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P. H e j m a : 

 Kolegyně a kolegové, vážení hosté, zahajuji 26. zasedání zastupitelstva naší městské 

části. Konstatuji, že jsme se sešli v usnášeníschopném počtu. S radostí konstatuji, že jsme 

všichni prezenčně, že nemáme žádnou distanční formu účasti. Doufám, že je to signál k tomu, 

že se blýská na lepší časy.  

 Omluvený pozdější příchod máme registrovaný od pana zastupitele Kotase, který 

avizoval příchod kolem poledne. Žádný dřívější odchod neregistrujeme, částečnou neúčast 

též. Amálka Počarovská hlásí ještě pozdější příchod paní kolegyně Valerie Talackové.  

 Přistoupíme k ověření zápisu z minulého 25. zasedání ze dne 13. dubna. Ověřovateli 

byli pan zastupitel Nazarský a pan zastupitel Heres. Máte nějaké připomínky nebo námitky? 

 Technická poznámka pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji za udělení slova. Omlouvám se, není to teď k věci. Všechny zdravím – jak ty 

na Žofíně, tak ty, kteří nás sledují. 

 Před schválením programu bych si vyžádal dvě minuty k omluvě. Na dubnovém 

zasedání zastupitelstva bylo projednáváno několik dotačních programů. Zajímaly mě a stále 

zajímají finanční částky k projektům, které jsou propojeny v rámci více dotačních programů. 

Bohužel, mé dotazy v dubnu „schytala“ oblast kultury, protože byla první, která byla 

zastupitelstvem projednávána. Stejné dotazy by „schytali“ i předkladatelé pro sport nebo pro 

výchovu a vzdělávání, pokud by jejich předklady tady byly projednávány jako první. V dubnu 

jsem tady nechtěl vysvětlovat, že mé dotazy nezpochybňovaly práci jakékoli komise, která 

předkládala doklady pro vyhodnocení. Pokud toto někdo z komisí takto vnímal, velmi se mu 

omlouvám. Jmenovitě bych se chtěl omluvit vedoucí oddělení kultury Lindě Klečkové, panu 

gesčnímu členu rady místostarostovi Petru Burgrovi, který má kulturu na starosti a také své 

stranické kolegyni Jarce Nárožné, která byla v komisi a která mě možná oprávněně vyčinila, 

že jsem se na detaily k tomuto projektu nezeptal. Všem, kterých se dotklo to, co jsem tady 

říkal, se ještě jednou omlouvám a děkuji za pozornost. 

 

P.  H e j m a : 

 Omluva bude určitě přijata na všech stranách. 

 Zápis z 25. zasedání zastupitelstva považuji za ověřený.  

 Ověřovatelé dnešního zápisu jsou navrženi v tomto složení: paní zastupitelka Nazarská 

(přijímá), jejím náhradníkem pan zastupitel Brož (přijímá), druhým ověřovatelem pan 

místostarosta Burgr (přijímá), jeho náhradníkem pan zastupitel Scholz (přijímá). 

 Mandátový a volební výbor bude fungovat v obligátním složení: předseda pan radní 

Caban, paní zastupitelka Nazarská, pan zastupitel Scholz. 

 Návrhový výbor v čele s předsedou panem radním Burešem, dále je členem pan 

zastupitel Brož a pan zastupitel Kračman.  

 K doplnění a ke změnám návrhu programu. V úterý 11. května vám byly do kanceláří 

a schránek v informačním centru našeho úřadu rozdány materiály pro 26. zasedání 

zastupitelstva. Na stůl vám byla rozdána příloha č. 5 k bodu zřízení příspěvkové organizace 

Škola v přírodě a školní jídelna Janov nad Nisou, příspěvkové organizace, od předkladatelky 

paní místostarostky Špačkové. 

 Dále vám bylo rozdáno doplnění bodu č. 18 – Aktualizace stanoviska MČ Praha 1 k 

problematice poskytování služeb krátkodobého ubytování, kde jsou předkladateli pan 

zastupitel Nazarský a Čižinský. 

 Dále pan zastupitel Čižinský žádá o zařazení do programu prověření privatizace bytu 

pana xxxxxxxxxxx. O zařazení bodu do programu bude hlasováno.  
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 Vážení, dovolte, abych před otevřením rozpravy k programu vás požádal o vzdání 

piety minutou ticha panu Slávku Černíkovi, který byl dlouholetým zastupitelem. Byl to 

člověk, který hodně svého života věnoval práci pro městskou část. Naši poctu si zaslouží. 

