 

zkušenosti. Mám tady svoji poznámku, to ostatní bude případně přílohou budoucího usnesení 

využití Rybářského domečku. 15. března jsem si připravil návrh ankety – bylo to trochu do 

budoucnosti, protože jsme se rozhodli, že nejprve uděláme dvoukolovou anketu tiskovou a 

pak že dojde k participačnímu setkání. 

 3. dubna vychází tisková zpráva z radnice Prahy 1, která říká, že zahájila participaci 

Rybářského domečku. Mimo jiné říká, že do 17. dubna mohou obyvatelé Prahy 1 hlasovat v 

anketě. Zároveň zde upozorňuje na to, že v současné době probíhá v domečku stavebně 

historický průzkum, který analyzuje vývoj i současný stav tohoto historického objektu. Říkám 

to proto, že tento stavebně historický průzkum ukázal, že stav Rybářského domečku není 

zdaleka v tak strašidelném stavu, jak to bylo v rámci výběrového řízení prezentováno. Tady si 

myslím, že i předchozí rada nebo ti, co dělali výběrové řízení, byli pravděpodobně uvedeni v 

omyl. Nemyslím si, že by to byla jejich chyba. Některými odborníky, kteří na městské části 

dnes již nepracují, byli uvedeni v omyl, co všechno je potřeba s domečkem dělat.  

 Tisková zpráva 3. dubna. Na základě toho vychází v dubnovém magazínu Jedna 

zahájení participace, kam lidé mohou do ankety psán. Totéž vyšlo na webu a na 

facebookových stránkách. Zahajujeme participaci, kterou podporuje i časopis Jedna, kde se o 

tom v článku mluví a odkazuje se opět na participaci. Někteří občané Prahy 1 na to reagují a 

já dostávám 13. dubna, 14. dubna, 15. dubna a 27. dubna od členů různých spolků – 

především to je Pavla Michálková, Jiří Kučera, Martin Pálka, Dagmar Kocůrková, Lenka 

Brenčínová, Jasica Hoffmeisterová, Vlastimil Harapes – řadu prvních podnětů, které jsou 

dobré pro další jednání.  

 Anketa probíhá a my zahajujeme první participační setkání především se zástupci 

spolků, které oslovujeme a scházíme se 14. dubna v Malostranské Besedě. Je tady přítomno 

asi 18 lidí zastupujících zhruba 10 spolků. Na tomto prvním participačním setkání, které má 

formovat o čem se budeme bavit, jeden z účastníků děkuje za zrušení výběrového řízení a 

tvrdí, že opravy by měla zaplatit Praha 1. Poprvé se objevuje názor, kdo by to měl 

organizovat, a je tady zmiňován pro mne v tuto chvíli neznámý pan Miloš Šípek, který vede 

Skautský institut na Staroměstském nám. a je tady názor, zda to s ním neprobrat. To je první 

zmínka o pro mne neznámém panu Šípkovi.  
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 O několik dní později 17. dubna uzavíráme první kolo ankety. Této ankety se účastnilo 

12 přispěvovatelů. Byl jsem zklamaný, že moc lidí o to zájem nemá. Musím říct, že tady není 

ani příliš lidí z Kampy, reagují někteří zastupitelé, jejichž názory jsou pro mne trochu 

zvláštní. Nechci být ale konfrontační, proto to nebudu číst, v příloze si to nakonec přečtete 

sami.  

 První kolo ankety končí 17. dubna. 23. dubna nám dochází zpracovaný panem 

Miroslavem Bělikem stavebně historický průzkum, který říká, že tam nejsou zásadní stavební 

problémy, že tam jsou nějaké spáry a střechu do budoucnosti bude třeba opravit, ale že v tuto 

chvíli to není v havarijním stavu. Pro nás to byl jasný signál k tomu, že bychom měli oživit 

Rybářský domeček co nejdříve a plánovat budoucí velkou rekonstrukci. 

 Chci k tomu dodat, že genius loci vnímám také tím, jak daný prostor vypadá. Poměrně 

blízko máme krásně zrekonstruovanou Werichovu vilu, pak je tam v dosahu 300 metrů 

spousta hezkých luxusních restaurací, ale osobně musím říct, že když dokonale 

zrekonstruujeme Rybářský domeček, tak genius loci místo ztrácí. Proto jsem osobně tlačil do 

toho, aby se to využívalo v podobném stavu, v jakém to je.  

 K rozhodnutí stavebně historického průzkumu pomáhá i to, že rada nechala celý 

prostor vyčistit a vymalovat a ukázalo se, že to opravdu nevypadá špatně.  

 Jak bylo slíbeno, bylo zahájeno druhé anketní kolo o tom, co bude dál s Rybářským 

domečkem. Vychází to v magazínu Jedna, na webu, na facebooku v květnu 2020 a na základě 

zpracovaných odpovědí z prvního kola je vytvořeno 12 tématických okruhů, ke kterým se 

mohou v další části ankety občané vyjadřovat. Případně dvanáctá položka je jiné využití 

Rybářského domečku, takže necháváme prostor na veškeré nápady.  

 Dne 3. 6. se schází další participační jednání přímo v Rybářském domečku, aby 

zájemci měli možnost si stav domečku prohlédnout. Hlavním účelem byla prohlídka objektu a 

další diskuse o tom, co dál s tím. Bylo oznámeno, že poslední participační setkání se odehraje 

24. 6. ve Werichově vile a že členové spolků se sejdou 19. června, aby se prodiskutovalo, jak 

budou postupovat. 

 V červnovém magazínu Jedna vychází článek, který je pozvánkou na participační 

setkání 24. června. Znovu je tady informace, že na druhé kolo ankety je potřeba odpovědět do 

15. června.  

 Mezitím 10. 6. v komunitním centru Kampa dochází k setkání 10 zástupců místních 

spolků. Za MČ Praha 1 je tam pan Petr Rachůnek, který udělal zápis ze své pozice a zároveň 

paní Šabachová, která participační jednání vedla, udělala svůj vlastní záznam. Mohu tady číst 

pouze to, co bylo zapsáno v zápisu, osobně jsem tam nebyl.  

 Pan Rachůnek píše: 

 Formát nebyl s ohledem na předem již vyhraněné názoru úplně zdařile vybrán, neboť 

někteří z účastníků nechápali, proč se mají podílet na tvorbě něčeho, co bylo předmětem již 

dříve předložených projektů. Setkání se ale přes protesty podařilo zrealizovat a dokončit. Paní 

Šabachová hodnotila setkání spíše negativně právě s ohledem na vystupování pana Kučery.

 Dále je tady poznámka: Nepanuje však shoda na tom, kdo by měl provoz řídit, 

koordinovat či převzít pod svou správu. 

 Dále je tady uvedeno, že dům by měl řídit koordinátor, dům by měla vést koordinační 

skupina.  

 Paní Šabachová souhlasí s tím, že se metoda, jejímž tvůrcem je Lenka Dušková z 

Olomoucké univerzity, úplně nepovedla, protože účastníci nebyli schopni s ní v rámci jakoby 

hry pracovat. Píše, že bohužel nebyla vytíženost zdaleka taková, jaká mohla být. V závěrečné 

větě ale píše: Plánujeme nosné body, projekt, začít sepisovat, konzultovat s místní komunitou 

a poté předložit radnici. Vynikající signál, že se něco stane.  
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 Mezitím pomalu dobíhá anketa, která byla uzavřena 15. 6., s hodnocením jsme ale 

počkali až do 23. 6. Mezitím 22. 6. přichází materiál od paní Mgr. Gabriely Kontra, která za 

přípravný tým složený z obyvatel Malé Strany předkládá návrh projektu. Je to čtyřstránkový 

materiál, který naznačuje možnosti, neříká ale jak konkrétně. Je to návrh projektu. K tomu se 

vrátím na setkání 24. června.  

 Dne 23. června – abychom měli nejčerstvější informace před setkáním – jsme uzavřeli 

druhé kolo ankety. Opět bude přílohou. Zúčastnilo se ho 22 osob a dohromady padlo 51 

návrhů, mezi nimi např. aby se z Rybářského domečku udělaly obecní byty. Detaily si 

přečtete.  

 Abych byl připraven na participační setkání, shrnul jsem si, kdo pro co hlasoval. 

Namátkou: prostor pro teenagery osmkrát, spolkový dům šestkrát, skautský domeček šestkrát, 

muzeum Prahy 1, Malé Strany, rybářství jedenáckrát, rybářská hospoda, putyka devětkrát. To 

jsem vyjmenoval ty, které byly nejvíce obsazeny.  

 S tímto materiálem s výsledky ankety jsme přišli 24. června do Rybářského domečku s 

tím, že jsem doufal, že toto jednání zásadním způsobem posune věci dál. Na tomto setkání, 

které bylo velmi navštíveno zástupci občanů a spolků, se ukázalo, že to není jednoduché, že si 

každý představuje pod věcmi něco jiného, někdo chce hospodu, někdo ji nechce atd. – každý 

člověk a každá skupina má nějaké své myšlenky.  

 V té době byly před námi prázdniny, kdy si každý necháme myšlenky v hlavě 

zpracovat a uvidíme, jaké další podněty se v září sejdou a jak s nimi budeme pracovat dál.  

 Znovu se připomínám s návrhem, který jsem dostal 22. června, kdy na této schůzce 

bylo řečeno, že je dobrý, ale že je potřeba si říct, kdo by to organizačně vedl, že je důležité, 

aby se na tom spolky dohodly a přišly s nějakým nápadem. Na tomto shromáždění poprvé 

vystoupil jako jeden z řečníků i pan Říha, který za skauty sdělil nějakou svoji vizi. Jeho 

vystoupení na mně zanechalo dobrý dojem v tom smyslu, že mluvil někdo, kdo ví, o čem 

mluví.  

 Nastalo léto, kdy se nic nedělo, a potom nastalo září. Čekal jsem, že zúčastnění začnou 

bombardovat nápady a náměty. Později se ukázalo, že dotyční si naopak mysleli, že je 

budeme oslovovat, říkat nějaké podmínky atd. Přiznám se, že takto nepracuji, pracuji tak, že 

když něco chci, tak pro to něco udělám.  

 Jediný, kdo se ozval, byl Skautský institut a 21. září mi poslal první verzi nějakého 

návrhu, jak by si prostor představovali. Od té doby se nikdo jiný neozval, takže jsme začali se 

Skautským institutem jednat.  

 Ještě je třeba uvést, že výsledky celé participace i jednání 24. 6. jsem uvedl v 

rozhovoru v zářijovém magazínu Jedna, kde mimo jiné říkám: 

 Jak ukázala anketa, většina účastníků setkání se shodla na následujících tématech: 

prostor pro teenagery, spolkový dům, spolková činnost, princip skautského domečku. 

 V dalším textu se z mých úst ukazuje, že představa společného prostoru pro scházení a 

činnost spolku pro kreativitu mladých, kteří na levém břehu Vltavy dnes žádný konkrétní 

prostor nemají, skautské aktivity, kulturní a vzdělávací centrum s využitím prvků historie 

Malé Strany je – domnívám se – ve shodě radnice a většiny občanů.  

 V závěru říkám: Hledáme nyní právní rámec, jak by mohla naše městská část najít 

organizátora, který by Rybářskému domečku konečně vdechl život.  

 Myslím, že to říkám naprosto jasně, všechno bylo otevřené a jde jen o to, jestli se o 

věci zajímám nebo nezajímám.  

 Na podzim, kdy nám celou dobu komplikoval Covid, vznikaly ze strany městské části 

návrhy smluv, což je proces ne úplně jednoduchý, představoval bych si to rychleji, ale nejde 

to tak. Podzim byl věnován přípravě právního rámce, a proto jsme byli teprve v lednu jako 

rada připraveni přijmout nějaké usnesení.  
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 Někdy před Vánocemi – jestli se nepletu – paní Šabachová navštívila pana starostu v 

souvislosti s Petřínem – snad to neříkám špatně, a při této příležitosti se pan starosta zmínil, 

že už jsme v tzv. finále nabídky výpůjčky Skautskému institutu. To paní Šabachovou zarazilo, 

a proto se skupinou dalších členů různých spolků a obyvatel Malé Strany přišli 19. ledna za 

panem starostou. Této schůzky jsem se zúčastnil, stejně jako pan místostarosta. Probírali jsme 

náš pohled na věc, opakoval jsem to, co jsem říkal tady. I když k tomu byla určitá nelibost, 

rozešli jsme se, že to takto je, že bude vyhlášen záměr, do kterého se mohou stále ještě 

přihlásit. Znovu říkám, že někteří účastníci této schůzky 19. ledna 2021 byli ti, kteří 8. ledna 

2020 napsali dopis. Je to zvláštní situace. Pro mne z toho trochu vyplývá, že se vždycky 

nemůžete zavděčit všem.  

 Na základě těchto skutečností rada 26. ledna schválila záměr výpůjčky. Záměr na tuto 

výpůjčku byl zveřejněn 3. února a trval do 19. února. Dnes je 2. března, tak uvidíme, co bude 

dál. Děkuji za pozornost. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za rozsáhlé vysvětlení, které řadu věcí objasňuje.  

 Další do rozpravy je přihlášen pan Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji za slovo. Dámy a pánové, všem přeji příjemné dopoledne, totéž přeji všem jak 

tady na Žofíně, tak těm, kteří nás sledují. 

 V prvé řadě chci poděkovat koalici, že podpořila schválení Programu dnešního 

zastupitelstva, a to všech tří bodů. Co se týká majetkových, je to velmi dobře a po této stránce 

si rozhodnutí vážím. Jedná se o majetkové záležitosti velkého významu, a to nejen 

ekonomického, ale i společensko-kulturního a pro veřejnost lehce uchopitelného a čitelného. 

Podotýkám, že na správu obecního majetku Prahy 1 nedohlíží pouze gesční členové rady nebo 

rada jako taková, ale všichni zastupitelé naší městské části. 

 To, že využití Rybářského domečku nebylo po loňském politickém převratu 

projednáno ani v jednom poradním orgánu dokazuje, že opozice neměla žádnou možnost 

jakéhosi dohledu, přestože si o ni opakovaně říkala. Jen připomenu, že před loňským 

lednovým politickým převratem tato problematika v souvislosti s výběrovým řízením, o 

kterém se zmiňoval Michal, byla projednána minimálně v jenom výboru a ve dvou komisích. 

Bývalá opozice, která je součástí dnešní koalice, měla možnost nejen diskuse, ale i vyjádření 

se k budoucímu využití. 

 V tomto vstupu bych se rád vyjádřil k záměru, který byl vypsán radou. Rada vzala na 

vědomí stavebně historický průzkum pana Ing. Bělíka. Když se podívám na tento výzkum, 

který navazuje na stavebně technický výzkum pana Ing. Nýče, o kterém Michal řekl, že už 

nepracuje pro naši městskou část, tak vůbec nerozumím tomu, že na to navazoval. Stavebně 

historický průzkum je tento dokument o devíti řádcích? To je výsledek? Toto vzala rada na 

vědomí, aby na základě tohoto vypsala záměr? Jak je možné, že rada nevzala na vědomí 

stavebně historický průzkum, který paní Půlpánová pravděpodobně neměla k dispozici, když 

se vyhodnocovalo výběrové řízení, kde jsou konkrétní částky, co se týká možných oprav a 

rekonstrukcí Rybářského domečku?  

 Nerozumím tomu, z čeho Michal vydedukoval, že je potřeba pouze opravit střechu. 

Zajímalo by mě, kdo bude rekolaudovat prostory ve třetím nadzemním patře, kdo bude měnit 

elektriku, kdo zajistí vzduchotechniku, kdo zajistí klimatizační jednotky atd.. To jsou nemalé 

částky a stavebně historický průzkum tyto částky neobsahuje. Myslím si, že tento dokument 

měl být obsahem záměru, který je zveřejněn na úřední desce.  
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 Nerozumím jedné věci. Jak je možné, že se do zveřejněného záměru na něco, u čeho 

není vydefinovaná ani plocha, mohou přihlásit zájemci, když ani netuší, k čemu by se měli 

přihlásit?  

 Co se týká dalšího bodu přijatého usnesení, na jehož základě byl vypsán záměr, tak je 

tam uvedena doba výpůjčky do 31. března 2023. Chci se zeptat, kdy bude vypsáno výběrové 

řízení na navazující období? Předpokládám, že máme zkušenosti s výběrovými řízeními a že 

by to bylo ideálně rok před ukončením současného vztahu. 

 Co se týká účelu výpůjčky, chtěl bych se zeptat, kdo a na základě čeho vydefinoval, že 

to bude výpůjčka? Tento můj výstup rozhodně není k Michalovi, protože Michal je pro mne 

člověk velmi čestný, šel do této záležitosti s čistým štítem a pro mne není zloděj, a to ani v 

pravém slova smyslu, ani v přeneseném. Znamená to, že nekryje lumpárny z předcházejících 

let. Proto to, co tady říkám, neříká se mi lehce, ale není to směrem k Michalovi. Není to ani k 

panu Říhovi, kterého tady vidím a zdravím. Neříká se mi to lehce, protože to může vypadat, 

že je to nějaký atak vůči skautům. V žádném případě to tak není.  

 Jde mi o to a očekával bych, že mi to tady vysvětlíte, hlavně ti, kteří jsou podepsaní 

pod tiskem adresného záměru, nebo by mělo zastupitelstvo přijmout nějaké rozhodnutí – jak 

je možné, že bylo rozhodnuto o adresném záměru a o výpůjčce. Předpokládám, že jste si 

vybraného zájemce zanalyzovali, ekonomická čísla, s kým má uzavřenou nájemní smlouvu, 

zda je to nájemní smlouva s hl. m. Prahou, že je to dokonce s Prahou 8 na třicetimetrový 

prostor pro archiv, kde je částka vyšší než ta, kterou dáváme na Praze 1. 

 Zajímá mě, kdo rozhodl o tom, že je to výpůjčka. Proč to tady říkám? 

 I když v lednu loňského roku došlo k politickému převratu, tak jste řekli: vám bude 

slušet, když budete sedět v opozici a budete se od nás učit. Čekám, že se budeme učit, že to 

budeme my, kteří budeme od vás poslouchat, abychom si např. přečetli právní úpravu na 

zacházení s komunálním majetkem, rigorózní práce z Právnické fakulty, nebo abychom si 

přečetli např. dispozici s obecním majetkem od Mgr. Vostřejše z Univerzity Palackého, jak se 

vypořádávají připomínky k řízení. 

 Jsou to další věci, které mi nejsou jasné. V tomto případě bych velmi poprosil o 

stanovisko Úřadu. Ať se Úřad vyjádří k tomu, zda tento zvolený postup je správný. Zajímá 

mě stanovisko právního oddělení, stanovisko externího právníka i stanovisko odboru 

finančního. Není mi jasná jedna věc. Když jsem se díval na projekt zájemce, tak on uvádí, že 

prostor bude přepronajímán. Jak je možné, že prostor, který je dán do výpůjčky, je pak 

přepronajímán? Není to obcházení zákona?  

 Proč to říkám? Nedovedu si představit, že občané Prahy 1, kterým patří tento majetek, 

dají někomu zdarma k dispozici svou nemovitost, jednu z perel Prahy 1, zajistí 

pravděpodobně rekonstrukci – budou to platit občané Prahy 1, a pak přijdou a řeknou, že si 

tam chtějí udělat třeba schůzi SVJ, nebo že se chtějí oddat v Rybářském domečku a budou 

muset za to zaplatit.  