Prosím o minutu ticha. 

 (Zastupitelé povstávají.) 

 Děkuji. Otevírám rozpravu k návrhu programu. Prvním přihlášeným je pan zastupitel 

Kučera. S technickou se hlásí pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 V rámci technické poznámky žádám, aby tisk, který jsem dnes ráno navrhl – prověření 

privatizace bytu pana dr.xxxxxxxxxxx a prověření role Petra Hejmy, Jana Votočka a dalších v 

této kauze, byl rozdán. Zastupitelé těžko mohou rozhodovat o zařazení něčeho, co nevidí. 

 V e-mailu jsem paní Valčíkové naznačoval, že vzhledem k tomu, že se tady 

systematicky vyřazují jak moje, tak další opoziční tisky, přišlo mi neekologické tisknout 

desítky stran příloh. S tím, že návrh usnesení a důvodová zpráva budou vytištěny, jsem 

počítal. Prosím, aby jednání bylo přerušeno, než toto bude rozdáno. 

 

P.  H e j m a : 

 V tomto směru si myslím, že není důvodu přerušovat jednání zastupitelstva, že mohou 

kolegyně v klidu pracovat. Samozřejmě, že předseda každého klubu má právo vyžádat si 

přestávku pro jednání klubu, takže můžete využít tento institut. Nerad bych zaváděl, protože 

si někdo připraví tisk na poslední chvíli, aby zdržoval všechny zastupitele.  

 Slovo má pan zastupitel Kučera.  

 

P.  K u č e r a : 

 Dobré ráno, dámy a pánové, chtěl bych poprosit všechny zastupitele a pana starostu, 

až se rozjede známý festival vyřazování opozičních bodů, aby se obtěžovali s důkladným 

odůvodněním, proč tisk navrhují vyřadit.  

 Chtěl bych připomenout, že ani za předpředchozího starosty Lomeckého nebylo běžné 

vyřazovat opoziční body bez odůvodnění. Tehdy to bylo považováno za arogantní. Dřívější 

koalice vždy důvody předkládala, případně předkládala svoji vlastní verzi usnesení. To, že se 

vyřazují body jen tak, považuji za velmi arogantní a nechtěl bych, abychom v tomto 

pokračovali. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Žádám zařadit bod 10 na pevnou hodinu 18.30. 

 Dále žádám o sloučení rozpravy k bodu 10, 19, 20, 21, 22, 23. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

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

 Požádala bych pana starostu – chybí mi zde bod o strategickém plánu. Již na minulém 

zastupitelstvu jste nás měl informovat. Nevím, jak daleko strategický plán je, aspoň 

informovat, jak daleko tento plán je. Myslím, že teď nastane boom výběrových řízení na 

nebytové prostory, které se uvolnily během koronaviru. Je třeba, aby byl nějaký podklad, 

který jsem chtěla už loňský rok.  

 

P.  H e j m a : 

 Bude podáno vysvětlení. Mohu využít svého přihlášení. 

 K bodu strategický plán. Je počítáno, že bude zařazen jako řádný bod na červnové 

zastupitelstvo. V současné době se připravuje s IPR a s dalšími kompletní podklad, takže o to 

vás určitě nepřipravíme.  

 Ke kol. Kučerovi. Srovnání s minulým obdobím je značně nefér. Když se podíváte na 

tisky, které předkládala tehdejší opozice, které jsem byl i já historicky součástí, jsou trochu 

jiného charakteru proti současným tiskům. Z toho důvodu se k nim takto přistupuje. Myslím 

si, že nikdy nebyl vyřazen žádný tisk, ke kterému by nebylo zdůvodnění, třeba také, že je to 

tisk absurdní a nesmyslný. Na toto hodnocení má každý ze zastupitelů právo.  

 Zároveň využívám svého přihlášení k tomu, abych předložil tisk v souvislosti s bodem 

10, kde reaguji na žádost občanů, která byla řádně předložena prostřednictvím Úřadu MČ 

Praha 1 a která se týká všech dotčených problémů, které jsou řešeny v bodech 20, 21, 22 a 23. 