 To je jiná věc, která trochu souvisí i s Werichovou vilou. Už před rokem jsem v rámci 

interpelací prosil, abyste se podívali na podmínky v souvislosti se svatebními obřady pro 

občany Prahy 1. Nepřipadá mi fér, když občané Prahy 1, kteří se chtějí oddat v majetku 

Prahy1,  musí za to platit.  

 V souvislosti s tím, že už je vypsán adresný záměr, se ptám, jak jste uvažovali o této 

možnosti, to znamená o záležitosti, kdy nemovitost bude občanům pronajímána?  

 Ještě budu reagovat na Michala. Kritizoval tady preambuli výběrového řízení. 

Uznávám, že nebyla příliš dokonalá. I když jsi nebyl členem rady, byl jsi u toho, když se toto 

schvalovalo. Nechtěl bych tady popisovat celý průběh přípravy výběrového řízení, to bylo 

něco šíleného. V rámci toho, že jsem byl gesčním členem majetku, tak kdybych rozhodl tak, 

jako vy – s někým jsem se domluvil, střelili bychom adresný záměr a bylo by to mnohem 

jednodušší. Celou záležitost jsem ale dal do příslušné majetkové komise, kde byli zástupci 
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všech politických uskupení a 3/4 roku probíhaly dohady. Když už jsme se na něčem dohodli, 

materiál jsem vzal do rady a kolegové to trochu rozcupovali. Z pondělí na úterý s paní Mgr. 

Dubskou jsme nedělali nic jiného, než že jsme přepracovávali materiál, aby byl schvalitelný. 

Byla to šílená práce. Rozhodně bych si takový postup nevybral, nepraktikoval bych ho, ale 

myslel jsem si, že to, že když dám možnost vyjádřit se opozici, tak je to správné.  

 Poslední věc, na kterou bych se chtěl zeptat. Michal tady říkal výsledky participace, 

která byla šílená. To jsem předpokládal. Byť jsem zastáncem participací, tak právě u této 

záležitosti bych nepreferoval participaci z určitých důvodů, což se potom potvrdilo. Michal 

tady operoval s čísly. Vzhledem k tomu, že jsem se přihlásil do záměru, uvedl jsem průběžné 

výsledky dvou anket na facebooku – jedno jsem uvedl já, druhé myslím pan Vávra. Čísla jsou 

teď mnohem vyšší. Chtěl jsem se zeptat, zda členové rady byli informováni i o výsledku 

průzkumu jednoho ze žadatelů? Údajně vám výsledky byly předány, mám je tady k dispozici. 

Průzkum byl realizován někdy v prosinci 2019. Myslím, že to by mělo být pro vás jedním z 

hlavních podnětů pro to, jak jste se rozhodli.  

 Omlouvám se za trochu delší výklad. K poznámkám na to, co tady zaznělo, si vezmu 

slovu u druhého vstupu. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická poznámka pan radní Caban. 

 

P.  C a b a n : 

  Jestli se nepletu, tak pan Nýč nikdy nebyl zaměstnancem Úřadu, takže o něm jsem 

nehovořil.  

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Prosím pana zastupitele Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 Budu velice stručný. Chtěl jsem se jen chtěl zeptat Michala Cabana na to, proč 

nezvolil možnost veřejné soutěže? V tom výčtu s tebou naprosto souhlasím a až do září výčtu 

je to perfektně odvedená práce a jsem rád, že ji děláš. Řekl jsi, že pokud tě někdo neosloví, 

tak o to nemá zájem. Tak Úřad ale nefunguje. Úřad by měl lidi vyzvat, aby se do něčeho 

hlásili. Posledně jsem ti říkal můj názor, že Praha 6 provedla veřejné výběrové řízení na 

Bubenečské nádraží, do kterého se mohl přihlásit každý. Kritériem nebyla cena, která byla 

pevně stanovena, ale hodnotila se jen ideová náplň. Myslím, že pro toto by to bylo úplně 

ideální. Byl bych nejradši, kdyby se to tak stalo, možná by to vyhráli skauti, myslím si, že to 

budou dělat skvěle, nakonec to spolky stmelí a nemělo by to pachuť toho, že se to někomu 

dalo na ruku, i když si myslím, že tady to tento záměr nebyl, ale bylo by to čistší.  

 Prosím Michala o reakci, proč nezvažoval tuto variantu. Děkuji. 

 

P.  H e j m a :  

 Prosím pana radního Cabana, zda může reagovat. 

 

P.  C a b a n : 

 Nechtěl jsem dnes moc reagovat, řekl jsem fakta, co se stalo. Na tento přímý dotaz 

odpovím jednoduše. Projekt z Prahy 6 jsi mi ukázal tady před 14 dny. O tomto postupu jsem 

nevěděl. Faktem ovšem je, že to trvalo dva roky a náš cíl byl domeček oživit co nejdříve. 

Proto podotýkám: všimněte si, že výpůjčka je pouze do března 2023, čili dva roky, které 

budou probíhat, aby domeček konečně ožil, a během toho je možné si ověřit, jak to bude nebo 

nebude fungovat. Potom třeba vytvořit nějaké geniální výběrové řízení se vším všudy. 
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P.  H e j m a : 

 Technická – pan zastupitel Skála. 

 

P.  S k á l a : 

 Kdyby ses Michale podíval na zápisy, kde se Rybářský domeček řešil, uváděl jsem to 

už tehdy, když s tím přišel David Bodeček na radu. Je to v zápisech z průběhu rady před 1,5 

rokem. Bohužel jsem tě o tom informoval před 14 dny, ale Praze 6 to trvalo šest měsíců, ne 

dva roky. Myslím si, že to je detail.  

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, zneužíváte technickou poznámku.  

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Mimořádnost zastupitelstva spočívá mimo jiné v tom, že není dodržován Jednací řád, 

co se týká délky příspěvků, ale budiž. Pamatujme si to pro příště, až někdo bude potřebovat 

obhájit svou věc, tak buďme tolerantní. 

 Michal Caban tady zmiňoval výběrové řízení, které jsme dělali my na konci r. 2019 a 

zpochybňoval ho. Výběrové řízení se rodilo velmi bolestivě, napříč radou pro něj nebyla 

jednotná shoda a nakonec bylo odhlasováno. Stále si za tím stojím, domnívám se, že jsme byli 

povinni zjistit komerční hodnotu objektu, co může tento objekt přinést v komerční rovině.  

V případě, že by se výběrové řízení zrušilo, což se tato možnost uváděla a je to i v zápise z 

předmětné rady, kdy se odsouhlasilo výběrové řízení, byli jsme povinni zjistit, o co městská 

část přijde a nějakým způsobem se s tím vyrovnat.  

 Ano, na výběrové řízení je možné se dívat, že nebylo dokonalé, můžeme s tím 

souhlasit nebo polemizovat, ale myslím, že jsme udělali dobře, že jsme zjistili, jaká je 

komerční hodnota tohoto objektu a o jakou hodnotu přijde městská část v případě, že se 

rozhodne o jiném využití.  

 To, co bylo napsáno v preambuli, mělo znamenat, že v případě nejlepšího 

ekonomického využití tento objekt představuje nějakou hodnotu, se kterou je třeba počítat v 

případě, kdyby se rozhodlo o jiném využití.  

 Nemám nic proti Skautskému institutu. Např. na Starém Městě, kde má pronajatý 

objekt, odvádí velmi dobrou práci, osobně jsem jejich příznivcem. Vadí mi ale celý proces, 

který ze strany radnice nastal.  

 Jak zmiňoval David Skála, Michal Caban uváděl, že čekal, až se začnou účastníci 

hlásit s nápady. Myslím si, že toto není fér tvrzení. V červnu, kdy bylo setkání ve Werichově 

vile, bylo řečeno, že v září bude pokračování. Zájemci čekali na výzvy ze strany radnice. Není 

přece možné takovým způsobem nakládat s majetkem. Ten, kdo má zájem o jakýkoli objekt, 

napíše radnici, a ta začne jednat na základě tohoto? Takovým způsobem nefunguje záměr 

pronájmu objektů nebo jiné nakládání s majetkem. Myslím si, že na tento argument 

nemůžeme přistoupit. Pokud Michal Caban zvolil tento způsob práce a tvrdí, že takový 

způsob práce je mu vlastní, tak to nemůže dělat v případě nakládání s veřejným majetkem.  

 Pokud to do září lze nazvat participací, tak O.K., je to možné, ale zároveň se 

domnívám, že participaci by měl dělat někdo, kdo tomu rozumí. Je to složitý proces a nelze 

uspokojit každého. Je dobře, že byla poskytnuta platforma pro vyslechnutí názorů těch, 

kterých se může výpůjčka týkat. Je dobře, že byla poskytnuta platforma pro vyslyšení názorů i 

širšího publika, ale zahodit tento proces tím způsobem, že potom si vyberu někoho na základě 

nikde nezveřejněného projektu, mi připadá jako zahozená šance, jak tento proces učinit 

transparentní. Proto jsem předložil návrh tohoto bodu do dnešního zastupitelstva, aby tento 

proces mohli sledovat všichni, jak my z lavic opozičních, tak i občané. 
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 Ještě zmíním, že výsledkem participace, kde je adresný záměr pro konkrétní subjekt, 

musí být vždy na základě nějakého dohledatelného procesu, na základě něčeho, z čeho 

vidíme, co k adresnému záměru vedlo a jaký je to konkrétní projekt. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Mým předřečníkem bylo řečeno vše, co se týče participace a reakce na Michala. 

Chtěla jsem jen upozornit na to, o čem se dnes hlasuje. Hlasuje se o tom, že se zastupitelstvo 

rozhodlo vyhradit si rozhodování o uzavírání nájemních smluv týkajících se Rybářského 

domečku.  

 Vnímám to, že i tady na zastupitelstvu, mezi námi, diskuse je dost rozmanitá a je i 

hodně lidí v sále, přestože platí nouzový stav s mnoha restrikcemi. Jsem překvapena, kolik 

lidí tam dorazilo. Z toho důvodu je tisk předkládán.  

 Prosím, abychom se v diskusi vrátili k tisku a dokončeme ji v momentu, kdy 

rozhodování o uzavírání  nájemní smlouvy bude na pořadu jednání zastupitelstva. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Děkuji za slovo. Se zájmem sleduji diskusi, protože si myslím, že je potřebné tuto 

záležitost probrat na zastupitelstvu. Ať hlasování dopadne jakkoli, je dobré, že si o tom 

můžeme povídat.  

 Hlavní, co chci říct je, že chybami se člověk učí. Tady vznikly nějaké chyby za 

předchozí koalice i u současné koalice, která nezvládla proces participace dovést do konce. 

Byl bych rád, aby tyto chyby byly zdrojem pro to, abychom to příště dělali lépe.  

 Vůbec dobře se mi neposlouchá Michal Caban, který si neváhá kopnout do předchozí 

koalice, které byl sám členem a do místních spolků, které se údajně zvlášť nesnažily nebo 

něco takového. To považuji za nehoráznost. Michale, prosím tě, sedni si a trochu přemýšlej o 

tom, jak lidé smýšlí o Kampě. Není možné takto si je rozhádávat. Cesta z Kautského institutu 

je třeba ta nejlepší, ale s lidmi je třeba se bavit a být otevřený a transparentní, protože pak 

dochází k těmto vyhroceným konfliktům. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Mám jeden dotaz. Nerozumím tomu, že záměr je počítaný na dva roky a současně 

slyším, že domeček není v ideálním stavu, aby se dal pronajmout na pět nebo deset let. 

Zároveň slyším, že je v dobrém stavu a že jde jen o to, aby se odzkoušel nájemce nebo 

provozovatel, jestli toho je schopen. Toto bych potřeboval vyjasnit. Zkušební dobu dvou let je 

možné dát do jakéhokoli otevřeného řízení o pronájmu.  

 Zároveň tam proběhl nějaký stavebně historický průzkum, který zřejmě uvedl věci, 

které tam je třeba uvést do pořádku. Jestli to za dva roky bude zavřeno a zase budeme před 

situací, kdo to zaplatí a k jakému účelu to pronajme, nerad bych se dostal na úplný začátek, 

před kterým jsme roky. Rád bych, aby vyřešení situace s domečkem proběhlo zodpovědně s 

perspektivou nikoli dvou let, ale pěti až deseti let, abych měl pocit, že se chováme dostatečně 
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zodpovědně a koncepčně k této památce a zároveň k veřejnosti, že je to otevřený a 

transparentní přístup, aby byla jistota, že vítěz to vyhrál oprávněně a že je všechno košér.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : (místy velmi špatný přenos) 

 Zdravím všechny kolegy i u obrazovek a doufám, že je mě slyšet. Omluvil bych se 

vám i hostům za vypínání kamery. 

 Dnes řešíme dva rozdílné případy, a přitom se to týká dvou symbolických objektů 

Prahy 1 – jeden je Žofín a jeden je Rybářský domek. K Žofínu se budou všichni ještě 

vyjadřovat, tam je problém velmi záludný a letitý. 

 K tomu, co se týká Rybářského domečku. Pro mne je to debata pozitivní. Roky jsme 

se obávali, co bude s domečkem, léta fungoval velmi špatně a teď už je zavřený. Báli jsme se, 

co se s ním stane. Výběrová řízení, která proběhla dříve, smrděla pěknou rošťárnou. Jsem rád, 

že neřešíme zavekslovanou restauraci, kam budou jezdit limuzíny, ale že se bavíme o využití. 

Ačkoli jsem z opozice, musím poděkovat Michalovi Cabanovi a Petrovi Burgrovi za to, že 

uposlechli volání místních. Není to lehké rozhodnutí, protože spolkových objektů na Malé 

Straně máme k dispozici jako občané dost, takže jsem rád, že řešíme jen to, zda rozhodnutí 

bylo transparentní a dobré. Osobně to beru tak, že řešíme využití tohoto domku v souladu s 

přáním občanů. Myslím, že jsme se velmi posunuli od dob Lomeckého a Filipa Dvořáka 

jinam.  

 Konkrétně k současné situaci. Když člověk žije a pracuje na Praze 1 a je zastupitel, tak 

je často ve střetu zájmů. V tomto problému jsem angažován příliš dlouho, takže určitě nejsem 

objektivní. Sešli jsme se v Malostranské besedě za nejtvrdšího lockdownu a řekli jsme si, že 

bychom si měli vzít příklad z Werichovy vily. Přiznám se, že ze současného fungování 

nejsem úplně nadšen, protože se nedaří místní do toho zatáhnout, ale tehdy, když bylo 

výběrové řízení na Werichovu vilu, tak velmi zajímavý projekt, který jsem tehdy hájil, bylo 

Post bellum. Na začátku jsem už upozorňoval, abychom na Malé Straně kvůli Rybářskému 

domečku nedopadli tak, že se rozhádáme, a ono se to tak trochu děje. Na jedné straně je část 

místních, která by to chtěla provozovat, na druhé straně druhá část, která to chce provozovat, 

do toho je Skautský institut a proběhlo i výběrové řízení, které bylo zrušeno. Je tam spousta 

lidí, kteří by se mohli cítit ukřivděni.  

 Abychom zabránili místním sporům, navrhoval jsem dát to Člověku v tísni. Místní se 

shodli na tom, že domek by měl být využit pro mládež od deseti do dvaceti let, schůzek bylo 

hodně a byly emotivně vyhrocené, a já jsem navrhoval nabídnout to organizacím, které budou 

dostatečně otevřené pro místní, za kterými stojí nějaká organizace, nebo jsou dostatečně silné 

a hlavně se této věkové generaci dlouhodobě věnují. Na Malé Straně máme řadu sousedských 

projektů a naopak nám prospěje, když tam vstoupí někdo další. Navrhoval jsem Post bellum, 

Člověka v tísni a Skautský institut. To ale nejsou jediní. Nakonec to skončilo tak, že se rada 

rozhodla pro Skautský institut a teď se přihlásily další a bude to ještě velké řešení. Myslím si, 

že musíme mít nějakou důvěru radě. Pro mne je to radostná debata, my tady řešíme něco, kde 

jsme se bál, že z toho bude hnízdo pro veksláky, a my teď řešíme, že to bude pro místní. Na 

záměru se všichni shodli. Mějme občas i důvěru, že rada nějakým způsobem rozhodnout 

musí.  

 Možná to bylo od podzimu špatně komunikované, to se stane, ale v tomto bych radě 

důvěřoval. Jestliže to dopadne tak, že bude rozhodovat zastupitelstvo, což mi také nepřipadá 

špatné, budu se muset zdržet. Ať to dostane kdokoli, všechny bych prosil, aby se na sebe 

nemračili.  
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P.  H e j m a : 

 Děkuji za konstruktivní příspěvek. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Požádal jsem, aby se vyjádřil Úřad, a po technické stránce nevím, zda já mám vyzvat 

Úřad, nebo předsedající. To je první věc. Prosil jsem o stanovisko ať právního oddělení, 

externího právníka, příslušného oddělení daného odboru a Finančního odboru, jestli je v 

tomto případě v pořádku adresný záměr výpůjčka. Jestli si vzpomenete, 9. února jsem se při 

rozpočtu ptal pana Ing. Kováříka, jak je to s rekonstrukcí Rybářského domečku právě v 

souvislosti s rozpočtem. Tehdy řekl, že se neuvažuje, že by se nějaké finanční prostředky 

dávaly na rekonstrukci tohoto domečku. Prosím kompetentní osoby, jestli by se i k tomuto 

mohly vyjádřit.  

 Michal připomenul, že výpůjčka je pouze do března 2023, ale s ohledem na to, že 

víme, jak dlouho probíhá získávání povolení, rekonstrukce, překolaudování prostor, tak mi 

není jasná jedna věc – jak se toto všechno stihne tak, aby bylo realizováno výběrové řízení, 

jehož výsledkem by byl ať nájemní vztah, nebo vztah na základě výpůjčky od dubna 2023. 

 Nevím, jak kolegové z koalice, ale myslím si, že kolegové z opozice zatím nedostali 

nejdůležitější materiál, a to je smlouvu o výpůjčce a smlouvu o spolupráci. Navržené usnesení 

je o tom, aby si zastupitelstvo vyhradilo právo jednat o této nemovitosti, protože nemáme jiné 

možnosti se k této záležitosti vyjádřit, protože nemáme všechny informace.  

 Michal upřesnil, že jsem špatně pochopil, že kritika nebyla na pana Ing. Nýče, ale na 

někoho jiného. Tím spíše mě zaráží, že rada při rozhodování neměla jeho stavebně technický 

průzkum, který byl naprosto dokonalý, a měla k dispozici pouze průzkum od člověka, který 

pouze vyhodnotil umělecko-řemeslnou stránku objektu. 

 Ptám se, zda tento materiál dostala paní Pulpánová? Co materiálu říkala? Podle mne to 

není to, co ona chtěla. Podle mne chtěla stavebně technický průzkum pana Nýčeho, který byl 

zpracován v říjnu 2019. 

 Na závěr mi dovolte jednu poznámku, o které jsem uvažoval, zda ji říct, nebo ne. Říct 

ji musím, a to směrem k těm, kteří se ne zcela lichotivě vyjádřili k tomu, že jsem se přihlásil 

do tohoto záměru. Ne proto, že bych chtěl provozovat Rybářský domeček, ale proto, že jsem 

vznesl výhrady k tomuto záměru. Zastávám názor, že je to zaprvé moje právo jako občana 

Prahy 1, ale je to zejména moje povinnost jako člena zastupitelstva. Věřte tomu, že bych byl 

také velmi rád, kdybych nemusel věnovat spoustu času nastudováním těchto materiálů, 

sepsáním a předložením. Mohu vás ujistit, že tento materiál, který byl odevzdán, nebyl 

zpracován na předcházející zasedání zastupitelstva, zpracovával jsem ho předminulý víkend. 

Když jste shodili tento materiál ze zasedání únorového zastupitelstva, nebrečel jsem, jak si 

někteří myslí, a ani co se týká dalších připomínek to nesouvisí s tím, že v případě, že nás 

budete poslouchat, budeme nějak popotahováni. 

 Co mě však mrzí a co nepochopím: jak je možné, že moje přihláška do záměru, kdy 

záměr měl odviset už minulý pátek, tak už ve čtvrtek kolovala mimo Úřad. Zajímalo by mě, 

jak budete postupovat v momentu, když ti, kteří se přihlásili do záměru, údajně disponovali 

mým materiálem, kde byly důvěrné informace, a z těchto informací čerpali? Mrzí mě to, 

nemělo by se to stávat. Pro příště doporučuji, když se budou realizovat záměry, aby záměry 

byly uzavřené a nekolovaly jak v rámci Úřadu, tak hlavně mimo Úřad.  

 Prosím, aby byl vyzván Úřad, aby se k tomuto postupu vyjádřil. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 K vaší faktické připomínce. Pane kolego, požadoval jste stanovisko právní, externí 

advokátní kanceláře, případně názor na finanční stránku věci. Myslím, že máte jako jediný z 

opozice tu výsost, že sedíte na zasedání rady, kde se to probíralo, a víte, že si dáváme dobrý 
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pozor, abychom dávali na radu předklady, které jsou právně relevantní a jsou v souladu s 

kompetencemi. Tak je tomu i u tohoto případu.  

 Veškeré dotazy, které jste vznesl, můžeme odpovědět, máme tady zastoupeno právní 

oddělení panem dr. Dětským, ten nám určitě může potvrdit to, co jsem říkal. Vyjádření 

externí advokátní kanceláře, případně finanční pohled vám tady neumíme říci. Na druhé 

straně na základě průzkumu této věci a rozpočtování ze strany techniků domeček je možné 

uvést do provozu za minimálních nákladů, což nám stávající rozpočet umožňuje. Určitě není 

potřeba počítat s nějakou rozsáhlejší investicí. 

 Prosím pana dr. Dětského, aby se vyjádřil, zda to co rada schválila, to znamená 

adresný záměr, je v souladu se zákonem o hl. m. Praze, případně v souladu s jinými právními 

dokumenty. Víme, že rada v tomto směru může rozhodnout i o adresném záměru a není to nic 

protiprávního. 

 Ještě technická pan kol. Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Doplním – adresný záměr formou výpůjčky.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana dr. Dětského. 

 

P.  D ě t s k ý : 

 Nemohu jinak než konstatovat, že v souladu se zákonem o hl. m. Praze jsou městské 

části povinny před jakýmkoli právním jednáním a dispozicí se svým majetkem postupovat v 

souladu se zákonem, který v tuto chvíli říká, že městská část je povinna vyvěsit záměr a 

informovat občany o tom, co hodlá se svým majetkem učinit.  

 Vedle obecného záměru zákon nezakazuje a podle metodiky Ministerstva vnitra je 

umožněno záměr učinit adresný. Adresný záměr na druhou stranu nevylučuje to, že se do 

záměru může přihlásit kdokoli jiný. 

 V tuto chvíli rada neudělala nic jiného, než že postupovala v souladu se zákonem.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za vaše vyjádření. Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Rád bych ještě jednou reagoval na Michala Cabana, který začal tím, že dlouze 

popisoval záměr ohledně Rybářského domečku, který měla jeho politická reprezentace. 

Obecně bych řekl, že chci náš zájem hájit. Když má obec nějakou nemovitost, má dvě 

možnosti, jak s ní naložit. Buď ji může využít komerčně, aby z toho byl nějaký příjem do 

rozpočtu, nebo ji může využít přímo pro plnění úkolů obce. Obě možnosti jsou naprosto 

legitimní. 

 Chtěl bych zdůraznit, že náš záměr, který byl na podzim schválen radou, nebyl čistě 

komerční, byla to kombinace více faktorů, jak vybrat nejvhodnějšího nájemce Rybářského 

domečku, ale byla snaha, aby náklady pro rozpočet Prahy 1 byly co nejmenší. To je jedna 

možnost, která je naprosto legitimní.  

 Existuje i druhá možnost – dát to přímo pro komunitní aktivity. To je také možnost 

legitimní. Chtěl bych zdůraznit, že pro tu první možnost tenkrát hlasoval jak Petr Burgr, tak 

Petr Hejma. Záměr, který následně hned v lednu zrušili, byl schválen jejich hlasy.  

 První problém, který tato koalice vzniklá po převratu v lednu 2020 s Rybářským 

domečkem udělala je, že část z ní hlasuje pro jednu možnost a hned po převratu to změní a 

hlasuje pro něco jiného.  
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 Nechávám stranou směšné distancování se od původní naší koalice, kdy Petr Hejma i 

Petr Burgr hlasovali pro něco a následně se tváří, že pro to nehlasovali, že to bylo špatné a že 

se nikdo nikoho neptal. Znění směru nebylo nepochybně zcela nejšťastnější.  

 Když se směr v lednu změnil, když se řeklo, že to půjde formou participace, směrem 

ke komunitním aktivitám, to bylo legitimní. Začalo se v r. 2020 na tom pracovat. Myslím si, 

že projekt byl správný, ale jen do června 2020. Následně jsme slyšeli, že začaly podivnosti. 

Proběhl nějaký participační proces a teď slyšíme od Michala Cabana, že čekal, že lidé dále 

budou něco předkládat, ale lidé zase čekali, že budou vyzváni.  

 K tomu bych řekl, když obec má nějakou nemovitost, kterou má využít, tak je to 

starost obce, aby byla aktivní. Pokud to měl Michal Caban na starost, měl být aktivní tak, aby 

Rybářský domeček co nejdříve začal nějak – ať komerčně nebo nekomerčně – sloužit. Právě 

slyšíme, že v září pouze Skautský institut dal projekt – nikdo jiný. Slyšeli jsme, že před tím 

byly také dány projekty. Jak měli lidé vědět, že to, co dávali do června 2020, už neplatí nebo 

není relevantní a že musí dát něco nového?  

 Připadá mi zvláštní, že se argumentuje tím, že se půl roku připravovaly smlouvy, 

ačkoli žádný záměr nebyl. Připadá mi podivné, že se takto dlouho smlouvy dělají, takto 

dlouho je možnost nevyužita a přitom rada nic neřekla, ani nezveřejnila záměr, natož aby 

rozhodla o tom, že smlouvy budou moci být využity.  

 Z takového kličkování a přešlapování se dospělo k tomu, že se půl roku nic nedělo, 

celý rok je Rybářský domeček nevyužit a občané mají právem pocit nerespektu k participaci.  

 Neměl jsem pocit, že by se celá kampaň nějak rozhádala, myslím, že byly legitimně 

různé názory na využití Rybářského domečku a bylo na obci, aby mezi těmito různými názory 

transparentně a legitimně rozhodla. To se zde, bohužel, zatím nestalo, doufejme, že se tak 

stane. 

 Tento tisk je o tom – dejme to zastupitelstvu, které je z definice zákona 

transparentnější a veřejnější než rada, dejme zastupitelům i občanům všechny informace a 

dělejme to transparentně a dobře.  

 Přímo na Kampě máme jiný příklad toho, že když si zastupitelstvo vyhradilo 

rozhodování o určité nemovitosti – je to Werichova vila, nic nebrání tomu, aby byl podobně 

významný dům vyhrazen zastupitelstvu k rozhodování. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 Chtěl bych poděkovat pánům, kteří seděli s námi v radě. Na rozdíl od Pavla si myslím, 

že je dobře, že došli k názorové výměně a rozhodli se to pronajmout nekomerčním způsobem. 

Za to děkuji. 

 Chtěl jsem ještě jednou poprosit, jestli by stávající rada, pokud se nerozhodne, že to 

bude rozhodovat zastupitelstvo, zvážila ještě veřejné výběrové řízení ve zrychleném procesu, 

jak jsem ho navrhoval a Michal ho i podrobně nastudoval, s pevnou cenou a rozhodovat dle 

programové náplně. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Také bych uvedl, že jsem nesmírně rád za tuto debatu. Radost mi málo kalí skutečnost, 

že tyto body byly řádně předloženy na minulé řádné zastupitelstvo, které se sešlo začátkem 

února, a současnou koalicí nebyly odhlasovány na Program. Mohli jsme si ušetřit toto 
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mimořádné zasedání. Mne to mrzí dvojnásob, protože nejsem osobně přítomen. Nejsem teď v 

Praze, tak se nemohu účastnit zasedání osobně. 

 Jsem rád za tuto debatu. Tato debata částečně plní to, s tím jsme přišli, že chceme 

jednat veřejně o Rybářském domečku před občany a chceme o tom i rozhodovat. Tím, že se 

chceme spolupodílet na rozhodování o Rybářském domečku, ve kterém nemůžeme vyhovět 

všem, chceme z vás částečně sejmout odpovědnost, kterou máte, a chceme se na odpovědnosti 

podílet. Myslím si, že to je v určitém slova smyslu podaná ruka. Chceme, abychom o tom 

jednali veřejně, chceme se podílet na odpovědnosti, co se bude s Rybářským domečkem dít.  

 Proto jsme tento bod předložili, proto je toto mimořádné zasedání zastupitelstva.  

V okamžiku, kdy předložíme nějaké body v řádném termínu na jednání zastupitelstva a mají 

hlavu a patu a nějaké odůvodnění, chci požádat o to, aby byly zařazeny do Programu a 

nemuseli jsme čerpat veřejné prostředky na toto mimořádné zasedání zastupitelstva, které 

nedělá radost nikomu. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Chtěl bych se připomenout se svým dotazem, možná tím, že jsem mluvil delší dobu, 

tak to zapadlo. Potřeboval bych vědět, co se bude dít s domečkem za dva roky? Je to teď jen 

provizorium, nebo je v tom nějaký hlubší záměr? Jestli to má mít zastupitelstvo na starosti, 

tak kolegové zastupitelé také vnímají to, že otazníků je tam více než odpovědí. Kdybych byl 

spokojen se záměrem a věděl, že je všechno v pořádku, tak to rád nechám na radě a nebudu 

ztrácet čas a energii tím, že budu zkoumat, zda je všechno tak, jak má být.  

 Prosím stručnou odpověď: je to provizorium na dva roky, a co bude potom?  

 

P.  H e j m a : 

 Další přihlášený je kol. Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Mám z toho velmi smíšené pocity. Jednak mi rezonuje to, co říkal předřečník kolega 

Tomáš Vích, že neví, co bude za dva roky. Na mne to působí dojmem, že problém využití 

domu je složitý a tímto elegantním způsobem se to odsune na dobu po volbách, jako „po nás 

potopa“. Z toho důvodu bych byl rád, kdyby zastupitelstvo mělo v kompetenci o tom 

rozhodovat. Věc vypsáním záměru a vyhodnocením asi neskončí.  

 Rmoutí mě, co se tady mluvilo o stavebně technických průzkumech a řešení, protože 

to je divné. Pamatuji si Palladium, že současný pan starosta Hejma obhajoval kompletní 

rekonstrukci objektu, že je to nutné provést, že dřív nebo později se k tomu bude muset 

přistoupit. Je to jen odsunutí problému na pozdější dobu. Cítím v tom určitou bezradnost 

vyřešit tuto věc nějakým způsobem komplexně.  

 Záměr pronájmu Skautskému institutu je jedna z možností. Nemám s tím problém, ale 

je potřeba, aby to proběhlo nějakým transparentním způsobem. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka o třetí vystoupení.  

 

P.  B o d e č e k : 

 Nejprve zareaguji na pana starostu, který řekl, že jako jeden z opozice mám možnost 

být na radě. Kdybych to na radě zaznamenal, určitě se na to nebudu ptát. Nevím, koho se 

mám na to zeptat, nevím, kdo z rady je tou nejkompetentnější osobou v této záležitosti. 
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 Kdo mi odpoví na finanční prostředky? Řekněte nám, jaký je přibližný finanční strop v 

rámci finančních prostředků, které městská část zainvestuje do rekonstrukce tohoto objektu? 

Když se dívám na ten zvláštní umělecko-řemeslný posudek, tak je tady uvedeno, že před  

zahájením prací bude proveden podrobný restaurátorský průzkum s návrhem na obnovu, 

povrchovou úpravu a návrh na použité materiály.  

 Víte, co se bude v domečku dělat, nebo to nevíte? Je to údajný průzkum, který vzala 

na vědomí rada. 

 Pak mám ještě jeden dotaz, ve kterém navazuji na Pavla Nazarského a Tomáše Vícha. 

Když jsem si letmo prostudoval smluvní dokumenty, tak kdo za dva roky zaplatí technické 

zhodnocení? Je tam uvedeno – předpokládám, že to bude finále, že když tam Skautský institut 

skončí, tak veškeré investice nebude chtít proplatit. Chci se ujistit, že tomu tak je. Je to 

nelogické, protože dva roky utečou velmi rychle. 

 Teď to nejdůležitější. Nechci tady opakovat to, co jsem psal do přihlášky. Zajímá mě, 

jak se rada vypořádala s informacemi, které jsou k dispozici – v rámci prvního výběrového 

řízení, druhého výběrového řízení. Máme tady i nějaký znalecký posudek. Myslí si rada, že je 

obhajitelné to, že se tento objekt poskytne Skautskému institutu formou výpůjčky, formou 

adresního záměru? Je pokryta aspoň projednáním této záležitosti v našem poradním orgánu, 

kterým je Finanční výbor? Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Do diskuse je ještě přihlášen pan Patrik Scherer, který využívá práva občana Prahy 1, 

aby vystoupil k projednávanému bodu. Uděluji mu slovo. 

 

P.  S ch e r e r : 

 Dámy a pánové, někteří mě znají z posledního zastupitelstva. Nejsem politik, ale 

nejdříve bych chtěl poděkovat, že se situaci Rybářského domku takto pečlivě věnujete, je to 

pro nás důležité. Věřím, že všichni tady mají nejlepší úmysly a chtějí to nejlepší pro domek a 

pro okolí.  

 Také bych chtěl říct, že jsem byl trochu překvapen, jak pan Caban vysvětloval, jak to 

byl dlouhý předběh. Jako občan musím říct, že mě tam jako občana zaujaly tři body. Jeden 

byl, že jsme na Kampě viděli, že domek je prázdný a nikdo nevěděl, co tam bude, jen tam 

kolovala horázná částka nájmu – což jsme si říkali, že tam asi nic nebude. 

 Také jsem se účastnil ankety. Také se mi líbilo, že si můžeme zvolit, že tam bude 

nějaká skautská činnost. Za to všechno bych poděkoval.  

 Najednou je tady finální verze, že to nebude skaut, ale bude to Skautský institut. 

Osobně bych byl rád, kdyby tam byl skautský oddíl. 

 Jako člen výboru spolku Kampa chtěl bych zdůraznit, že tam máme v úmyslu na 

Kampě a na Malé Straně podporovat spolkovou činnost. Jak pan Burgr na posledním zasedání 

zmínil, vůbec to není jednoduché, je tady spousta spolků, všechny mají jiné názory a záměry, 

ale naším cílem by bylo se všemi spolupracovat a všem vyjít vstříc. 

 Další pro nás důležitá věc je, aby to bylo využito pro mládež.  

 Jsme také připraveni něco dlouhodobě poskytnout městské části Praha 1 a Malé Straně 

se spolkem, který jsme teď založili.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkujeme za váš příspěvek. Dovolím si krátce reagovat na to, co bylo požadováno.  

 Dobrá zpráva je, že všichni máme společný cíl a že se snažíme domeček dát spolkové 

komunitní činnosti, aby se mohl účelově využívat pro všechny generace, což je dobré a to nás 

nerozděluje.  
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 Důležité je, aby bylo zavnímáno, že sami občané loni přišli ke konci ledna s prosbou a 

požádali o to, abychom zrušili výběrové řízení, že nesouhlasí s tím, aby to bylo komerčně 

využito, aby hlavním cílem byl ekonomický profit. Této komunitě místních spolků jsme v 

tomto směru vyšli vstříc. Jsem rád, že se jich všichni každý jiným způsobem zastáváme. 

Myslím, že řada z nás se pohybuje ve spolkové komunitě mnoho let a že známe každého 

člověka a každý spolek, který tam funguje, a v tomto směru víme, o čem hovoříme. 

 V tomto směru si myslím, že je dobře, že všichni bojujeme za tuto věc. 

 To, že jsme tehdy podpořili záměr, bylo čistě z kolegiality, protože David Bodeček na 

výběrovém řízení odvedl nesmírně velký kus práce, dal si na tom velmi záležet. Tehdejší 

většina koalice, a my jsme v tomto směru s ní drželi, byla toho názoru, že se domeček má 

využít komerčně.  

 Jistě si vzpomínáte na diskuse, kdy jsme se bavili o tom, že nemáme žádný stavebně 

historický průzkum a nemáme zároveň ani pořádné investiční nacenění. Lítaly tam částky, že 

je třeba do domečku investovat 20, 30 a někdy i více milionů korun. Víme, že tam byly různé 

rozpočty – viz třeba střecha. To bylo v té době poměrně na vodě, takže jsme říkali, že je 

potřeba mít toto zpracováno. V současně době víme, že konkrétně střecha, o které se říkalo, že 

je do ní potřeba investovat částku 6 nebo 7 milionů korun, tak částka je zásadně jiná, že 

domeček není v tak špatném stavu a že stačilo do něj investovat několik set tisíc, aby se 

zprovoznil, což se teď stalo, a že je možné domeček rozpohybovat téměř okamžitě.  

 V tomto směru jsme tak konali a myslím, že je dobře, že se dal Michalovi Cabanovi 

čas a on vyčerpal tři vystoupení v jednom, protože on je jeden z těch, kteří do toho šli s čistým 

úmyslem, jako všichni. Známe místní komunitu a dali jsme si záležet na tom, abychom se v 

rámci nešťastného Covidu dokázali aspoň třikrát sejít a dokázali jsme si o tom promluvit.  

 Říkali jsme, že máme dvě možnosti, jak to zprocesovat. Jedna možnost je udělat z 

toho čistou příspěvkovku. Také bychom mohli rozhodnout o tom, že do toho dáme peníze, že 

domeček zrekonstruujeme a budeme to provozovat stejně, jako chceme provozovat Dům dětí 

a mládeže a Hobby centrum v Soukenické ulici. To jsme si ale říkali, že by to nebylo to 

správné. Říkali jsme, že je potřeba najít někoho, kdo by se o to postaral, aby dělal takového 

šafáře, aby dokázal integrovat všechny spolky dohromady, dokázali jsme z nich sestavit 

Programovou radu a společně se spolky vymyslet optimální naplnění.  

 Právě proto jsme využili zájmu Skautského institutu, což jsou skauti. V tomto směru 

bych chtěl poopravit předřečníka Patrika Scherera, který říkal, že je škoda, že tam nejsou 

skauti. Jsou to skauti. Junák má založenou vlastní organizaci, která se nazývá Skautský 

institut a má veškerá oprávnění, aby mohla tuto činnost provozovat a má pro to i všechna 

povolení včetně povolení živností atd. Jako Skautský institut by nemohl provozovat Radniční 

domy, kdyby toto neměl. Jsou to skutečně skauti. Říkali jsme si, že je to organizace natolik 

čistá, respektovaná, která je multigenerační, která má od malých „vlčat“ až po skauty, takže 

zasahuje všechny generace. Jaká je lepší instituce, která je prověřena, která má za sebou 

odvedenou práci, kdy koalice na hl. m. Praze jim dala tu šanci, že provozují Radniční domy, 

což proběhlo bez jakéhokoli problému a bez jakýchkoli ataků a víme, že tam je dobrá 

zkušenost?  