Vše tento tisk zahrnuje. Je možné vést rozpravu ke všem těmto bodům. Je předložen návrh 

usnesení, každý má právo předložit protinávrh proti tomuto usnesení. Tisky pana zastupitele 

Čižinského, které jsou obsaženy v těchto čtyřech bodech, které pouze dělí jednotlivé části 

námětu, který je uveden v podpisovém archu, jsou tisky nadbytečné. Proto navrhuji vyřazení 

tisků 20, 21, 22 a 23. 

 Zároveň navrhuji vyřazení bodu 24, který se týká zřízení oddělení samosprávných 

činností a vnější činnosti Úřadu MČ Praha 1. Je to charakter tisku, který je absurdní. Nikdy 

jsem se za celou éru mého angažmá nesetkal s tím, že by někdo dával zastupitelstvu návrh na 

zřízení jednoho oddělení, aniž by si sám došel na úřad, zeptal se mne, pana tajemníka nebo 

kohokoli jiného na smysl zřízení té či oné organizační jednotky. Náš úřad má obrovské 

množství organizačních jednotek a každá má nějaký smysl. To, že se znovu zřídilo oddělení 

samosprávní činnosti a vnější kontroly, pouze napravuje stav, který nastal v nedávné 

minulosti, kdy obě tato oddělení, která fungovala na našem úřadu, byla zrušena. Byla zrušena 

z organizačních důvodů, kdy docházelo k masivnímu snižování stavu zaměstnanců a obě tato 

oddělení měla svůj smysl. Jsem připraven dát rozsáhlý výklad, co oddělení dělá, jakou má 

náplň. Opakuji, že je to reinstalace oddělení, která existovala dokonce samostatně. V rámci 

úřadu to bylo oddělení samosprávných činností a oddělení vnější kontroly. Sloučilo se to do 

jednoho, kapacitně se to naplnilo z řad stávajících zaměstnanců. Nejsou to žádná místečka pro 

někoho zvenčí. Je to naprosto negativní vůči nákladům úřadu. 

 Náplň oddělení si můžete přečíst. Kolega vám zkopíroval organizační řád, který se 

schválil usnesením rady, a tam máte vše popsáno. Veškeré kompetence jsou naprosto správné, 

jsou funkční a velmi prospěšné pro fungování Úřadu MČ.  

 Z tohoto důvodu si dovolím šetřit náš čas a tento absurdní předklad navrhuji vyřadit. 

 Další se do rozpravy hlásí pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Chtěl jsem původní reagovat na něco jiného, ale když mám slovo, zareaguji rovnou. 

Absurdnost a nesmyslnost nějaký tisků tvrzené koalicí by bylo vhodné nějakým způsobem 

zdůvodnit a přitom také reagovat na to, co je napsáno v důvodové zprávě.  
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 Pokud se jedná o tisk 24, což je oddělení samosprávných činností a vnější kontroly 

útvaru starosty Úřadu MČ Praha 1, v důvodové zprávě je řečeno a poměrně 

vyargumentováno, že útvar má podivně široké kompetence a že má k těmto kompetencím 

neadekvátní personální obsazení. Mělo by se prověřit, co tento útvar reálně dělá. Je tam 

spousta argumentů, že tam důvodové zprávy nesedí, že vymezení v organizačním řádu je 

podstatně širší, než jak bylo uvedeno v důvodových zprávách, zásadně širší, než jak bylo 

někdejší oddělení vnější kontroly, které bylo zrušeno někdy v r. 2015. Bylo tam naznačeno, že 

je pochybnost, zda kompetence jsou systematicky naplňovány, např. zda pracovníci chodí na 

všechny komise a výbory, jak by podle organizačního řádu chodit měli.  

 Pokud nám zde starosta Hejma slibuje rozsáhlé zdůvodnění, bylo by záhodno udělat to 

teď na zastupitelstvu, když to projednáváme. Navrhuji toto zdůvodnění, které si rád 

poslechnu. Bylo by předneseno i veřejně, aby si občané, kteří sledují přímý přenos, mohli toto 

zdůvodnění poslechnout.  

 Vyjádřím se ještě k tisku, který se týká kontroverzní privatizace bytu dr. 

xxxxxxxxxxxxx. Tento bod navrhuji předřadit jako bod první, aby byl před bodem šestým, 

který se jmenuje Koncepce nakládání s bytovým fondem. Minimálně jde také o další otevírání 

vrat k budoucí privatizaci bytů. V tisku o kontroverzní privatizaci bytu dr. xxxxxxxxxxxxx po 

prověření všech skutečností navrhuji, aby se další práce na privatizaci bytů zastavily. Připadá 

mi logické, aby byl nejdříve projednán můj tisk a následně tisk předkládaný Janem Votočkem.  

 Co se týká urgentnosti, je to tak, že mě o víkendu kontaktovala pracovnice České 

televize paní Zuzana Černá, o byt se zajímala, že ho prověřuje. Když jsem o tom přemýšlel, 

na leccos jsem si vzpomněl, dohledal jsem další materiály a dospěl jsem k názoru, že je třeba 

prověřit zejména roli některých politiků, kteří se pro privatizaci angažovali, ale i privatizaci 

samotnou. Myslím, že je to v tisku vyargumentováno. Když je teď upřena mediální pozornost 

na majetkové poměry současného ministra zdravotnictví xxxxxxxxxxx, domnívám se, že by 

bylo vhodné, aby současné vedení před tímto nezavíralo oči a aby všechny prověřilo.  

 Na tomto tisku trvám a věřím, že bude zařazen jako první bod, aby předcházel dalšímu 

bodu o privatizaci. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, nechci vám napovídat, ale musíte požádat o zařazení tohoto bodu jako 

takového. Požádal jste pouze o předřazení.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Žádám o zařazení. 

 

P.  H e j m a : 

 Teď je to v pořádku.  

 Slovo má pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Pokud se týká nově navrhovaného tisku, o kterém bych neměl mluvit, když jsem v 

něm přímo napadán, ale podstatné je to, že xxxxxxxxxx je jako vějička, aby to přilákalo 

pozornost. Celý tisk se týká toho, aby se zrušila privatizace jako taková. Záleží na tom, zda to 

bude nebo nebude zařazené. 

 Přihlásil jsem se k jiné věci. Navrhuji vyřadit bod 25, což je otázka pronájmu garáží v 

Opletalově ulici 10 nižší nabídce Paláce Fénix před jakousi firmou ze Znojma, která k tomu 

přistupovala jako možný kšeft, který by v centru Prahy pronajímal garáže, aby sem přilákal 
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více lidí, zatímco my jsme posuzovali z toho hlediska, že se tam sníží množství aut, která 

parkují na ulici.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji, je zaevidováno. Technickou poznámku má pan zastupitel Skála. 

 

P.  S k á l a : 

 Omlouvám se panu dr. Votočkovi,  nerozuměl jsem mu poslední dvě věty. Mohl by  

zopakovat zdůvodnění garáží?  

 

P.  H e j m a : 

 Bude pan radní opakovat? Nebude. 

 Slovo má paní kolegyně Talacková. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Chtěla bych podpořit návrh kolegyně Počarovské na žádost o projednávání žádosti 

občanů na pevný čas 18.30 hod. Je to dobrým zvykem, jako když se projednávají žádosti na 

Magistrátu, aby se projednávaly v pevný čas. Žádost podepsalo 173 oprávněných občanů 

Prahy 1, což není málo. Byla by to neúcta vůči nim, aby se to neprojednávalo v pevný čas.  

 

P.  H e j m a : 

 Beru na vědomí. Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Dovolím si navrhnout vyřazení bodu 17, který je z mého pohledu pouze opsáním z 

různých materiálů, které jsou veřejně přístupné na webu. Dovoluji si zdůvodnit dnes tak 

nadužívaného a zneužívaného slova participace.  

 Materiál, že nebyly dostatečně participované projekty, vychází asi z toho, že ho 

předkládá někdo, kdo nezná historii. Když vezmu jednotlivé projekty, např. Dvořákovo 

nábřeží, tak je to nejvíce participovaný projekt, který tady kdy historicky vůbec byl. Dělal to 

IPR přes rok, jsou k tomu stovky stránek IPRu na jeho projektech. Městská část ve své studii, 

která teprve bude projednávána a prezentována, vycházela z toho, co IPR shromáždil, co 

občané sdělovali. Došlo k úpravě původní studie a postupně se to vyvíjí. To je jeden z 

případů.  

 Další postup je zcela jasný. Nebýt covidu, tak v září byla další výstava Současnost a 

budoucnost MČ Praha 1, kde by opět byly prezentovány jednotlivé projekty. Důležité je, aby 

se věci dělaly, prezentovaly, připomínky se braly a aby si lidé uvědomili to, co řekl pan Boháč 

z IPRu: participace není o tom, že by každý vyštěkl svůj názor, je to zapojení občanů, kteří si 

uvědomují, že přebírají odpovědnost za výsledek. Znamená to, že musí posoudit ne své 

parciální zájmy, ale musí se seznámit se všemi skutečnostmi. 