 Proč bychom jim nemohli dát dva roky, aby se vyzkoušel provoz domečku? Mohou to 

okamžitě zprovoznit. Mezitím může probíhat diskuse se všemi místními spolky o optimálním 

využití. V průběhu času si vyzkoušíme, jak domeček funguje a pak se společně rozhodneme, 

jak by to mělo pokračovat dál. Myslíme si, že je to naprosto správné rozhodnutí a je těžké ho 

napadat. V tomto směru vycházíme vstříc místní komunitě. Víte, že tam funguje Plynárenský 

domeček, komunitní centrum a je tam řada objektů, u kterých musela předchozí garnitura 

rozhodnout, že se dá k dispozici k provozování činnosti, která tam je. Není to nic špatného, 

Buď řekneme, že to chceme tvrdě komerčně, nebo si říkáme, že to chceme dát k dispozici pro 

spolkovou a občanskou činnost.  
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 V tomto směru chceme co nejdříve zprovoznit domeček, chceme ho rozpohybovat, 

vdechnout do něj život, vtáhnout do toho ostatní spolky, a pak si budeme společně říkat, jak to 

funguje. Tak je koncipovaný návrh spolupráce. Myslím si, že rada v tomto směru rozhoduje 

rozumně, určitě chceme naslouchat názoru opozice, všech, kteří přicházejí s čistým úmyslem, 

nedělat z toho politiku a nezachraňovat občany na Malé Straně. Občané z Malé Strany přišli 

požádat nás, abychom je zachránili, a my jsme to umožnili. V tomto směru jsme otočili 

kormidlem a jdeme tímto směrem. Pokud máme všichni v opozici i koalici zájem zachraňovat 

jak místní, tak ostatní, kteří by se tam mohli nějakým způsobem vyžít, tak máme společný 

zájem, který pojďme realizovat. Nemusíme kvůli tomu svolávat mimořádná zastupitelstva, 

protože ta mají být svolávána v momentu, kdy se jedná o mimořádnou situaci ohrožující chod 

městské části. Chápu, že jsme tuto věci mohli projednat na minulém zasedání zastupitelstva, 

ale víte, že jsme skončili ve 2 hodiny ráno. Kdybychom projednávali ještě Rybářský domeček 

a Žofín, tak bychom odsud odcházeli v 5 hodin ráno. Nakonec je lepší, že jsme se sešli dnes. 

 Technickou poznámku má pan zastupitel Skála. 

 

P.  S k á l a : 

 Myslím, že všechno krásné už zaznělo a poprosil bych o ukončení diskuse.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o návrhu na ukončení rozpravy. Návrh prošel. Prezenční hlasování: 

pro 12, proti 0, zdržel se 1. Distanční hlasování: pan zastupitel Brož pro, Čižinský se zdržel, 

Kučera se zdržel, Vích se zdržel, Špaček pro, Nazarský se zdržel, Kotas pro, paní zastupitelka 

Talacková pro, Počarovská pro, Nazarská se zdržuje. 

 S technickou – pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pane starosto, položil jsem několik otázek. Odpovíte mi na otázku, jak je to s finanční 

částkou a zda budou mít místní občané možnost využívat Rybářský domeček zdarma? 

 

P.  H e j m a : 

 To jsou čistě procedurální otázky technického rázu, bude čas probrat to na radě. Bod 

bude určitě na radě projednáván. Budete mít možnost k tomu se vyjádřit.  

 Oznámíme výsledek hlasování. Pro 17, proti 0, zdrželo se 6, nehlasoval 1. Návrh byl 

schválen. 

 Dokončíme rozpravu, ještě jsou tři přihlášení. Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : (místy nesrozumitelný přenos) 

 Děkuji za slova. Na začátku si musím rýpnout do pana starosty. Bylo to i předmětem 

mé poslední interpelace. Souhlasím, že mimořádné zastupitelstvo by mělo být v případě 

mimořádných situací. Vzhledem k tomu, že se naše zastupitelstvo schází tak málo a končíme 

ve dvě hodiny ráno, protože se nestihnou probrat všechny body, dovolím si apelovat na 

častější zasedání zastupitelstva. Myslím, že by to pomohlo zvláště v této složité době.  

 Myslím, že je to příběh, který začal relativně dobře. Po všech snahách pana 

Lomeckého a jiných, v kterých rukách to skončí, radnice a místní se shodli, že domek má být 

pro dvanáctileté (?). Ve dvanácti letech jsem tam byl pro první rybářský lístek a mrzí mě, že 

tam nejsou rybáři. Ve 12 letech mít klubovnu na očích rodičů by se mi asi moc nelíbilo, 

navrhoval jsem, aby se dal prostor např. pro neslyšící. 

 Respektuji, že místní se rozhodli, že to má být pro „náctileté“ a že je radnice vyslyšela. 

Na podzim se to nešťastnou komunikací zvrhlo, že to vypadá jako nějaký boj. Boj je vyhraný 

a příběh to nepokazí.  
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 Nevyznám se v připomínkách Davida Bodečka. Velmi mi záleží, aby to všechno 

proběhlo co nejčistěji. 

 Dal bych ke zvážení to, s čím přišel David Skála, co se udělalo na Praze 6. Tam byl 

také emotivní souboj o nádraží. Jde o to, zda využít tento návrh a dát to zastupitelstvu, aby 

nikdo nebyl podezírán, i když je jasně vidět, že tady nikdo žádné zlé úmysly nemá. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Naváži na Martina Kotase. Ukončil svůj proslov tím, aby tu nezůstaly nějaké jizvy 

apod. Vyjádřím se k proběhlému procesu participace. Michala Cabana zarazilo, jak málo 

respondentů mu odpovědělo. Je to výzva. Když jsme dělali participaci k využití nebytových 

prostor, podařilo se nám získat několik odpovědí od respondentů a byl bych pro příště rád, 

kdyby to proběhlo tímto směrem. 

 Upřesnil bych, že cílem participace není pouze, aby občané nebo spolky měli možnost 

se k něčemu vyjádřit nebo podali svůj návrh, ale cílem je dosažení konsensu, což nás čeká. 

Jak bylo zmiňováno, bylo to trochu zpackáno a je potřeba se spolky důvěru znovu obnovit, že 

řešení bude pro ně přínosné, i když věřím, že v projektu je na to zřejmě pamatováno. Je ale 

potřeba se s nimi znovu setkávat a ke konsensu dojít. Pan starosta Hejma říkal, že něco 

podobného probíhá, tak jen aby to nezapadlo. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Předposlední přihláška – pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Stručná reakce na Petra Hejmu. Především bych se chtěl ohradit proti jeho tvrzení, že 

bylo dobře, že na řádném zastupitelstvu 9. února nebyly body schváleny. Způsob, jakým staré 

struktury zacházejí s naší prací včetně našich návrhů tisků na zastupitelstvo, je skandální. 

Nezdůvodňujte to tím, že by se to nestíhalo. 

 Chtěl bych zopakovat, že záměr z podzimu 2019 nebyl čistě komerční. Byla tam 

vážena různá kritéria, více byly programové věci než komerční. Ano, byla tam snaha, aby 

náklady Prahy 1 nerostly příliš do výšky. 

 Michal Caban říkal, že od dubna 2020 víme, že Rybářský domeček je provizorně 

provozovatelný. Provizornost má být na dva roky, ale trvá už rok, než se k ní přistoupilo. Už 

rok mohl mít někdo klíče, už tuto dobu mohl sloužit. To je důkaz velké neschopnosti této 

koalice a považuji to za velkou škodu, která ať komerčním nebo komunitním využitím vzešla.  

 

P.  H e j m a : 

 Poslední přihláška je od Miloše Říhy, který využívá svého práva vystoupit jako občan 

Prahy 1. Prosím, máte slovo. 

 

P.  Ř í h a : 

 Vážený pane starosto, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, zdravím i spoluobčany, 

kteří se na nás teď dívají, přeji vám vše dobré, doufám, že jste zdraví v těchto nelehkých 

časech. Dovolím si krátce vystoupit. 

 Především všem děkuji za probíhající diskusi. Skauti jsou z principu apolitická 

organizace, předmětem činnosti je výchova, vzdělávání a osobní rozvoj, ale samozřejmě 

nastane situace, kdy se staneme aktéry ve stávajícím dění. Chtěl jsem vám moc poděkovat za 

tuto debatu, je to velký příklad demokracie. Demokracie je v jádru skautingu, skauti byli 
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totalitními režimy třikrát zakázáni. Myslím, že naší povinností je přestát všechny 

demokratické procedury, pokud se do veřejného prostoru jakýmkoli způsobem chceme 

zapojit.  

 Dovolím si krátce se vyjádřit ke třem základním oblastem. Několikrát tady zaznělo 

Skautský institut – zda to jsou opravdu skauti. Chtěl bych to uvést na pravou míru. Skautský 

institut je pobočný spolek odvozený od Junáka Českého skauta. Junák Český skaut je největší 

skautská organizace v Čechách přibližně se 70 tisíci členy. Posláním Skautského institutu je 

pečovat o paměť skautského hnutí, připomínat fenomén skautského hnutí různými formami 

veřejných aktivit a akcí, nějakým způsobem zpřítomňovat hodnoty skautského hnutí ve 

veřejném prostoru.  

 V tuto chvíli to děláme mnoha různými způsoby, včetně toho, že provozujeme 

konkrétní veřejné prostory. Už sedm let fungujeme v Radničních domech na Staroměstském 

náměstí, ale i v Brně a na dalších místech v České republice. Za normálních okolností 

pořádáme pro veřejnost kolem 80 akcí měsíčně. 

 K samotnému projektu. Skautský institut může být dobrým partnerem pro městskou 

část a chtěl bych, abychom to naší prací v Rybářském domečku dokázali. K samotnému 

projektu bych dodal, že nespadl z nebe, není výsledkem nějaké vypočítavosti, že je to prázdný 

dům a my bychom do něj chtěli přijít. Vzniklo to několika různými věcmi.  

 Zaprvé. Na několika participativních setkáních zaznělo slovo skaut, Skautský institut a 

byli jsme na to upozorněni několika aktivními občany z Prahy 1. I já jsem občan Prahy 1.  

 Zadruhé. Se Skautským institutem jsme dlouhodobě přemýšleli o projektu, který by 

zvláštním zajímavým způsobem uchopil důležitou skautskou hodnotu, což je učit se tím, že to 

dělám. V dnešní přetechnizované době je málo příležitostí dotknout se něčeho, co je opravdu 

reálné, nějakého materiálu, něco si vyrobit, zažít situaci, kdy vznikne něco vlastníma rukama.  

 Zatřetí. Zjistili jsme, že Rybářský domeček je mnoho let nevyužitý.  

 Všechny tyto tři věci se ideálně spojily, a proto jsme vytvořili projekt. Základní 

koncept jsme měli hotov už delší dobu, nějakým způsobem jsme se to pokusili propojit a v 

září jsme panu Cabanovi projekt odeslali. Za projektem si stojíme.  

 Podstatné na něm jsou tři věci. Podle nás má projekt dobrou náplň a stojíme si za jeho 

obsahem. Zadruhé: projekt od začátku v sobě obsahuje něco jako ekonomicko-provozní 

model, za kterým si stojíme, že s ním je možné objekt provozovat. 

 Zatřetí – což mi připadá v debatě podstatné: pokud skutečně nám bude klíč od 

Rybářského domečku propůjčen, základním principem naší práce je, aby objekt byl 

maximálně otevřen všem, kdo na něm bude chtít spolupracovat. To bych chtěl podtrhnout. 

Rozhodně si nepředstavujeme, že dostaneme klíč, v objektu se zavřeme a budeme ho 

zvláštním způsobem užívat. Cítíme se jako podvozek, jako instituce, která je schopna objekt 

otevřít, provozovat, ale zároveň jsme připraveni a jsme zvyklí takto pracovat, vytvořit prostor, 

ve kterém je možné spolupracovat s mnoha dalšími subjekty. Např. na Staroměstském 

náměstí v tuto chvíli i díky naší práci sídlí desítky dalších organizací a do běžného programu 

v běžných dobách se zapojí desítky organizací. Na toto se velmi těšíme a věříme, že i díky 

naší práci dům bude přístupný jak pro místní obyvatele, pro místní spolky, tak pro další. Je to 

základní princip toho, jakým způsobem chceme s objektem nakládat.  

 Vím, že debata není o projektu, o tom, jak dům bude fungovat, ale spíše o procesu, jak 

se to stalo. Na proces může být mnoho různých pohledů. Za sebe bych chtěl říct, že proces je 

především legální. Kdykoli jsme se jako Skautský institut do tohoto procesu zapojili a stojíme 

za výsledkem, tak věříme, že je legální a že to takto mohlo proběhnout.  

 Této situace bych chtěl využít k jedné věci. Bez ohledu na to, že mohou být různé 

pohledy na věc, tak kdykoli jsme se z naší strany setkali s prací úředníků Prahy 1, byla to 

práce velmi profesionální a korektní. Chtěl bych úředníkům poděkovat a chtěl bych v 
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neposlední řadě poděkovat panu Michalu Cabanovi. Je to nelehká situace, ale myslím si, že to 

všechno dělá s dobrou vůlí a bylo s ním vždycky jednáno jako s dobrým partnerem.  

 Děkuji za pozornost. Ať to dopadne jakkoli, jsme připraveni s naší prací dokázat, že 

dům může být zajímavě využíván v duchu hodnot skautského hnutí. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Diskuse je ukončena. Technická poznámka – pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B  o d e č e k : 

 Velmi děkuji za to, co zde bylo řečeno z úst Miloše Říhy. Prosím, až bude koalice 

předkládat změny Jednacího řádu, zda by mohlo být uvažováno o tom, že by občané 

vystupovali v rámci diskusí jako první, abychom jako zastupitelé mohli reagovat a ptát se.  

 

P.  H e j m a : 

 Závisí to na okamžiku, kdy je doručena přihláška k diskusi. Pokud není doručena na 

začátku, není možné udělit slovo. V případě pana Říhy přišla až ke konci. Vnímám to ale.  

 Technicky – pan zastupitel Caban. 

 

P.  C a b a n : 

 Prosím před hlasováním o pět minut na kluby. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Beru na vědomí. Chce předkladatel závěrečné slovo? 

 

P.  B r o ž : 

 Vzácně jsme se v myšlenkách shodli, pane starosto. 

 Závěrečné slovo bych chtěl využít k urovnání dvou nefér argumentů. Jeden z nich byl 

ten, že jsme to nemohli projednávat na únorovém zastupitelstvu, protože jsme končili  

ve 2 hodiny ráno. Od člověka, který stojí za tím, že se snížil počet zastupitelstev z 9 na 6 mi 

toto tvrzení připadá jako „chucpech“, nezlobte se na mne. Ano, mohli jsme to projednávat i 

po 2. hodině ráno, ale mohli bychom to projednávat v okamžiku, kdy by bylo tolik 

zastupitelstev jako minulý rok.  

 Druhý nefér argument, který zde zazněl od pana starosty je to, že námi vyhlášené 

výběrové řízení bylo zrušeno proto, že přišly místní spolky s tím, že chtějí objekt využívat k 

jinému účelu. V tom případě se divím, že nebylo necelý rok poté zrušeno vámi vyhlášené 

výběrové řízení, protože opět přišly spolky s tím, že nechtějí výsledek výběrového řízení, 

protože to považují za netransparentní.  

 Proto mi připadá toto tvrzení opět zcela účelově použité. O co nám jde? Nejde nám o 

to, abychom ukázali na toho, kdo tam má co provozovat, ale pouze o to, aby celý proces od 

začátku byl transparentní a aby lidé, kteří se o to zajímají, věděli, jakým způsobem došla 

městská část k tomu kterému provozovateli. 

 Nakonec vás prosím o podporu navrhovaného usnesení. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Rozprava je ukončena. Vyhlašuji 5minutovou přestávku na kluby. 

 

(Jednání klubů) 
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 Budeme pokračovat v jednání zastupitelstva. Přistoupíme k hlasování o původním 

návrhu usnesení. Byly doručeny nějaké protinávrhy? Nebyly, prosím hlasovat o původním 

návrhu usnesení.k tisku 333. Prezenční hlasování: pro 2, proti 0, zdrželi se 3. Distanční 

hlasování: pro paní zastupitelka Nazarská, Počarovská, Talacková, pan zastupitel 

Špaček, Vích, Nazarský, Čižinský, Brož, Kučera, Kotas. Celkový výsledek: pro 12, proti 

0, zdrželi se 3, nehlasovalo 8. Tento návrh nebyl přijat. 

 Přistoupíme k projednání bodu 

2, tisk BJ2021/0334 

vyhrazení rozhodování o uzavírání nájemních smluv, smluv o výpůjčkách či jiných 

obdobných smluv ohledně pozemku parc. č. 952, jehož součástí je budova čp. 226, Palác 

Žofín, v k. ú. Nové Město, Praha, spolu s pozemky parc. č. 952 a parc. č. 2408 tamtéž  

 Prosím předkladatele pana zastupitele Brože, který má slovo. 

 

P.  B r o ž : 

 Pokud byl důvodem předchozího tisku netransparentní proces při rozhodování o 

nakládání s majetkem, tak v tomto případě to platí mnohonásobně. Zároveň ještě platí to, že 

pokud jde o palác Žofín, stěží si dokážeme vybavit jiný objekt, který by byl ve vlastnictví 

samosprávy, snad by to bylo srovnatelné s Obecním domem. 

 Palác Žofín je dlouhodobě velmi nevýhodně pronajat současnému provozovateli. 

Nutno říci, že tento provozovatel, který má smlouvu z r. 2010, i když se jedná o právnickou 

osobu, tak co se týká ovládající osoby tuto právnickou osobu, není totožná. V r. 2015 došlo k 

přeprodeji této společnosti. Smlouva z r. 2010 zní asi na 8 mil. Kč ročně plus valorizace, což 

je u takto významného objektu částka, která je nízká, už jen z toho důvodu, že za předchozích 

pět let byly investice do tohoto objektu tak vysoké, že nejen nájemné nepokrývalo tyto 

investice, ale bylo ještě ročně placeno 5 mil. z rozpočtu městské části na různé investiční akce 

v tomto objektu. Je potřeba zmínit, že do toho je započítána investiční akce na rekonstrukci po 

požáru, ale ani vyplacená pojistka nedosahovala požadovaných investic. 

 Domnívám se, že zastupitelstvo jako nejvyšší orgán samosprávy by mělo mít možnost 

se o této věci bavit veřejně, měli bychom mít možnost o této věci veřejně rozhodovat. Jedná 

se o objekt ojedinělý. To byl také důvod, proč jsem tento tisk předložil. 

 Existuje zde např. rozhodnutí komise obecního majetku, která v loňském roce 

požadovala, aby na tento objekt byla vypsána veřejná soutěž. Je to z toho důvodu, že v r. 2024 

vyprší současnému nájemci nájemní smlouva a je potřeba rozhodnout, co bude s tímto 

objektem od r. 2025. 

 Samozřejmě je na stole možnost, že se prodlouží smlouva se současným nájemcem, 

ale já se domnívám, že pokud nevypíšeme veřejnou soutěž, pokud nezjistíme, jaký je na trhu 

zájem o tento objekt a nezjistíme tímto způsobem cenu takto vysoutěženého nájemného, tak je 

jakékoli jednání se současným nájemcem zcela bezpředmětné. Samozřejmě, pokud bude mít 

současný nájemce zájem, může se do této veřejné soutěže rovněž přihlásit. Jestliže řádným 

způsobem vyhraje, nemám nic proti tomu, aby v tomto nájemním vztahu pokračoval.  

 Současná nájemní smlouva obsahuje ustanovení, že pokud městská část je povinna 

před ukončením nájemního vztahu jednat s nájemcem o prodloužení smlouvy, tak tato jednání 

již probíhají. Znamená to, že lze považovat naplnění této podmínky za již uskutečněné. Proto 

neshledávám žádnou překážku v tom, aby byla veřejná soutěž vypsána, abychom za necelé tři 

roky mohli znát vítěze. Neříkám, že musí být vypsána teď, ale vzhledem k tomu, že probíhají 

jednání se současným nájemcem, tak se domnívám, že bychom měli následně rovněž 

rozhodnout o vypsání veřejné soutěže s nějakým časovým harmonogramem.  
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 Toto zastupitelstvo bude dnes rozhodovat pouze o tom, zda chceme, aby na jednání o 

takto významné budově, vedle Nemocnice Na Františku druhé z nejvýznamnějších budov 

svěřených městské části, chceme rozhodovat veřejně, transparentně, nebo toto jednání 

necháme za uzavřenými dveřmi a rozhodovat bude pouze rada.  

 Prosím o podporu mnou navrženého usnesení. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Jako první je přihlášen pan radní Votoček. Máte slovo. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Mám k tomu dvě záležitosti. První bod je to, že pan Mgr. et Mgr. Brož předkládá na 

zastupitelstvo dva materiály a neobtěžoval se přijít je přednést osobně. To považuji za 

pohrdání zastupitelstvem. 

 Bod druhý. Podrobně jsem se opakovaně seznámil s veškerou genesí problému na 

Žofíně. Byla tam uzavřena smlouva v r. 1994 na 20 let a v r. 2010 byl uzavřen dodatek č. 8.  

O tom, že má být prodloužena smlouva na dobu 10 let, vypsala rada záměr a následně 

schválila, že tomu tak bude. Následně na to tehdejší zástupce starosty Valenta vyjednal s 

panem Nekolou takovou smlouvu, že kompletně vymazal všechno, co bylo předtím, a udělal 

novou smlouvu. Tuto novou smlouvu nikdy neschválila rada, dokonce ani nebyly schváleny 

zásady této smlouvy. 

 Toto všechno vzniklo tak, že se tam objevily i ty podivné paragrafy týkající se toho, že 

musí 5 let před skončením nájmu potvrdit nájemce zájem na další pokračování. Pokoušeli 

jsme se tuto věc nějak vyřešit, vyžádali jsme si právní stanovisko Kanceláře Havel a partneři 

na to, jestli takto uzavřená smlouva je platná. Nám bylo písemně opakovaně i přes další 

námitky sděleno, že je podstatné to, že rada vyhlásila záměr a rada záměr schválila a že obsah 

smlouvy je podružnou záležitostí, která po právní stránce nemá valný význam.  

 Snažíme se na základě tohoto vyjednat s vlastníkem společnosti panem Páchou nové 

podmínky smlouvy. Musíme si uvědomit, že se v tuto chvíli vlamujeme do smlouvy, která má 

ještě tři roky platnost, vlamujeme se do smlouvy, kde bylo uděláno 29 změn proti původní 

smlouvě s dodatky 1 – 7. Z těchto 29 změn jsou některé zcela formální, dané tím, jak vědomí 

městské části postoupilo k tomu, jakým způsobem má smlouva vypadat, protože smlouvy z r. 

1994 mnohé věci pomíjely. To bylo precizováno.  

 Je tam i 13 ustanovení, která považujeme za neprospěch městské části. I když jsme se 

u některých domluvili na tom, že tam byly vloženy jen jako pojistka a že po dobu 10 let trvání 

smlouvy nebyly nikdy použity, chceme změnit i některá následující ustanovení, která jsou pro 

městskou část nevýhodná.  

 Rovněž tak otázka byla o tom, zda to, co obsahuje dodatek 7.2,a) je nebo není opce. 

Všeobecný názor od několika právníků je, že to opce je, že se ale bude jednat o změně 

podmínek smlouvy. Není to tedy automatická opce za dosavadních podmínek.  

 Jednáme, snažíme se to změnit a věřím, že ztráty, které tady nadhazujete, se zmenší. Je 

otázka, že pojišťovna vyplatila jen 11 mil., přestože náklady na rekonstrukci přesahovaly  

20 mil. Bylo to dáno tím, že se využil zásah do elektrické soustavy k tomu, aby se elektřina 

modernizovala v celém paláci, a to nám pojišťovna neuznala, že to bylo nad rozsah stavu, 

který vznikl v okamžiku havárie, tedy nad rozsah toho, co kryla pojistka.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Prosím pana zastupitele Skálu. 
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P.  S k á l a : 

 Uvedl bych mírný střet zájmů, protože jsem členem představenstva Obecního domu, 

který se přihlásil se zájmem o tuto budovu. Na rozdíl od předcházejícího tisku si nemyslím, že 

tento tisk je jakkoli radostný. Podle čísel, která jsem si mohl nastudovat, vím, že pojišťovna 

zaplatila jen část, ale vychází to tak, že městská část ročně dostává 8 mil. Kč nájem a za 

posledních pět let průměrně 13 mil. dává do nákladů spojených s touto budovou. Městská část  

ročně dotuje Palác Žofín částkou 5 mil. Kč.  

 Proti tomu Obecní dům, o něco větší budova, trochu jiné dispozice, ale nějaké 

srovnání tam vidím, platí hl. městu roční nájem 20 mil. Kč, všechny investice a opravy si platí 

sama a ještě končí v průměru 15 mil. Kč v plusu.  

 Tato společnost poslala všem členům rady dopis, ve kterém říká, že by se ráda stala 

budoucím nájemcem a že je ochotna platit částku minimálně dvojnásobnou proti stávajícímu 

nájemci a že všechny náklady spojené s opravami, které teď hradí městská část, bude hradit 

jako nájemce. 

 Můj střet zájmů je v tuto chvíli příjemný, protože i jako zastupitel i jako člen 

představenstva Obecního domu si myslím, že tato nabídka je lákavá i pro občany Prahy 1 i 

pro Obecní dům. Je to nabídka, na kterou by mělo být reagováno. Myslel jsem, že když se v 

červnu Obecní dům přihlásil tímto dopisem, bylo to pro řadu lidí novinkou a že dojde k 

nějakému jednání s a. s. Obecní dům. To se zatím nestalo a místo toho se objevil nový záměr.  

 Moc tomu nerozumím, výklad opce si neumím obstarat a byl bych rád, aby nám byl 

prezentován nejen ústně od pana Votočka, ale i tak, abychom to mohli tady na zastupitelstvu 

rozebrat. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Dobré poledne. I u tohoto bodu děkuji, že koalice schválila zařazení tohoto bodu na 

Program jednání. Děkuji i panu radnímu Votočkovi, který během posledního roku záležitost 

diskutuje. Tato záležitost byla opakovaně diskutována jak na Komisi obecního majetku, tak 

také na Kontrolním výboru.  

 V případě Paláce Žofín majetková komise od loňského lednového politického převratu 

záležitost projednala a dala jednohlasné doporučení. Rada se s doporučením neztotožnila. Je 

to samozřejmě v pořádku v souvislosti s radou, protože komise je pouze poradní orgán. 

Myslím si ale, že u tohoto bodu by do budoucna slušelo, aby o této problematice rozhodovalo 

zastupitelstvo, a to zejména z toho důvodu, co se stalo v r. 2010. 

 Souhlasím s tím, že nájemce potřebuje vědět pět let před ukončením nájemního 

vztahu, co bude do budoucna. Je to naprosto legitimní požadavek. Na minulém zasedání 

zastupitelstva jsem byl trochu zaskočen, nevím, jestli to byla reakce na Davida Skálu nebo na 

někoho jiného, pan dr. Votoček reagoval, že se teď vůbec neřeší prodloužení nájemního 

vztahu, ale řeší se podmínky v rámci dosavadního nájemního vztahu. 

 Pokud si dobře vzpomínám, tak rada snad v srpnu zrušila záměr, a to s ohledem na 

pochybnosti platnosti dodatku č. 8. Je to dodatek z r. 2010, kterým se zcela změnila nájemní 

smlouva a rada rozhodla vyčkat se zveřejněním záměru do doby získání nezávislého právního 

posudku. Vysvětloval jsem si to tak, že v momentu, kdy právní posudek bude, rada bude 

uvažovat o tom, že obnoví proces, který zahájila v červenci loňského roku. Pan radní Votoček 

tady ale minule říkal něco jiného a určitě by bylo dobré tuto záležitost si tady vyjasnit. 

 Souhlasím s tím, že pět let před ukončením nájemního vztahu je vhodné řešit, co s 

tímto objektem dál, zvlášť když to umožňuje nájemní smlouva, která byla uzavřena pro nás 

naprosto nevysvětlitelným způsobem, byť externí právní kancelář říká, že po právní stránce k 
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dnešní době by mělo být vše v pořádku. Nájemce se odkazuje na možnost požádat o 

prodloužení pět let před uplynutím nájemní smlouvy, ale nikdo není schopen vysvětlit, kdo si 

tuto netypickou klausuli nájemní smlouvy v r. 2010 vymyslel, když o tom odpovědný orgán, 

kterým byla rada, neměl ponětí. Je to velká podivnost, za kterou současný zástupce 

společnosti, která je nájemcem Paláce Žofín, nemůže, ale může za to ten, kdo mu společnosti 

o čtyři roky později prodal. Může za to zejména ten, kdo za MČ Praha 1 smlouvu podepsal, a 

nebyl to starosta. Jeho jméno už tady zaznělo.  

 Překvapuje mě právní stanovisko, myslím si, že zastupitelé by s ním měli být 

seznámeni, nejen v listopadu 2020, ale s právním stanoviskem z prosince 2020. Už jsem se 

ptal, ale nedostal jsem odpověď. U dodatečného právního stanoviska není nikdo podepsán. 

Zajímalo by mě, kdo tento dodatek sepsal, protože tam je uvedena jedna věc, kterou si 

vysvětluji tak, že pokud přijde jakýkoli nájemce obecních prostor na Praze 1 s požadavkem na 

prodloužení doby nájmu, tak rada k tomu schválí usnesení, aby následně na základě 

odviseného záměru souhlasila s prodloužením nájmu, a pak může kdokoli, i starosta, bez 

vědomí rady zcela změnit obsah nájemní smlouvy. Myslím si, že to není v pořádku. Pokud si 

myslíte, že tomu tak je, tak to řekněte a bude to dobrá zpráva pro naše ostatní nájemce.  

 Tento první výstup zakončím dotazem, proč dosud nebyl zpracován znalecký posudek, 

který určí cenu obvyklou v daném městě a čase? Myslím si, že to bude velký problém pro 

jakéhokoli znalce, protože znalecký posudek nebude moci vypracovávat na základě 

porovnávací metody, ale pokud bude znalecký posudek vycházet z výnosové metody, tak si 

myslím, že částka ceny obvyklé v daném místě bude hodně velká.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická poznámka pan zastupitel Kotas. 

 

P. K o t a s : 

 Musím se ohradit vůči napadání způsobu jednání zastupitelstva. Při minulém 

zastupitelstvu jsme drželi minutu ticha za paní Janderovou, dej jí pán bůh věčnou slávu, která 

podlehla Covidu, a tady pan Votoček se neustále hulvátsky naváží do on-line jednání. 

Nepřekvapuje mě to. Rád bych uvedl na pravou míru, že je to v naprostém pořádku. Jsme v 

nouzovém stavu, ať s tím můžeme souhlasit či nesouhlasit. Není doporučeno vycházet ven. 

Navíc si pan Votoček ve svém sobectví neuvědomuje, že nám vyhnali děti ze škol, máme je 

doma na on-line výuce a žádnou paní na hlídání si pozvat nemůžeme. Proto, pane Votočku, 

jsme on-line a byl bych rád, abyste si to příště odpustil. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Uvedu dvě věci. První je, že tento tisk je velice potřebný, ale je i urgentní. Pokusy o 

prodloužení smlouvy probíhají a je jich více. Takový pokus udělal ještě starosta Lomecký, 

nepochybně s panem Votočkem, po prohraných říjnových volbách v r. 2018 jste měli odvahu 

to udělat, v létě 2020 byl další pokus a teď se argumentuje dodatkem. Myslím, že podstatnější 

bylo, že se do záměru přihlásil Obecní dům. Nyní od Vánoc 2020 máme třetí pokus, kdy se 

přešlapuje, jak to udělat.  

 Tento tisk je o tom, aby se těmto pokusům dal nějaký řád, aby to bylo transparentní a 

přes zastupitelstvo větší veřejná kontrola než je na neveřejné radě. To zaprvé. 

 Zadruhé. Jak jsem se zde ohrazoval posledně, opět se ohrazuji proti tomu, co zde říká 

radní Votoček o tom, že formulace z r. 2010 je opcí, že současný nájemce má právní nárok na 

to, aby mu smlouva byla prodloužena. Formulace zní: Učiní-li nájemce pět let před 
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ukončením nájmu projev vůle směřující k prodloužení doby nájmu o dalších deset let, 

zavazuje se pronajimatel jednat se zájemcem o uzavření dodatku k této smlouvě, kterým se 

doba nájmu prodlužuje o dalších deset let.  

 Závazek zní, že jako Praha 1 se zavazujeme jednat, nezavazujeme se dodatek uzavřít. 

Neustálé zašmodrchávání právního stavu současnou koalicí má vyvolat dojem, že to jinak 

nejde než to současnému nájemci prodloužit a přes nějaká kosmetická zlepšení to občanům 

odůvodňujeme. Prosím, takto to není. 

 Praha 1 nemá právní povinnost smlouvu současnému nájemci prodloužit. Může s ním 

jednat třeba na základě nějaké veřejné soutěže. Vaše Komise obecního majetku jednomyslně 

schválila, že má být veřejná soutěž. Na základě takové soutěže může s nájemcem jednat. 

Pokud se s nájemcem nedohodne, protože to nebude výhodné, může smlouvu uzavřít se 

zájemcem jiným.  

 Prosím, neříkejme nepravdy o tom, že není jiná možnost než to nájemci prodloužit. 

Není to pravda.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 V prvé řadě postrádám nějaké stanovisko koalice k této věci, které by jasně řeklo, že 

dnes bude proti, nebo se zdrží, nebo naopak podpoří požadavek, aby si rozhodování o 

pronájmu Žofína vyhradilo zastupitelstvo.  

 Vzhledem k tomu, že jsem nezaznamenal vyjádření, musím předpokládat, že budete 

proti. Musím být tudíž poněkud ostřejší.  

 Současný pronájem, který je velmi levný v porovnání s tím, jaké jsou výnosy z 

provozování Žofína – aspoň které byly před koronavirovou krizí a předpokládám, že po této 

krizi budou postupně obnoveny – jsou tak ohromné, že představují ohromný korupční 

potenciál. Jestliže tady byly v posledních třech letech učiněny tři pokusy prodloužit za 

podobných podmínek pronájem o dalších 10 let, tak se domnívám, že se tady setkáváme s 

korupcí na vaší straně, dámy a pánové, kteří se sedíte v koalici. Na vašem místě bych byl 

velmi opatrný a souhlasil bych s tím, aby si záležitost do svého rozhodování vyhradilo 

zastupitelstvo. Nesouhlas a schovávání je velmi podezřelé. Proti vám sedí opozice, která vám 

velmi bedlivě kouká pod prsty a nenechá vám nic zdarma potajmu projít. Situace, kdy už se 

potřetí mobilizují média o tom, že se znovu jedná o pronájmu Žofína za podobných nebo 

stejných podmínek jako v minulosti a jen tímto způsobem se věc zdrží nebo pozastaví, je 

naprosto nedůstojné.  

 Apeluji na to dobré z vás, abyste souhlasili s tím, že si tuto věc vyhradí zastupitelstvo. 

Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Nejsem právník a nevyznám se v tom, co si můžeme jako Praha 1 dovolit a kam až 

můžeme jít. Podnikám od revoluce v gastronomii na území Prahy 1, platím komerční nájem a 

vím, jak předcovidová situace vypadala. Ekonomická situace je teď naprostá tragédie. 

Vzhledem k tomu, že nájemce platí za Žofín za tak obrovský prostor ke 2 mil. Kč ročně, tak 

musí každý na první pohled vidět, že je to podivné. Nebudu nikoho podezírat z korupce, ale 

snažme se všichni, aby se vztahy narovnaly, protože se jinak našim daňovým poplatníkům 

nemůžeme podívat do očí. Děkuji. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Neodpustím si nereagovat na slova pana radního Votočka, který mě obvinil z toho, že 

pohrdám zastupitelstvem. Pane radní, nenazývám to pohrdáním, ale odpovědností, 

dodržováním nařízení, která se mi mohou nelíbit, ale musím je dodržovat. Víte, že jsme 

svolali jednání zastupitelstva, aby se konalo minulý týden. Vyšlo to ale na týden, kdy mají 

děti z Prahy 1 jarní prázdniny, proto jsme vyhověli žádosti vaší koalice, aby se jednání 

posunulo. Bohužel to dopadlo na týden, kdy jsou zpřísněna opatření. Nedovolím si 

nerespektovat opatření, která mají ve výsledku chránit jak zdraví nás, tak zdraví vás. Prosím, 

nenazývejte to pohrdáním zastupitelstvem, sám víte, že jsem říkal v předchozím vystoupení, 

že bych byl velice rád osobně přítomen zasedání zastupitelstva, ale bohužel mi to neumožnila 

situace.  

 K neodkladnosti této záležitosti. Pan starosta zmínil, že mimořádné zasedání 

zastupitelstva se má konat v případě neodkladných věcí. Obě věci, které jsem předložil, jak 

Rybářský domeček, u něhož je již rozhodnutí na spadnutí, tak tato záležitost, protože se jedná 

se současným nájemcem o prodloužení smlouvy, považuji za neodkladné. Je to z toho 

důvodu, že pokud v tuto chvíli současná koalice rozhodne o podpisu nějaké smlouvy se 

současným nájemcem, bude velmi těžké cokoli zvrátit. Proto si myslím, že je pravý čas na to, 

abychom rozhodli pouze o tom, že je to pouze zastupitelstvo, které má v této věci rozhodovat.  

 Ze slov pana radního Votočka jsem vyrozuměl, že současná smlouva je nevýhodná,  

v tom se shodneme. Bereme 8 mil. Kč ročně a platíme 13 mil. Kč ročně na to, abychom 

udrželi Žofín v takovém stavu, v jakém ho chceme mít a v jakém ho chce mít náš nájemce. Je 

to nesmírně nevýhodný vztah mezi nájemcem a pronajímatelem. V soukromém sektoru si 

nedokáži představit, že by někdo ze svého doplácel 5 mil. Kč ročně na něco, aby to vůbec 

fungovalo. Připadá mi to úplně zvrácené a je to nehospodárné nakládání s veřejnými 

prostředky. 

 Chápu, že historie tohoto nájemního vztahu je velmi složitá, proto jsem ji sám 

nezmiňoval, možná jste ji, pane radní, zmínil aspoň vy. Chápu, že se současné vedení snaží 

domluvit výhodnější podmínky. Musím ale trvat na tom, že ty nejvýhodnější podmínky může 

ukázat pouze trh, pouze trh ukáže, kdo je s jakým projektem ochoten za tento objekt 

nabídnout nejlepší peníze.  