 Myslím si, že nebýt covidu, tak od loňského roku běžela diskuse s občany, což 

znamená sbírání jejich názorů, vysvětlování jednotlivých věcí, ne „vyštěknutí“ slova „beton“ 

a tím uzavření jakékoli diskuse.  

 Předkládá to sice zástupce Pirátské strany, ale cítím v tom rétoriku pravicového hnutí, 

které nespolupracuje, někteří se baví, nic nenavrhuje a neútočí. Doufám, že si Pražané 

uvědomují, že kdyby nebylo Prahy sobě, tak už dnes jezdíme po novém Libeňském mostu, že 

už nakupujeme ve Staroměstské tržnici, která měla být už půl roku otevřena a že kritizování 

práce kohokoli jiného není participací. Participace je diskutování a akceptování argumentů z 

jedné i z druhé strany.  
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 Proto tento bod považuji za nadbytečný, protože je to opsání z webu nějakých 

formulek ze Zdravých měst a není to nic konkrétního pro Prahu 1.  

 Druhý bod, který si dovolím navrhnout k vyřazení, je bod č. 19, který je nic neříkající. 

Zastupitelstvo informujeme o tom, co bylo i na zastupitelstvu hl. m. Prahy, že projekt je 

rozdělen. Můžeme mít na to každý jiný názor. Věřím odborníkům, že dva stromy - chudáci 

čekají v Německu a každý rok jsou přesazovány z balu do balu, aby se mohly převézt na 

Smetanovo nábřeží. Pan Čižinský si myslí, že je to Novotného lávce, skutečně to ale tak není. 

Má to špatně i pan zastupitel Kučera v materiálu, který navrhuji k vyřazení.  

 Každý můžeme mít nějaký názor. Zde šly stranou i odborné názory, že je lepší dopad 

na životní prostředí, když tam budou dva nové stromy. 

 Bod 10, předložený panem starostou, jasně říká, co se děje. To, aby tady pomalu 

někdo říkal, kdy se má jaký strom zalévat, neberu od člověka, který připravoval materiál a 

který chtěl připravit hl. m. Prahu a Prahu 1 o finanční prostředky. To asi budeme řešit jinde. 

Nejsme těmi, kteří se ráno budí s tím, že „podle sebe soudím tebe“ a křičí, kdo koho chce 

okrást. Říkám, že tady došlo k chybě v přípravě. Tisk navrhuji k vyřazení. 

 Podporuji to, co řekl pan starosta – jeho návrh na vyřazení ostatních bodů. Když to 

shrnu, tak nemá cenu se zabývat Anenským trojúhelníkem na konci ulici Karolíny Světlé, ale 

když si vezmu Pařížskou ulici, na základě studie Židovské obce, po dobu deseti let 

diskutování s jednotlivými historiky, snahu o obnovení historické myšlenky toho, kde byla 

ulice Rabínská – to znamená rehabilitace proběhlé asanace, když přejde do studie tak, aby 

mohla být dokončena na základě původních historických technických věcí, dlouholetých 

diskusí s Židovskou obcí, měla se stát součástí prezentace už v září. Už někdo ale vykřikne 

slovo „beton“ a znemožňuje ostatním lidem nad tím diskutovat. Některým lidem stačí toto 

slovo a dál nepřemýšlí, což jsem si v posledních dnech vyzkoušel v diskusi s některými 

občany na ulici. Říkali, že jim tam chceme něco betonovat, ale když jsem jim ukázal a 

vysvětlil, co se tam děje, tak říkali, jak se nechali obelhat tím, co podepsali. 

 U Františku žádný park není, je to špatně napsáno. Není to ani parčík u Novotného 

lávky na konci ulici Karolíny Světlé. Když se podíváte do územního plánu, tak přece víte, co 

to je. Stejně tak František je pouze městská zeleň, není to žádný park. Na základě proběhlé 

participace, kterou dělal IPR velmi důkladně, bylo to, co požadovali občané – revitalizace 

prostoru, nalezení důvodu, aby na toto místo chodili. Dokonce druhý největší požadavek 

občanů byla kavárna a hlavně obnovení původní ulice Na Františku, to znamená 

zprůchodnění, aby to nekončilo v území nikoho.  

 To všechno jsou věci na diskusi, nejdříve na probrání na odborné úrovni, co je vůbec 

možné, aby se neslibovalo něco nereálného, a následně aby se to diskutovalo s občany.  

 Podporuji to, co tady říkal pan starosta i to, co říkal pan kol. Votoček. Věc mě velmi 

zajímala z dopravního důvodu. Všichni víte, i David Skála, že historicky se hledalo, jak i 

nešťastné garáže ve Štěpánské určit pro rezidenty a garáže v Opletalové pro abonenty, jak 

vyzkoušet to, že omezíme počet abonentních karet. Magistrát moc neakceptuje naše námitky, 

David ví, co se stalo minule. Na parkovací komisi zapomněli na všechny návrhy Prahy 1, 

které měly zúžit oblasti pro abonenty, aby nám s kartou nejezdili po celé Praze 1. 

 Je to příklad, jak podle sebe soudím tebe – hned vykřiknutí loupež, krádež. Tak asi na 

to, kdo to vykřikuje myslí, a je to jeho přirozenost. 

 (P. Hejma: Pane kolego, upozorňuji na čas.) 

 U Pařížské 14, kde prokazatelně městská část nevydělala 49 mil. Kč, tak jsme na to 

pouze upozornili. Akceptovali jsme, že je politické rozhodnutí to nevydělat a nekřičeli jsme o 

nějaké loupeži. Jen jsme na to upozornili, spočítali to a víme, že městská část nevydělala. 
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 Podporuji to, co říkal pan dr. Votoček, že se tam vybíralo. Řešilo se to již od loňského 

roku. Znamená to, že teď je vytažení čistě účelové. Panu Čižinskému asi došla témata. 

Dokonce se vyjadřoval odbor veřejného prostoru, zda je skutečně pro městskou část lepší, aby 

se to pronajalo pro cizího, který sem zavede další dopravu, nebo aby si to pronajal někdo, kdo 

tam má největší počet parkovacích oprávnění. Nebude je realizovat a bude víceméně stát  

v garážích. 

 Asi si to pan starosta znamenal, ale jelikož tady zazněla výzva, bychom 

argumentovali, tak jsem si dovolil podpořit jak pana starostu, tak pana dr. Votočka. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, snažme se dodržovat časový limit. 

 Pan kol. Bodeček má technickou poznámku. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pane starosto, tady došlo k trojímu porušení jednacího řádu. Myslel jsem, že platí 

jednací řád, ve kterém je uvedeno, že se máme vyjadřovat pouze pro návrh, pro vyřazení nebo 

pro zařazení ke konkrétnímu tématu. Co mám teď dělat, když tady Richard Bureš uvedl 

Pařížskou 14 a chtěl bych na to reagovat? Znamená to, že otevíráme takovouto diskusi?  

 Pokud na to nemohu reagovat, měl byste, pane starosto, zařídit, aby to bylo vymazané 

i ze stenozáznamu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, přihlaste se do diskuse, abyste mohl reagovat. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Toto je faktická poznámka. 

 Pokud se týká času, mám za to, že jednací řád říká, že se k jedné záležitosti můžeme 

vyjádřit maximálně ve dvou minutách. Je v pořádku, kdyby se Richard Bureš vyjádřil v osmi 

minutách, ale ke čtyřem návrhům bodů. 

 

P.  H e j m a : 

 Beru na vědomí, snažil jsem se upozornit. Na druhou stranu to byla věcná 

argumentace, kterou bylo potřeba vyslechnout. Chápu, máte naprostou pravdu, nebylo to 

správně.  

 Slovo má pan kolega Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Přihlásil jsem se proto, abych protestoval proti tomu, že pan radní  Bureš zneužívá 

rozpravu o programu kromě odůvodnění k mnoha osobním útokům na opozici. V situaci, kdy 

v prvním bodu tohoto zastupitelstva chcete schválit další restrikce jednacího řádu, které se 

posouvají někam ke Stalinským jednacím řádům, tak co to je? Pan Bureš bude tady napadat 

ostatní, a my budeme mlčet, protože jednací řád nám ukládá, že nesmíme reagovat atd.? To 

jsou nesmysle. Pěkně začínáme, pane starosto. 

 

P.  H e j m a : 

 Rozumím vaší poznámce. Pan radní Votoček. 
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P.  V o t o č e k : 

 Chtěl bych pana předsedu Kontrolního výboru upozornit, že navrhovaný jednací řád 

ještě nebyl schválen. Dosud postupujeme podle starého.  