 Předchůdci kolegů z ODS se v 90. letech zaklínali heslem „neviditelná ruka trhu“. 

Divím se tomu, že nechcete, aby o této perle Prahy 1 rozhodla soutěž nápadů, z které by 

vzešel nejlepší nájem.  

 Možná se mýlím, ale neznám jiný případ na Praze 1, kdy by si zastupitelstvo vyhradilo 

rozhodování o tom, že to bude právě zastupitelstvo, kdo bude rozhodovat o tom, kdo bude 

nájemcem toho kterého objektu. Znám pouze příklad Werichovy vily. Příkladem se stala ne 

proto, že by zastupitelstvo chtělo být natolik transparentní, aby občané viděli, co se s 

Werichovou vilou bude dít, ale bylo to z toho důvodu, že tam bylo příliš politických pletich. 

Proto se raději politické subjekty, které v tom měly své zájmy, dohodly, že uzavřou příměří a 

bude se o tom rozhodovat na zastupitelstvu.  

 Proto mi přijde smutné, že nejste schopni vzít argument transparentnosti, že chceme, 

aby občané věděli, jakým způsobem se s věcmi nakládá a že pouze bylo možné to, že 

politické pletichy stály za tím, že tento argument bylo možné uplatnit. 

 Nechceme nic jiného než o tom vést veřejně debatu a veřejně o tom rozhodnout. Nic 

jiného nechceme. Proto vás prosím, abyste podpořili mnou navržené usnesení. Děkuji. 

 

 



Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 32 
 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.   N a z a r s k ý : 

 Také bych se v úvodu rád vyjádřil k prohlášení pana dr. Votočka. Před začátkem 

dnešního jednání tady asi nechtěně unikla slova jako „bačkorové zastupitelstvo“ apod. 

Připadá mi to jako stádní chování davu, kdy někdo řekne nějaký nesmysl a čím je to 

hloupější, tím víc se to líbí a všichni bez přemýšlení se s tím ztotožní. To mě velmi 

překvapuje. 

 Co se týká pohrdání zastupitelstvem, to by potom znamenalo, že když se účastním 

distančně jakéhokoli jiného jednání a v dnešní době je to běžné, že opovrhuji těmi, kteří právě 

sedí v kanceláři, odkud se to vysílá, nebo pohrdám žactvem tím, že realizuji výuku on-line na 

dálku, že nejsem schopen přijít do prázdné třídy? Tento stav může trvat několik dalších 

měsíců. Udivuje mě, že neuvažujete o tom, že by jednání zastupitelstva mohlo probíhat  

on-line v bezpečném prostředí. Technicky to určitě realizovatelné je.  

 K meritu věci – k Žofínu. Když jsem se dozvěděl o dodatku č. 8, hned mě napadlo, že 

tady vzniká škoda na základě podvodného jednání ze strany minulého nájemce a kompliců v 

bývalém vedení městské části. Podle mne je to trestný čin, promlčenost na tom nic nezmění. 

Očekával bych, že současná rada v tomto zjištění se spíše bude zabývat otázkou, jakým 

způsobem škodu, která tím městské části vznikla, bude vymáhat, podobně jako jsem 

předkládal tisky k Mateřské škole v Revoluční.  

 Neudivuje mě, že se tady operuje nějakou právní analýzou, obávám se, že je stejně 

účelová, jako byla právní analýza, kterou si nechala zpracovat místostarostka Špačková 

ohledně Mateřské školy v Revoluční. Právní názor je velmi ohebný. Který právní názor je 

správný? Tady jde o výklad zákona. Jestli jste si pro argumentaci zvolili tento právní výklad, 

tak to svědčí o vašich skrytých záměrech, co chcete realizovat. Kdybyste chtěli, mohli jste si 

nechat zpracovat právní analýzu - promiňte mi, že jsem na rovinu upřímný, která by hovořila 

třeba v naprostý opak, že to tak není, že došlo k podvodu a že na nějakou opci není ani 

pomyšlení a naopak by se zahájila jednání, jak tento stav prizmatem tohoto právního vědomí 

narovnat. Je mi velmi líto, že se opíráte o takovouto analýzu. Domnívám se, že je to právní 

analýza účelová.  

 To je vše, co jsem k tomu v tuto chvíli chtěl říci.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Druhé vystoupení k tomuto bodu začnu vysvětlením, proč jsem poprvé podepsal 

svolání mimořádného zasedání zastupitelstva. Bylo to proto, že jsem se na začátku ledna 

kompetentní osoby zeptal, jestli tento předklad bude zařazen na Program únorového zasedání 

zastupitelstva. Dostal jsem slovo s tím, že ani není problém, aby si zastupitelstvo tuto 

problematiku vyhradilo. Uvěřil jsem tomu. Bohužel, na únorovém zasedání zastupitelstva to 

nebylo předloženo. Beru zpětně to, že bodů bylo moc. Musím oponovat panu starostovi, 

protože na začátku, když jste vyřadili bod z Programu, nemohli jsme tušit, jak dlouhé bude 

zasedání zastupitelstva. To už je ale pryč, teď vysvětluji, proč jsem tentokrát mimořádné 

zasedání zastupitelstva podepsal.  

 Co se týká opce, v této záležitosti s panem dr. Votočkem v hodně věcech souzním, 

protože znám jeho postoj k této záležitosti, ale nemohu souhlasit s tím, že tady bude vedena 

diskuse nad opcí. V žádném případě to není opce a žádný právník neřekl, že to opce je. 
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Naopak, jak AK Havel a partneři, tak myslím, že i naše právní oddělení jasně konstatovalo, že 

v žádném případě to opce není.  

 Proč chceme, aby si zastupitelstvo vyhradilo tuto záležitost? Řekl jsem to u 

předcházejícího vstupu. Protože se v r. 2010 z mého přesvědčení stal trestný čin. Bohužel, 

uplynulo už více než deset let, a tady promlčecí lhůta je desetiletá. Nemluvím tady o politice, 

neosočuji nějaké strany, problém se tam stal. Podívejte se na dodatek. Neobsahuje nutnou 

ověřující doložku, neobsahuje ani parafy, které smluvní dokumentace obsahují. Existuje i 

stanovisko advokátní kanceláře z r. 2010 nepodepisovat tento dokument. I přesto tento 

dokument byl podepsaný. Nerad bych tuto záležitost tady teď rozpitvával.  

 Znovu říkám: proč se za celou dobu nevypracoval znalecký posudek na určení ceny 

obvyklé v daném místě a čase? Apeluji, zda by k tomuto zpracování mohlo dojít. Zároveň 

apeluji na pana starostu, aby byl tak hodný a pověřil naši novou vedoucí interního auditu, aby 

se zabývala jednoduchou otázkou: aby se podívala na finanční náklady MČ Praha 1 z r. 2010 

vztahující se k rekonstrukci a k opravám na této budově a zároveň rozdělila tyto částky na 

skupinu, kdy nebyly vypláceny městskou částí, ale pouze nájemcem, pokud by platila původní 

smlouva z r. 1994.  

 Pan dr. Votoček řekl velmi správně, že r. 2010 změnil výrazně obsah smlouvy tak, že 

je velmi poškozující směrem k MČ Praha 1. Předřečníci jasně říkali naši ztrátu. V r. 2015 

ztráta pro městskou část přes 3 mil. Kč, v r. 2016 ztráta 3300 tis. Kč, r. 2017 ztráta 8120 tis. 

Kč, r. 2018 – to bylo s požárem – ztráta 32 mil. Kč, a v r. 2019, kdy jsme řekli, že to tak dál 

nejde, že se nechováme jako řádní hospodáři, byli jsme v zisku 5600 tis. Kč. Jsem rád, že 

současná koalice navázala na naše jednání, tak si myslím, že i následující rok skončil v zisku. 

Za posledních 6 let jsme ve ztrátě 28 mil. Kč – odečetl jsem částku 11 mil. Kč, která se týká 

vyplaceného pojistného.  

 Kolegové, v tomto případě vás prosím, abychom postupovali jako u Werichovy vily. 

Nemohu mluvit za všechny kolegy z opozice, mohu mluvit jen za sebe, že když si 

zastupitelstvo vyhradí možnost rozhodovat o tomto objektu, nebudu obstruovat. Budu pouze 

pokládat otázky a předpokládám, že na ně dostaneme odpovědi. 

 Pokud jste nepodpořili návrh u Rybářského domečku, to jsem „zkousnul“, tak v tomto 

případě bych byl rád, kdyby vaše rozhodnutí bylo opačné. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Neřeknu vám nic nového, shoduji se s tím, co od kolegů zaznělo. Nejlépe to vyjádřil 

Petr Kučera, že v člověku převládá pocit, že se něco děje tak, aby penízky nepřitekly do 

pokladny městské části, ale někam úplně jinam a že to není zodpovědné hospodaření s 

majetkem. Takový zdroj na peníze jako je Žofín by měl zisk do městské pokladny přinášet 

než ho z něj odvádět. Proto vnímám různé omluvy a výmluvy, jak se vyhnout tomuto 

odpovědnému hospodaření, jako účelové. Samozřejmě, že v člověku přetrvává pocit, že to 

tam není dělané dostatečně zodpovědně. Neumím vyhodnotit, kdy se dá kdo chytit s rukou na 

pokladně, zda teď, za rok nebo to bylo před deseti lety. Každopádně si myslím, že jsme tady 

od toho, abychom s majetkem hospodařili dobrým a odpovědným způsobem.  

 

P.  H e j m a : 

 Dovolím si několik reakcí. V prvé řadě bych požádal předkladatele Vladana Brože, 

který si tak zakládá na korektnosti věcí, které tady říkáme, jestli je něco účelově zkresleného, 

tak je to text důvodové zprávy, kde se nám podsouvá, že hospodaření MČ v Paláci Žofín 

zůstává s mankem 25 mil. Kč, což představuje 5 mil. Kč ročně.  
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 Myslím si, že je to účelově zkreslené. Podívejte se na čísla, která tady jsou a která 

David Bodeček vypichoval, jen je podle mého názoru neinterpretoval úplně správně. Nechali 

jsme si vyjet kompletní položky nákladů a výnosů za r. 2015-2020, což je dostatečně dlouhé 

období, kde se investovaly částky. Když se podíváte na jednotlivé částky, tak to jsou investice 

do tepelného čerpadla, do kotelny, do vody, do čištění a oprav vpustí, kanalizace, do 

vzduchotechniky – tam byla velká částka, do elektroinstalace, pak tam je ten nešťastný požár, 

kde se musela investovat značná částka téměř 30 mil. Kč. Bohužel, pojistné plnění celou 

částku nepokrylo. Z toho vznikla nutnost investovat z vlastních prostředků. To všechno jsou 

investice, které zůstávaly v domě a které ho jistým způsobem zhodnotily. Musíme brát v 

potaz to, že jsme vlastníky tohoto objektu, že musíme do něj investovat a že investované 

částky vedly k technickému zhodnocení objektu. To je potřeba tady říci.  

 Nemyslím si, že v r. 2019 to šlo do zisku 5,6 mil. Kč z toho důvodu, že někdo něco 

zarazil, ale už nebylo třeba investovat. Rozdíl mezi příjmy a výdaji byl kladný. Bylo tomu tak 

i v loňském roce, přestože tam bylo potřeba ještě něco drobně doinvestovat, tak to bylo téměř 

4 mil. Kč. Není pravda, že by se dotoval provoz Žofína. Jsme povinni do objektu investovat, 

protože jsme jeho vlastníkem.  

 Je třeba si čísla pořádně prohlédnout a podívat se do jednotlivých položek. Myslím si, 

že pan dr. Votoček a jeho tým analytiku na úrovni techniků rád ukáže. Neříkejme, že tady 

držíme ztrátový provoz Žofína. Žofín je už schopen vydělávat.  

 Smlouvu máme takovou, jakou máme, takže v tomto směru ji respektujeme. Máme 

velmi intenzívní jednání s provozovatelem Žofína. Je připraven nechat nás nahlížet do 

účetnictví a ukazuje nám čísla. Je potřeba se podívat na to zevrubně, na což tady na jednání 

tohoto zastupitelstva není prostor. 

 Srovnávat to s objektem Obecní dům také není zcela správně. Podívejte se na Obecní 

dům, kterému vydělávají jen pronájmy desítky milionů ročně, protože tam má několik 

restauračních provozů a má tam obchody, které se pronajímají. Je tam galerijní provoz atd. To 

je díky bohu to, co může Žofín finančně nakopávat. Pak jsou tam ještě pronájmy sálů, 

catering atd. Když se podíváte na Žofín, je tady jedna restaurace, která má venku zahrádku. 

Nemáme tady stabilní provozy, které jsou ještě na jiném místě, než je nám. Republiky.  

 Rozumím tomu, že objekt Obecní dům je výdělečný, protože ekonomicky se dá takto 

nastavit a věřím tomu, že by tady Žofín dobře provozoval. Na druhou stranu tady máme 

osvědčený tým, který snad dvacet let provozuje tento palác, a na ně nakládáme ještě další 

požadavky, kdy chceme mít toto zdarma, toto dotované pro tu nebo onu školu, pro naše 

zastupitelstva, naše plesy, neziskové akce apod. Musíme brát také v potaz to, že chceme po 

Žofínu, aby nám vycházel vstříc z jiné strany. To všechno je třeba férově posuzovat. 

 V tomto směru jako rada nereagujeme na nic jiného, než že ze smlouvy, která je 

právoplatná – nechali jsme to prověřit z různých stran, i z toho popudu, jestli tam někde 

nevznikla trestně právní odpovědnost. - jsme to velmi pečlivě rozvažovali. 

 Reagujeme na to, že provozovatel dle práva tři roky před vypršením nájemní doby po 

nás chtěl, abychom mu prodloužili nájemní smlouvu, protože má ze smlouvy právo o to 

požádat. Navíc za této situace, kdy všichni kolabují, potřebuje 20 mil. Kč provozní úvěr, který 

nedostane bez toho, aniž by měl jistotu, že se mu doba jeho podnikání dále prodlouží.  

S perspektivou tři let mu banka nepůjčí.  

 Mysleli jsme i na to, že podmínky je možné přenastavit. Záměr, který už se jednou na 

radě zrušil, byl koncipován jasně: ano, dejme mu šanci na prodloužení, ale za podmínek, které 

budou v místě a v čase obvyklé a jištěné znalcem. To, co požaduje pan Bodeček, rada takto 

stanovila. Nikdo nechtěl za současných podmínek a za podmínek, které byly uzavřeny někdy 

před 7 roky v tomto směru dál pokračovat. Neprávem se nám podsouvá, že bychom chtěli 

někomu v tomto směru tady vytvářet nějaký prospěch.  
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 Předpokládám, že naši předchůdci investovali do objektu, jak bylo potřeba, to je 

všechno řádně doloženo a v objektu to zůstalo. Technologie, média, elektrorozvody, 

vzduchotechnika a podobné věci tady zůstaly, to nebylo něco, co by se v rámci nákladů 

prohospodařilo. V tomto směru si myslím, že všechno probíhá standardně. 

 Předchozí návrh jsem nepodpořil jen z toho důvodu, že nemám problém cokoli na 

zastupitelstvu projednat, ale odmítám, aby to bylo způsobem, že nejsme schopni jako rada 

věci rozhodovat, přestože jsme pro to kompetentní, ze zákona k tomu máme puvoár a myslím 

si, že je to rada kompetentních lidí, kteří rozumí tomu, co dělají. Osobně se nebudu nechat 

zatlačovat do pozice, že nejsme schopni to sami rozhodnout, a proto to dejte na zastupitelstvo, 

ať je to transparentní. Odmítám, že bychom v radě dělali něco netransparentně, nemáme to 

nikdo zapotřebí.  

 Prosím pana kolegu Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Starosto Petře, ty jsi sám podnikatel, a kdybys postupoval tak, jak nám tady vyprávíš, 

tak bys zkrachoval. Sám dobře víš, že všechno, co jsi říkal, je mlžení, nesmysl, výmluvy. 

Tady žádná opce neexistuje, tady je extrémně nevýhodný vztah pro městskou část. Nájem, 

který je absolutně nevýhodný. Městská část je dokonce v některých letech v mínusu, a ty to 

hájíš? Na některých předcházejících zastupitelstvech jsem to označil za lháře, důvody jsem 

vždy doložil, a ty tady pokračuješ v této své tradici, absolutně ostudným způsobem, naprosto 

nehorázně. Vůbec to nechápu. Na mně to dělá dojem, že se tady někde skrývá nějaká korupce. 

Nedokáži si vysvětlit, že by dospělý, důstojný chlap takovým způsobem zahazoval svoji 

dobrou pověst. Pro mne je šílené toto poslouchat. Nechápu, toto se tady nikdy na Žofíně 

nedělo. Všichni gauneři, kteří tady byli předtím, aspoň budili zdání nějaké důstojnosti, ale 

toto? To je naprosto zoufalé.  

 Přestanu se rozčilovat, protože vidím, že to nikam nevede, že házím jen hrách na zeď a 

nikdo to neposlouchá.  

 Řeknu ještě dvě věci. Jednak opce. Od pana dr. Votočka zaznělo, že nějací právníci 

říkají, že ve smlouvě je opce. Smlouvu jsem viděl mnohokrát a neviděl jsem jediný právní 

posudek, který by říkal, že je tam opravdu opce. Žádný právník se nepodepíše pod to, že tam 

nějaká opce je.  

 Jestli to chcete dokázat, najděte právníky z respektované právní kanceláře, kteří vám 

potvrdí, že je tam opce. Nic takového tam není a žádné takové právníky nenajdete.  

 Druhá věc. Dokument, o kterém mluvil pan kol. Bodeček, právní posudek, který se 

týká uzavření toho nešťastného dodatku z r. 2010, jsem v ruce měl, projednávali jsme ho na 

Kontrolním výboru. Je tam zcela jasně patrné, že právníci říkají, že to všechno bylo velmi 

špatně, že všechny výtky, které říkal pan dr. Votoček nebo pan Bodeček, platí. Právníci jen 

říkají, že dnes v r. 2021 se zpětně nápravy už nedomůžeme, protože smlouva nebyla napadena 

v tu chvíli, kdy byla uzavřena. Když smlouva nebyla tak dlouho napadena, tak platí. Právníci 

to umí velmi dobře zdůvodnit.  

 Nezavírejme oči, před čím tady stojíme. Je to lumpárna už velmi dlouhou dobu a Petr 

Hejma a jeho koalice v tom chce pokračovat dál. Nebudu se divit, když najdete tu „statečnost“ 

to dotáhnout do konce a smlouvu za současných nebo podobných podmínek prodloužit. 

Vůbec se nebudu divit tomu, když tato věc skončí nějakým trestním řízením. Toto je naprosto 

ukázkové pohrdání financemi městské části, jste zastupitelé, kteří máte za úkol hlídat, aby 

městská část hospodařila dobře, aby se za to nemusela stydět. Za Palác Žofín, za jeho 

pronájem a smlouvu se tady už stydí dlouhé roky mnoho lidí. Toto teď můžeme ukončit. 

Vůbec nechápu, jak diskuse mohla dojít až takto daleko.  
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P.  H e j m a : 

 Pane kolego, rád bych vás vyzval k zachování dobrých mravů, abyste neurážel, abyste 

se choval inteligentně a ne jako malé dítě, abyste poslouchal, co vám člověk říká. Všechny 

prosím, zachovejme důstojnost a inteligenci v rozpravě. Můžeme si říct cokoli, ale musí to být 

slušně řečeno.  

 Prosím paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Řekl jsi: pojďme mu dát šanci. Pojďme mu dát šanci ve formě veřejné soutěže. Proč 

ne? Proč by to nemohlo projednávat zastupitelstvo?  