 

P.  H e j m a : 

 I ve starém je to tak, jak říkal kolega Bodeček.  

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nemám nic proti tomu, aby se diskutovalo. Myslím, že je dobře, že tady Richard 

Bureš mluví, aspoň to voliči vidí. Chápal jsem to tak, že v rámci diskuse o programu nejsou 

omezení, která platí o diskusi o jednotlivých bodech, že mohu vystoupit více než třikrát a není 

ani časové omezení. Tak jsem dosud chápal diskusi o programu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pokračovat v diskusi. Paní místostarostka Špačková má slovo. 

 

P.  Š p a č k o v á : 

 Dovolila bych si požádat o vyřazení tří tisků. Budu stručná a věcná, jak požadoval pan 

zastupitel Kučera, ale musím to trochu rozvést. 

 Žádám o vyřazení bodu 15 předkladatelů paní Počarovské a pana  Bodečka – testování 

žáků ve školách šetrnější metodou.  

 Všechny naše školy jsou přihlášeny k testování PCR testy ze slin jednou za 14 dní, jak 

jsme slíbili. Od 17. 5. bude probíhat takto: škola Brána jazyků měla v pondělí ještě antigenní 

test a v pátek už PCR ze slin, totéž škola Jiřího Gutha Jarkovského, Malostranská škola – 

PCR testy už zítra. Školy Vodičkova a Curieových PCR testy ze slin od příštího týdne. 

 Toto zdržení je zdůvodněno náhlým nástupem středních škol, což znamená enormní 

zatížení laboratoří.  

 Pokud rodiče nedají souhlas s použitím osobních údajů nutných pro PCR testy, budou 

se jejich děti testovat nadále antigenními testy jednou týdně.  

 Podle ministra Plagy z MŠMT se zatím přihlásily pouze stovky škol z celkového počtu 

5500 základních a středních škol. Jsem ráda, že se z Prahy 1 přihlásilo sto procent školských 

zařízení a ne jako např. na  Praze 11, kde je radní pro školství vaše kolegyně, spolustranička 

Pirátka, tam se nepřihlásila ani jedna škola. 

 Dále si dovolím požádat o vyřazení bodu 16, pana Nazarského, z důvodu zbytnosti. V 

předminulém týdnu byl vysoutěžen a je znám zhotovitel, který bude rekonstruovat budovu 

MŠ Řásnovka 2 podle plánu – s rozšířením kapacity a s vybudováním solné jeskyně, o jejíž 

prospěšnosti zdraví bylo zastupitelstvo podrobně informováno už na jednání 9. 2. 

 Není pravda, jak se píše v tisku a konstatuje v navrhovaném usnesení, že jde o 

nehospodárnou investici. Naopak, je to investice do budoucnosti a pro zdraví dětí naší 

městské části, jak doporučuje v tisku 15 pan Bodeček. Dovolím si citovat: 

 V našich školách by zdraví mělo být prioritou pro všechny členy zastupitelstva 

městské části Praha 1. 

 Dále žádám o vyřazení bodu 27 předkladatele pana Čižinského. Je s podivem, že 

bývalý starosta nezná rozdíl mezi dětským hřištěm a sportovištěm, čímž je hřiště Na Františku 

a Masná. Magistrát hl. m. Prahy dal na uvážení městským částem uzavření dětských hřišť. 

Slíbila jsem, že dětská hřiště nezavřu a nechala jsem je otevřená, na rozdíl třeba od Prahy 7.  

 Sportoviště Na Františku a Masná – viz foto, které jsem připojila do tisku, musela být 

z rozhodnutí vlády uzavřena. Proto žádám o vyřazení tohoto tisku.  
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P.  H e j m a : 

 Děkuji. Technická poznámka pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pane starosto, toto také nepatří dle jednacího řádu, kdy se má projednávat návrh 

programu. Podle toho, co řekla paní starostka, měli bychom otevřít diskusi a vzít usnesením 

tyto informace.  

 Prosím, aby byl jednací řád dodržován, a na druhou stranu co bylo teď umožněno 

zástupcům koalice, aby bylo umožněno i zástupcům opozice. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Myslím, že se jednalo o zdůvodnění toho, proč paní místostarostka navrhuje vyřadit. 

Na začátku byla vznesena prosba, aby se důkladně zdůvodnilo, proč se někdo domáhá 

vyřazení. Myslím si, že na tom není nic špatného.  