 Ráda bych vyzvala radního, který má v gesci využití nebytových prostor pana 

Grabeina Procházku, aby se k tomu vyjádřil. Komise obecního majetku, která je poradním 

orgánem rady, vám pane Procházku a pane Votočku, loni radila, abyste byli proti prodloužení 

této smlouvy.  

 Myslím, že tady bylo ujasněno, že to není opce a nemůže to být bráno jako opce. 

Znovu připomenu to, co říkal David Bodeček a Vladan Brož: 8 mil. Kč je nájem od r. 2010 a 

podle toho, co platíme, jsme mínus 5 mil. Starosto Petře, vyjmenoval jsi znovu položky, které 

vyjmenoval předtím David Bodeček, co všechno se muselo udělat: tepelné čerpadlo, 

vzduchotechnika, elektroinstalace, pak byl požár a další výdaje, nepokrylo to pojistné plnění. 

Přesto, jak říkal David Bodeček, byla tam ztráta 28 mil. Jsme stále ve ztrátě.  

 Zajímalo by mě, jak se k tomu ostatní zastupitelé postaví, chtěla bych znát jejich 

názor. Prosím, přihlaste se do diskuse. Především bych chtěla znát názor gesčního radního. Že 

to tady vysvětluje pan Votoček, beru s tím, že je to tak historicky dané. Současný radní pro 

využití nebytových prostor je pan Procházka. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Děkuji za slovo. Nechci se opakovat, vyzval bych všechny, abychom se zklidnili. 

Nechci používat žádné vyhrocené termíny ani nechci nikoho podezírat, ale zaznělo tady 

jméno pana Valenty. Už jen to mi stačí k tomu, abych byl ostražitý. 

 To, o co koalici žádáme, je pro vás výhodné. Jestliže bude rozhodovat zastupitelstvo, 

odpovědnost jde i na nás a do jisté míry vás zbavuje nějaké odpovědnosti.  

 Mám dva dotazy na Michala Cabana. Jsi profesionál, děláš koncerty a různá 

představení, já to dělám také. Víme, kolik stojí pronájmy, kolik stojí Žofín. Tady nejde o to, 

že by někdo chtěl někoho podezírat nebo o válku mezi opozicí a koalicí. To, že platím 

čtvrtinový nájem za 100 m2 v parku na Kampě, nemůže být správné a musí to být nastaveno 

jinak. Spoluobčanům, které denně potkáváme na ulicích, se musíme podívat do očí. Myslím, 

že by to kulturní odbor na Praze 1 provozoval za lepších podmínek. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Mám zastupitelstva rád a nejraději poslouchám pana starostu Hejmu. Svým způsobem 

se pobavím, i když bych se raději nebavil, ale na druhou stranu vždy něco prozradí ze svých 

myšlenek. Dnes jsem se např. dozvěděl, že je to osvědčený tým, dejme mu šanci, chtějí si 

zažádat o další úvěr 20 mil. a nebudou si ho moci čerpat, když jim to neuděláme. Jasně 

prozradil svůj zájem, že má eminentní zájem na tom, aby se nájemní smlouva se stávajícím 
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nájemcem prodloužila. To tady zaznělo a myslím, že je to nezpochybnitelné. Naše 

přešlapování kolem – veřejná soutěž, transparentní atd., jakmile je tady deklarován zájem 

starosty tak veřejně, tak věřím tomu, že udělá všechno pro to, aby v zákulisním jednání dosáhl 

tohoto cíle, ke kterému se propůjčil. My naopak musíme udělat všechno pro to, aby k tomu 

nedošlo.  

 Několikrát tady zaznělo, že trestný čin je promlčen. Domnívám se, že to znamená, že 

za to nikdo nepůjde „bručet“. To, že vznikla nějaká škoda, která se musí vymáhat, je jasné. Je 

to stejné jako kdyby mi někdo ukradl automobil a ten by se po 12 letech u někoho našel, a oni 

by mi řekli, že je to teď automobil toho člověka, který to ukradl a že se s tím už nedá nic 

dělat. Je to příměr přitažený trochu za vlasy, ale domnívám se, že je to tak. 

 Škoda, která městské části pokračovala, nevznikla někdy před deseti lety a potom už 

žádná nebyla, pokračuje tady možná až do dnešního dne na základě toho falešného dodatku. 

Určitě deset let zpátky to lze řešit.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Původně jsem chtěl reagovat na Davida Bodečka, který opakovaně volá po posudku na 

cenu obvyklou. Podstatným podkladem je veřejná soutěž. Žofín je jedinečný. Pojďme 

soutěžní cestou, posudek může být doplňkový.  

 Strategie koalice na dnešním zastupitelstvu je zřejmě nechat nás vymluvit. Pokud se 

nepletu, u tohoto bodu hovořil pouze Jan Votoček a Petr Hejma. Oba dali jasně najevo, že 

chceme smlouvu současnému nájemci prodloužit. Dodávám: jak to udělat co možná nejsnáze. 

Urgentně hrozí škoda, že tato koalice využije nějaké šance, aby nevýhodnou smlouvu pro 

Prahu 1 dále prodloužila.  

 Navazuji na Petra Kučeru, který vyjádřil obavu z trestně právních doher. Dosavadní 

vyjádření Jana Votočka na mne dělají dojem, že tímto směrem to bohužel spěje.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Znovu – opce. Pořád to tady zaznívá. Prosím, podívejte se na záměr z r. 2010, na 

usnesení rady z r. 2010. Jak můžeme diskutovat o opci, když to neviselo na úřední desce? 

 Za další. Musí tady hodně trpět kolegové z koalice, gesční radní. S tím, co tady slyší, 

se nemohou ztotožnit. Musím říct – nevím, zda to bylo dobře pochopeno, že rada v r. 2010 

nepochybila, rada skutečně rozhodla pouze o prodloužení nájemního vztahu. Pochybil ten, 

kdo v r. 2010 podepsal smlouvu, o jejímž obsahu členové rady vůbec nevěděli.  

 Co se týká investic, budu reagovat na starostu. Souhlasím s tebou, že musíme 

investovat do našeho majetku, zvlášť pokud se jedná o takovouto památku. Co je důležité pro 

nás – bylo to důležité v r. 2019 a je to důležité i pro vás v r. 2021, že se musíte chovat jako 

řádní hospodáři. Znamená to, že v momentu, kdy víme, že jsme ve ztrátě – ve ztrátě jsme, 

nájemce dostává víc peněz za nájem restaurace - než platí nám měsíční nájem. To přece není 

možné. 

 V r. 2019, když jsem viděl čísla, která jsem prezentoval při minulém výstupu a která 

tady starosta zopakoval, řekl jsem, že tak to dál nejde, protože se nechováme jako řádní 

hospodáři. Měl jsem schůzku s panem Páchou a požádal ho, aby on přišel s návrhem na 

navýšení nájmu, protože není možné, abychom byli ve ztrátě. Tehdy nepřišel, předpokládám, 

že teď přijde, resp. probíhají jednání s panem dr. Votočkem, ale nevím, zda je všem jasná 
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jedna věc. My tady řešíme dvě záležitosti: jednak prodloužení nájemního vztahu, jednak 

navýšení nájmu. K navýšení by mělo dojít už teď, protože smlouva je jednoznačně nevýhodná 

a poškozující MČ Praha 1. MČ Praha 1 se nechová jako řádný hospodář, protože toleruje to, 

že výše nájmu je prokazatelně nižší než by měla být. 

 Kolega Čižinský namítal, že jsem tady apeloval na znalecký posudek. Zmiňoval jsem 

ho jen z toho důvodu, že jsem přesvědčen, že znalecký posudek tuto záležitost nevyřeší, 

protože znalec nemůže přijít s adekvátní cenou obvyklou v daném místě a čase, pokud nebude 

posuzovat výnosovou hodnotu. Tam částka bude opravdu velká. Právě znalec musí 

zakomponovat do ceny přesně to, co se v posledních letech zainvestovalo, to znamená ty nové 

věci, které tady byly realizovány. To je důvod, proč nájemce měl v tuto chvíli přijít s tím, že 

výše nájmu se zvětší.  

 Na závěr tohoto výstupu apeluji na všechny kolegy, aby v tomto případě podpořili 

navržené usnesení.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Grabeina Procházku. 

 

P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 Většinou bývám stručný, tentokrát nebudu. Začnu rokem 1994. Už tehdy jsem jednal  

s městskou částí a byli jsme jedni z uchazečů o pronájem tohoto prostoru. Protože jsem se 

minimálně 20 let pohyboval v kongresovém průmyslu, mám za tu dobu celou řadu zkušeností 

se spoustou historických prostor nejen v Praze, ale i v okolních zemích.  

 V 90. letech vznikal trh a bylo velmi těžké v nově vznikajícím tržním prostředí najít 

nějaké příklady znaleckých posudků, jakým způsobem by se měly pronajímat takové prostory 

apod.  

 Už jsme ale v r. 2021 a trh nám řadu věcí ukázal, ukázal, jak fungují tyto prostory. Je 

to porovnatelné, není to pro znalce problém. Fungují tady srovnatelné prostory, ať je to 

Smetanova síň v Obecním domě, ať je to Španělský sál, Rudolfova galerie na Pražském 

Hradu a spousta jiných. Nelze samozřejmě srovnávat objekt vedle objektu, ale na základě 

určitých parametrů lze srovnávat kapacity sálů, jejich vybavení, jaké typy akcí tam chceme 

dělat apod. Na druhou stranu musí vlastník říct, jak často chce sály využívat, jako třeba 

vídeňský Hofburg, který pronajímá svůj luxusní sál třistakrát do roka, má za to adekvátní 

peníze, za které sál a objekty opravuje, nebo to chce vlastník pronajímat jednou měsíčně, 

držet odstup a nechávat to jen na prestižní akce.  

 Tím chci říct, že nejsme už v 90. letech. Řadu věcí už známe, je to jen o tom si je 

porovnat a najít model, jakým způsobem bude vhodné tento prostor do budoucna pronajímat.  

 To, že v 90. letech někdo uzavřel smlouvu, tak smlouva má vždycky dvě strany. Jestli 

je smlouva dobrá nebo špatná, jestli se to ukáže dřív nebo později, vždycky za to mohou obě 

strany, jak ta, která pronajímá, tak ta, která je na straně nájemce. Je to vždycky dohoda dvou 

stran a nelze z toho vinit jednu nebo druhou. To bylo k historii. 

 Rok 2010. Mluvíme o tom, že rada tehdy nevěděla, ale že přesto nějakým dodatkem 

došlo ke změně smlouvy. Rada o tom nerozhodla, ale věděla to. Klíčové je to, že pokud 

smlouva není vypovězená, musí se dodržovat. Zeptal bych se, co dělala minulá koalice pod 

vedením pana Čižinského, že se rokem 2010 nezabývala? Smlouva jí nevadila? To, že bude 

končit, určitě se o tom tehdy diskutovalo. Zeptal bych se pana bývalého starosty Čižinského, 

proč už za jeho starostování se nezabýval smlouvou na pronájem Paláce Žofín? Měl rok na to, 

aby to bylo v pořádku, jestli za to někdo nese nějakou odpovědnost a jestli s tím rada chtěla 

nebo nechtěla něco dělat.  

 To je jeden dotaz k r. 2010. 
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  Co se týká opce, jestli někdo rozpoutal tento problém, pane Čižinský, byli jste to vy. 

Dosud není uzavřena dohoda na Kolkovnu. Bylo několik právních posudků. Vy jste začali jít 

proti podnikatelům tím, že jim opce nebudete prodlužovat. Využívali jste takové marginální 

důvody, jako že někdo za 15 let jednou nebo dvakrát se opozdil o několik dnů s platbou 

nájemného. Tím jste institut opce úplně dehonestovali. To, že dosud není dořešena Kolkovna, 

to jste začali přesně vy. Tam plnou odpovědnost nesete vy za celý průběh, který dosud není 

dořešen. Je to doloženo. Vy jste začali tím, že jste tehdy neuplatnili opci.  

 Teď se bavíme o tom, zda tady na Žofíně je opce, nebo ne. Jestliže má někdo ve 

smlouvě napsáno, že může tři roky před ukončením žádat o to, aby mohl pokračovat, 

obchodně to beru jako nějakou formu opce. Ne automaticky, ale jako možnost, že má právo 

požádat o to, aby mohl pokračovat dál. 

 Jinými slovy – tento proces kol. Votoček zahájil. Myslím, že jednání vede zcela 

odpovědně a transparentně. To, jaké by měly být parametry případné budoucí smlouvy, která 

stejně půjde přes záměr, je tam možnost, že se může do soutěže přihlásit další subjekt, projde 

komisemi. Máme odborné komise, kde má své členy i opozice a může se vyjádřit ke 

konkrétním věcem, např. jakým způsobem má být Palác Žofín provozován. Znamená to, jaký 

druh smlouvy – variant, jak pronajímat takové paláce, je celá řada. 

 Není to otázka toho, že by se něco dělalo netransparentně, že by se pan starosta snažil 

s někým domluvit a držet ho tady za každou cenu, ale budeme hledat takový model, který 

bude maximálně vyhovovat městské části. Jak koalice, tak opozice má možnost se s tím 

seznámit, diskutovat o tom a zasahovat do procesu v rámci nastavených pravidel v odborných 

komisích. Následně to půjde do rady. Jak rada rozhodne, je to pro vás výhoda. Když budete 

spokojeni, radu nemusíte chválit, můžete mlčet a když budete nespokojeni, můžete ji 

kritizovat za to, že uzavřela nevýhodnou smlouvu. I nevýhodná smlouva je veřejná, není to 

dokument o tom, že něco uzavřeme a nebudeme vědět, za jakých podmínek.  

 Už nebudu dál pokračovat, možná se ještě přihlásím do diskuse. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 Jako člen představenstva Obecního domu mám mírný střet zájmů. Budovy nejsou 

stejné a je porovnávat je složité. Galerijní prostor Obecnímu domu nevydělává – to ale na 

okraj. Jen jsem chtěl říct, že není důvod porovnávat Obecní dům a Žofín, ale zvážit nabídku 

Obecního domu pro Palác Žofín je naprosto konkrétní. Přišel s tím pan předseda Ježek, jehož 

finanční rozvaze důvěřuji. Pohybuje se v tomto prostoru a v organizaci akcí o něco méně déle 

než pan Grabein Procházka, ale i tak dost dlouho, a řekl, že je schopen za Obecní dům slíbit 

nájem 12-16 milionů a úhradu veškerých investic.  

 Bez toho, aby se o tomto návrhu Obecního domu diskutovalo, nemyslím si, že 

můžeme říct, že můžeme jednat se stávajícím majitelem, aniž bychom měli minimálně špatné 

svědomí z toho, že je vedle nějaká nabídka, která je pro městskou část výhodnější. Navíc 

Obecní dům je akciová společnost vlastněná hl. městem, kde hl. město je budoucím 

vlastníkem výdělků akciové společnosti. Pokud to půjde Obecnímu domu dobře, peníze se 

vrátí Pražanům. Myslím, že nabídka je výhodná.  

 Prosím, abychom se tady netočili pořád dokola, s čím začal pan Votoček a co je 

nejdůležitější. Prosím, aby byl připraven řádný právní posudek na to, zda se o opci jedná, 

nebo nejedná. Pokud se o opci jedná, jakákoli jiná nabídka je lichá. Z logiky toho, že si umím 

představit, jak každý obchodník k tomu přichází, tak pokud má tři roky předem se přihlásit o 

další nájem, tak to logicky udělá, to je správně. Na městské části ale je, aby si řekla, zda to je 

nebo není výhodné. Myslím si, že stanovené podmínky, i když budou o trochu lepší, pořád 
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nejsou dobré a jsou tady jiné, které je třeba zvážit. Proto by mě zajímalo, pokud se nebude 

jednat o opci, proč by městská část nepřistoupila k veřejné soutěži. Nerozumím tomu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Zareaguji na slova kolegy Skály. Domnívám, že městská část má už k dispozici 

několik právních posudků, které říkají, že se o opci nejedná. Pokud si budeme nechat 

vypracovávat nové posudky, myslím, že to není cesta. Radnice moc dobře ví, že se v tomto 

případě nejedná o opci.  

 Byl jsem nařčen panem starostou, že neuvádím věci přesně a mluvím o dotaci 5 mil. 

ročně. Ano, jedná se o zjednodušení, ale vy sám jste vyjmenoval jednotlivé investiční akce. 

Souhlasím s tím, že je třeba investovat do majetku, ale je třeba zároveň sledovat, jak se 

investice vrací. V posledních pěti letech jsme neměli příliš možnost sledovat, kdy se investice 

vracela. Proto si myslím, že teď máme jedinečnou šanci začít znovu, zahodit spory o to, 

jakým způsobem byl uzavřen dodatek před více než deseti lety v r. 2010 a začít nájem znovu. 

Vysoutěžit nájemce a rozhodnout o tom v zastupitelstvu. To je jediné, co vám nabízíme. 

 Debata se stáčí jinam, než měla. Nechceme v tuto chvíli nic jiného než rozhodovat o 

budoucím nájemci v zastupitelstvu. To je jediné, co chceme.  

 Proti argumentu pana starosta „nechte to na nás, jsme dobrá parta, všechno to 

zvládneme“ –  se těžko hledá nějaký protiargument. Stejně tak můžete říct: nechte to na mně, 

já se v tom vyznám, jsem „mistr světa amoleta“ a mohu to všechno dělat sám. Bohužel, v tom 

nespočívá zastupitelská demokracie. Nejvyšším orgánem samosprávy je zastupitelstvo. 

Myslím si, že je dobře, že ze zákona je zastupitelstvo veřejné, že lidé mohou slyšet, co kdo 

říká a s jakými argumenty přichází. V případě, že se dostane do střetu zájmu, potom si mohu 

srovnat, proč to asi tak říká.  

 Krátce se zmíním, o tom, že současná nájemní smlouva hovoří o tom, že pronajímatel 

má právo využít několik dnů či večerů v roce k tomu, aby využil prostory bezplatně. Pominu 

to, jakým způsobem je tato záležitost vypořádána daňově, jestli toto nepeněžní plnění městská 

část daňově přiznává, že je jí poskytována tato nepeněžní výhoda. Tím se ale nechci zabývat. 

 Chci se zabývat tím, že právě tyto možnosti využívat prostory Paláce Žofín ke svému 

vlastnímu účelu obec využívá naprosto netransparentně. Ano, jsou zde plesy městské části, 

plesy seniorů, plesy jednotlivých škol, jejichž zřizovatelem je buď městská část, nebo jsou na 

území MČ Praha 1, což je v pořádku, ale chybí zde transparentní mechanismus, který by říkal, 

jakým způsobem tyto možnosti využívat. Proto jsou na Žofíně konány nejrůznější akce, které 

si provozovatelé jednotlivých podniků domluví s jednotlivými členy rady MČ. To je zcela 

netransparentní.  

 Když jsme byli v radě, pracovali jsme na tom, aby byl zpracován transparentní postup, 

pravidla, která by říkala, za jakých podmínek je možno tuto věc využít. Bohužel, ze strany 

současného pana starosty byla tato záležitost opomíjena, neustále dávána do pozadí. 

Domnívám se, že je to velmi problematické, protože to je další potenciální korupční 

mechanismus, který může fungovat v souvislosti s využíváním Paláce Žofín.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 V politice jsou už několik let a v průběhu diskuse jsem byl schopen udělat si obrázek. 

Vidím, že diskusi vede starosta Hejma se svými kolegy, nebudu se k tomu vracet. Jeho kolega 
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Caban – myslím si, že je to poměrně slušný člověk – mlčí, zřejmě cítí, že tady něco v pořádku 

není, ale bohužel musí „držet basu“.  

 Pana kol. Burgra to jako dobrého katolíka určitě vnitřně dráždí, ale je v této partě. 

Nedivím se mu, „drží basu“. Z toho, že nic neříká, vidím, že asi mnoho co říct není.  

 Pan radní Grabein Procházka se už vyjádřil. Myslím, že jeho vystoupení mluvilo za 

mnoho, protože tam hájil nějaké abstraktní zvyklosti uzavírání opcí, vycházení vstříc 

podnikatelům, ale asi zapomněl, že jsme na městské části, která je v první řada zavázána 

občanům být dobrým hospodářem a není rozhodně zavázána vycházet vstříc podnikatelům. 

Vybral absurdní příklad Kolkovny, kdy se jednalo o to, jestli městská část „skočí na lep“ 

takovým podnikavcům, kteří si navzájem potom prodají provozovnu, a městská část jen 

ostrouhá. Peníze, které šly bokem, mohly být dvoj nebo trojnásobné proti tomu, co z toho 

měla městská část. Tady pan Grabein trochu ukázal charakter toho, jak si představuje 

hospodaření s obecním majetkem. Pro mne je to dost strašlivá zkušenost.  

 O jeho kolegyni paní Baborákové se domnívám, že to je slušná politička, která určitě 

vnímá problematičnost této záležitosti, a apeluji na ni, aby se rozhodovala sama za sebe. 

 Co se týká kolegů z ODS, nezaznamenal jsem tam žádné vyjádření. Vyvozuji z toho, 

že kolegové z ODS v tom nechtějí „jet“ s panem starostou, že je to Hejmova záležitost, on to 

nějakým způsobem táhne, a kolegové z ODS mlčí. Bývá to tak vždycky, když se jedná o 

nějaké ožahavé věci – nechají toho, který to táhne, aby se v tom vymáchal. Pan starosta 

Hejma je trochu teflonový, on se v tom vymáchá a kolegové z ODS se neušpiní. Někdo by 

mohl předhazovat Valentu, jejich stranického kolegu,  který to tehdy podepsal. Nedivím se, že 

mlčí.  

 Na všechny, které jsem jmenoval, i na kolegy z ODS bych chtěl apelovat, abyste se 

rozhodli, jestli to má smysl v něčem takovém jet. Toto už není žádná srandička, je to velmi 

závažná věc. Jedná se tady o velké peníze. Je to mediálně vděčná věc. Když novinářům 

napíšeme, že se jedná o nějaké lumpárny se Žofínem, tak hned poslouchají. Toto panu 

starostovi Hejmovi neprojde. 

 I když to dnes neodhlasujete a řeknete, že si to dál bude řešit rada, nezbude nám nic 

jiného než to respektovat. Věřte ale, že tato věc jen tak nevymizí a vy se s tím budete muset 

nějak vypořádat. 

 Na závěr bych apeloval na to, abyste ani nepomýšleli na to, že uděláte nějakou věc, při 

které využijete Covid, řeknete, že pro forma uděláte nějakou soutěž. Covidová situace je 

velmi nepříznivá pro to, aby městská část vysoutěžila nějaké rozumné peníze za dlouhodobý 

pronájem. Určitě se to podepíše na okruhu zájemců. Připomínám, že současná smlouva platí 

do r. 2024. Máme určitě čas počkat minimálně do podzimu nebo do začátku příštího roku, 

abychom viděli, zda se situace na trhu s nemovitostmi v oblasti kongresového a plesového 

podnikání zlepší a veřejnou soutěž budeme moci vyhlásit za lepších podnikatelských 

podmínek.  

 Myslím, že je zcela vyloučené, abychom realisticky uvažovali o prodloužení současné 

smlouvy. Důvody jsme už dostatečně důrazně předestřeli a nebude problém ze strany opozice 

toto případné rozhodnutí shodit. Děkuji za slovo. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Podtrhl bych to, co říkal před nedávnem David Bodeček. Řešme problém, který tady 

máme a který je velký. Není to proti stávajícímu nájemci, ale je to proti extrémně nevýhodné 

smlouvě.  
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 Co se týká investic, to nezpochybňuji, ale vezměme si čistý zisk. Mám před sebou  

8 mil. Kč. Pan Procházka řekl A o svých zkušenostech z podnikání z kongresového prostředí, 

ale neřekl už B. Je jisté, že v podnikání je potřeba nějaká důvěra, myslím, že opce jsou 

správné, že není dobré měnit nájemce, aby se klepal, kdy ho kdo vyhodí. Bavme se ale o ceně. 

Je to zájem občanů.  

 Našel jsem si jeho nabídku na pronájem paláce Žofín. Palác Žofín: Velký sál, Malý sál 

– celý Palác Žofín. Mám tady poznámku, že jsme den předtím stavěli Velký sál. Je to hodně 

staré. Je to 470 tisíc bez DPH. I kdyby to bylo 200 dní v roce, pohybujeme se ve stovkách 

milionů. To do toho nepočítám restauraci. 

 Tato nezpochybnitelná čísla jasně ukazují šlamastiku díky panu Valentovi – a 

souhlasím s panem Procházkou, že rada o tom asi opravdu věděla. 

 Pojďme společným úsilím tuto hrubou chybu napravit. Zopakuji, aby to nezapadlo: 

470 tisíc bez DPH - jeden den, plus je tam restaurace. Přeji jim to, ale nemůžeme k tomu jako 

správci majetku takto přistupovat. Soutěž je nejlepší, protože přesně ukáže hodnotu. 

 Myslím, že návrh Vladana Brože, aby o tom rozhodlo zastupitelstvo, je pro vás 

výhodný, odpovědnost přejde na všechny zastupitele.  

 Děkuji za pozornost a prosím o podporu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Dovolím si zareagovat na dva předřečníky. První byl Martin Kotas. Zmínil jsi se o 

tom, že to rada věděla. Která rada? Naše rada o tom určitě nevěděla. 

 (P. Kotas: Myslím radu v r. 2010.) 

 To si také dovedu představit, ale těžko to doložit, když o tom není žádný zápis. Mohou 

se tvářit, že o tom jako nevěděli. 

 Naváži na to, co říkal pan radní Procházka, proč jsme to neřešili. Neřešili jsme to 

právě proto, že jsme nevěděli o podvodnosti tohoto dodatku. Proč jsme o tom nevěděli? To je 

podstata každého podvodu, věc krýt někde v nějakém dodatku ve smlouvě atd., o kterém 

nikdo nevěděl, neprošlo to zastupitelstvem ani radou. Když by nám to úředníci sami neřekli, 

že je tam nějaký podvodný dodatek, tak jak jsme to mohli zjistit? 

 Že se podvodnost dodatku provalila až za vašeho působení v radě, pane radní 

Procházku – my bychom to určitě řešili, tak mě udivuje, že to nějakým způsobem razantně 

neřešíte. Předhazovat nám, že jsme to neřešili – za nás se to neprovalilo. Provalilo se to za 

vašeho působení a je to vaše politická odpovědnost, abyste to řešil. Prosím vás a vyzývám, 

abyste to vážně řešil. Mám výdrž, předhazoval jsem stále škodu vzniklou v Mateřské škole  

v Revoluční, a to je pakatel proti tomuto. Nakonec jsme to dali do Kontrolního výboru, ještě 

počkáme, ale myslím si, že je to na trestní oznámení.  

 Uvidíme, jak se s tím vyrovnáte. Byl bych moc rád, kdybyste to vzali vážně, že tam 

vznikla obrovská škoda. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Přihlášen je pan zastupitel Bodeček, který chce vystoupit počtvrté. Musíme 

procedurální hlasovat, zda mu udělíme slovo. Prezenční hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

Distanční hlasování: pro pan zastupitel Čižinský, Brož, Kučera, Vích, Počarovská, Kotas, 

Špaček, Talacková, Nazarský, Nazarská. Celkový výsledek: pro 15, proti 0, zdržel se 0. Návrh 

byl přijat. Máte slovo. 
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P.  B o d e č e k : 

 Děkuji těm, kteří mi vyjádřili podporu, abych tady počtvrté vystoupil. 

 Nejprve bych chtěl reagovat na to, co tady zaznělo hlavně z úst Karla Grabeina. Výtka 

týkající se opcí neměla směřovat Pavlu Čižinskému, ale ke mně, protože jsem byl v r. 2019 

gesční člen majetku. U opce zareaguji tak, že jsme měli velký problém s tím, jak v minulosti 

byly opce uváděny v záměru a v nájemních smlouvách, resp. v dodatcích. Některé případy 

měly tzv. automatickou opci, některé smluvní dokumentace měly jen slovo opce, některé 

dokumenty měly pouze možnost opce. Když jsme se dívali do detailů, nebyl tam nastaven na 

radnici Prahy 1 správný postup. 

 Poprvé jsem se s touto záležitostí setkal, když mě interpeloval pan Mařík v souvislosti 

s Valentinskou 11 a opět s problémem opce. Tam jsme narazili na to, že nikoli v r. 2019, ale  

v některém z předcházejících volebních období tam byly podivnosti v souvislosti s 

udělováním opcí. Pokaždé, ať to byla možnost opce, automatická opce, vždycky to viselo  

v rámci záměru nebo usnesení. V tomto případě u Žofína nikoli.  

 Co se týká Kolkovny, je to na hodinovou diskusi. Přijde mi ale fér říci tady jednu věc. 

Situace není teď momentálně lehká, nechci jít do detailů, ale jen řeknu jednu poznámku. 

Upozorňoval jsem na to, že v momentu, kdy se bude záležitost prodlužovat, a toho jsem se 

opravdu obával, se tyto dvě společnosti v souvislosti s Kolkovnou domluví. Domluvily se a 

teď původní Kolkovnu má Kolkovna nová. Jak jsem již říkal, jde o 70 mil. Kč.  

 Zpět k této záležitosti. V minulém výstupu jsem zapomněl reagovat na starostu Petra, 

kdy řekl, že se něco podsouvá i v souvislosti se znaleckým posudkem. Petr měl pravdu v tom, 

že bude zpracován znalecký posudek. Mám s tím opravdu problém. Velký problém mám ale v 

tom, že pokud byste jako rada postupovali jako u předcházejícího usnesení, znalecký posudek 

by se vypracoval až v posledním roce současného nájemního vztahu, to znamená až v r. 2024, 

až teprve tehdy, kdy bychom čistě teoreticky znali cenu obvyklou v místě a v čase a v 

momentu, kdyby s ní současný nájemce nesouhlasil, nedovedu si představit, co by se dělo. 

Znamenalo to, že by bylo výběrové řízení, které by se realizovalo - viz Rybářský domeček - 

třeba i jeden rok. Nejsem v tom zkušený, ale myslím si, že provozovatelé těchto objektů 

potřebují mít jistotu budoucího nájemního vztahu minimálně 3 – 4 roky dopředu, aby si mohli 

sjednávat termíny např. v rámci kongresů. 

 Poslední bod. Když jsem to poslouchal, tak si myslím, že záležitost z r. 2010 není 

promlčena. Promlčení se počítá od posledního možného úkonu souvisejícího s danou 

záležitosti. Znovu apeluji na starostu, aby přes interní audit nechal prověřit to, co se 

investovalo ze strany MČ Praha 1 v r. 2017 před požárem a to, co se investovalo ze strany 

MČ Praha 1 na základě dodatku z r. 2010, a co by do té doby šlo na vrub nájemce. 

 Pokud by se něco takového prokázalo, tak od tohoto momentu podle mne – nejsem 

právník – běží promlčecí lhůta. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Beru na vědomí. Prosím pana zastupitele Čižinského.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Shrnu tento bod zastupitelstva trochu obecněji. 

 Jako první za koalici mluvil Jan Votoček, který řekl naprosto neobhajitelné tvrzení o 

právním nároku nájemce na prodloužení smlouvy. Je to tvrzení neobhajitelné. Myslím, že i na 

záznamu bude, že Jan Votoček říkal, že jsou tady právnické názory. O žádném písemném 

právním názoru nevím. 

 Následně mluvil Petr Hejma, který vysloveně přímo začal obhajovat jednotlivé zájmy 

současného nájemce, že to má složité, že potřebuje úvěr atd. Je to další krok k obhajobě toho, 

že současné vedení Prahy 1 kope za nájemce, nikoli za majetek Prahy 1.  
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 Po Amálce Počarovské promluvil Grabein Procházka, který šel ještě dál. Začal nám 

vyčítat, že když jsme byli rok u moci, příliš jsme hájili finanční zájmy Prahy 1, že jsme příliš 

vypovídali nevýhodné smlouvy. Jako příklad si vzal Kolkovnu, kde jsme se pokusili 

nevýhodnou smlouvu ukončit. Nedotáhli jsme to, protože jsme byli odvoláni a současná 

koalice to úplně zpackala. Radní pro nebyty, jehož úkolem má být získat co nejvíc peněz pro 

MČ Praha 1 z pronájmu nebytů, vyčítá minulému vedení, že bylo příliš asertivní vůči 

podnikatelům, že jsme se příliš snažili hájit finanční zájmy Prahy 1 vůči podnikatelům. Toto 

je absurdní. Ti, kteří dnes vládnou Praze 1, naprosto nepokrytě hájí zájmy podnikatelů a 

neváhají na zastupitelstvu takto veřejně hovořit.  

 Ještě k tvrzení, že jsme měli my řešit v r. 2019 problematický dodatek z r. 2010. ODS 

vládne na Praze 1 nějakých 25 let, TOP 09 tady vládlo 8 let a teď vládne další rok, a nám je 

vyčítáno, že jsme u jedné smlouvy, která se v té době neřešila, která nebyla aktuální, nezjistili, 

že došlo při jejím schvalování k porušení možná zákona, možná jiných předpisů. Je to 

absurdní z hlediska toho, jak současná koalice jedná a je to velice zlověstné pro to, co se bude 

obecně na Praze 1 a samozřejmě na Žofínu dít.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Chtěla bych promítnout podklad, který máte k dispozici ohledně posudku kanceláře, 

kde zmiňujete, že to není opce. Prosím pana Bodečka, aby to pomohl promítnout. Mezitím to 

přečtu.  

 

P.  H e j m a : 

 Bohužel, podklad není k dispozici elektronicky, tak ho nelze promítnout, paní 

kolegyně. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 To si děláte legraci, to ho budu skenovat a posílat? Standardně to tam děláte. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan kolega Bodeček se hlásí, možná něco vymyslel. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Myslím si, že bude dobré to přečíst. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Dokument Advokátní kancelář Havel a partners:  

 Máme za to, že citované ustanovení nemůže být z jeho jazykového výkladu 

považováno za opci, to je jako oprávnění jedné strany rozhodnout o tom, zda práva a 

povinnosti z uzavřené smlouvy na příkaz smlouvy nájemní vzniknou, nebo nikoli. Pokud by 

se jednalo o opci, která by byla platně sjednána v původní nájemní smlouvě, nemuselo by 

znovu docházet ke zveřejnění záměru pronajmout nemovité věci a schválení tohoto 

majetkoprávního úkonu v radě klienta. Jelikož se dle našeho názoru o závaznou opci nejedná, 

byl tudíž klient při dalším nakládání s Palácem Žofín jakožto s majetkem ve vlastnictví obce, 

resp. před uzavřením dodatku, povinen plnit povinnosti dle zákona, to je zveřejnit záměr 

pronajmout nemovité věci a následně takový majetkoprávní úkon schválit k tomu příslušným 

orgánem, to je radou klienta. Jelikož se dle našeho názoru o závaznou opci nejedná, máme za 

to, že citované ustanovení nemůže být z jeho jazykového výkladu považováno za opce.  
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 To jsou věty, které zaznívají v materiálu, který máte k dispozici od Havel a partners. 

Posílám to na e-mail a doufám, že ho ještě promítnete. Mezitím si můžeme dát přestávku na 

klub. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 To, co se tady kolegyně Amálka snažila říct je, že máme posudek od Havel a partners, 

který dokládá, že to opce není, ale myslím, že kolegyni z přenosu není moc rozumět – nebo já 

mám ten problém. Chtěl jsem vám to takto jednoduše přeložit.  

 

P.  H e j m a : 

 Nikdo další přihlášený není, rozpravu končím. Vzdal jsem se příspěvku, protože 

neinteligentní výpady proti mé osobě a dalším kolegům z koalice ze strany pana kolegy 

Kučery nejsou hodné reakce a jsou pod naši úroveň. Věřím tomu, že ostatní zachovají stejnou 

úroveň jednání, jako tomu bylo dosud.  

 Respektuji požadavek na přestávku pro jednání klubu. Vyhlašuji 5 minut na jednání 

klubu. 

  

P.  P o č a r o v s k á : 

 Prosím paní Valíčkovou, aby to mezitím promítla. Děkuji. 

(Jednání klubů) 

P.  H e j m a : 

 Prosím pokračovat v projednání posledního bodu dnešního zasedání.  

 Po přestávce klubů nám chce něco sdělit Amálka Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Nevím, zda to účastníci v sále dostatečně viděli. Poslala jsem upravený obrázek, aby 

se lépe zobrazoval. Prosím paní Valíčkovou, aby to ještě zobrazila.  

 Zároveň bych se chtěla zeptat Davida Bodečka nebo Davida Skály, zda ví o tom, že s 

tím byli ostatní zastupitelé seznámeni, aby bylo zřejmé, že se o opci nejedná. Znamená to, že 

dává smysl, abychom se tím jako zastupitelstvo následně zabývali.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předsedu Návrhového výboru pana radního Bureše, aby nás seznámil s tím, 

zda došel nějaký protinávrh nebo pozměňovací návrh. Nic nedošlo. 

 Prosím hlasovat o původním návrhu usnesení. Prezenční hlasování: pro 2, proti 

0, zdrželi se 3. Distanční hlasování: pro Počarovská, Nazarský, Nazarská, Kučera, Vích, 

Brož, Čižinský, Špaček, Kotas, Talacková. Celkový výsledek: pro 12, proti 0, zdrželi se 

3, nehlasovalo 8. Návrh nebyl přijat.  

 Konstatuji, že Program dnešního mimořádného zastupitelstva byl vyčerpán. 

  

Děkuji všem, kteří konstruktivně a věcně diskutovali. Přeji vám krásný zbytek dne a 

končím dnešní zasedání. 

 Technická – pan zastupitel Brož. 
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P.  B r o ž : 

 Jde mi o to, že se vždycky zeptáte předsedy Návrhového výboru, jestli přišly nějaké 

pozměňovací návrhy, což je v pořádku. Byl bych nerad, kdybychom dospěli do podobné 

situace, jako se to stalo minule, že pan předseda Návrhového výboru najednou vykouzlil 

nějaké pozměňovací návrhy. Mohlo by být zaneseno v Jednacím řádu, že pozměňovací 

návrhy musí zaznít před ukončením diskuse. 

 

P.  H e j m a : 

 Pane zastupiteli, opakuji to, co jsem říkal na předchozím zasedání, že připravujeme 

aktualizaci Jednacího řádu v tomto duchu. Bylo to na impuls paní kolegyně Počarovské. 

Připravíme nový text a bude to na příštím jednání zastupitelstva jako první bod. Jednací řád 

ještě doprecizujeme.  

 Aktuální informace ohledně Covid. Ke včerejšímu dni na radnici MČ byli 4 pozitivní, 

nikdo v karanténě, takže máme výborný stav.  

 

 

Přeji vám, abyste byli zdrávi a hodně sil v boji proti pandemii i vašim 

blízkým. Hezký den a na shledanou. 