 S technickou poznámkou má slovo pan zastupitel Vích. 

 

P.  V í c h : 

 Má technická poznámka směřuje k témuž. Rozprava ke konkrétnímu bodu se překlápí 

do přípravy programu, což je nesystémové. Pokud si o tom chcete povídat a podávat nám 

informace, dejte to do programu, kde na to bude prostor, ale nezneužívejte jednání o 

programu k sáhodlouhým informacím, které jsou často zavádějící a nepravdivé – viz pan 

Richard Bureš. 

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, já vám rozumím, ale vycházíme vstříc návrhu pana zastupitele Kučery. 

Musíte se domluvit mezi sebou. Podrobně se zdůvodňuje vyřazení toho či onoho bodu. 

 Pan zastupitel Scholz. 

 

P.  S c h o l z : 

 Chtěl bych podpořit to, co říkal pan starosta. Pan zastupitel Kučera nás požádal, 

abychom důkladně zdůvodňovali, proč tisky vyřazujeme. Kolegové, kteří navrhli vyřazení 

tisků, je důkladně zdůvodnili, a nyní jsme kritizováni, že je zdůvodňujeme moc důkladně a ať 

to tak neděláme. Přiznám se, že tomu přestávám rozumět.  

 Domnívám se, že paní místostarostka Špačková nebyla velmi dlouhá a byla velmi 

korektní v tom, proč chce bod vyřadit.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o technickou poznámku pana zastupitele Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 Tím, že je porušován jednací řád, zabírá to ještě více času. Myslím si, pokud bude 

dodrženo, že jako opozice můžeme stejně odargumentovat to, co jsme slyšeli od pana Bureše, 

kdy některé věci mi přišly nepřesné, tak můžeme být tolerantní 

 

P.  H e j m a : 

 Musíme dodržet vyváženost, to si můžeme slíbit vzájemně. 

 Slovo má paní Sitár Baboráková.  

 

 



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

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

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 11 
 

 

P.  B a b o r á k o v á : 

 Prosím o vyřazení bodu č. 18-Aktualizace stanoviska MČ Praha 1 k problematice 

poskytování služeb krátkodobého ubytování, s to z toho důvodu, který jsem avizovala již na 

minulém zastupitelstvu. 

 Na výboru jsme vytvořili čtyři materiály: stanovisko současné právní regulace 

krátkodobých pronájmů, to je nezávislý právní posudek, materiál uplatnění současných 

zákonů v problematice krátkodobého ubytování, čili vyjádření úředníků k tomuto dokumentu, 

přehled nového zákona a jiných zákonných změn, obecný přehled. 

 S těmito dokumenty v současné době na základě usnesení výboru obcházím úředníky a 

zpracovatele s tím, aby mi udělili souhlas se zveřejněním. Zveřejníme je potom na stránkách 

Chci se v klidu vyspat. Na příštím výboru, což je ve čtvrtek, plánujeme vydat stanovisko k 

těmto dokumentům a představit je v červnu zastupitelstvu.  

 Tím, že bylo další zastupitelstvo, měla jsem na to od minulého výboru 13 dní. Není to 

moc času na to, abych stihla všechny materiály zpracovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Pokračujeme dále v rozpravě. Pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Z diskuse mi absurdnost tisků nevyplývá. Těm, kteří se cítí být gesční za kvalitu, tisky 

se jim buď nelíbí, nebo na to mají jiný názor a říkají věci, které někdy mohou „sedět“ a někdy 

nemohou, ale to by mělo být materií meritorního projednání. Žádnou absurdnost nebo 

nesmyslnost jsem neviděl.  

 Stručně zareaguji na Jana Votočka ke kontroverzní privatizaci bytu dr. 

xxxxxxxxxxxxx. Je pravda, že Praha sobě byla proti privatizaci obecně také z toho důvodu, že 

k podivnostem dochází. Zde je tisk, který podle mého názoru je potřeba prověřit. Mluvit o 

nějaké zástěrce je zde nepřípadné.  

 Pokud jde o garáže v Opletalové, které rovněž předkládal Jan Votoček, zřejmě to 

vyjednával Richard Bureš, který se k tomu také hlásí, což je dobře, jsou v tisku konkrétní 

argumenty. Pronájmem garáží v Opletalově ulici Paláci Fénix, dříve Palác Blaník, je to firma, 

podle které se jmenuje seriál Kancelář Blaník, není nijak zdůvodněn. Tvrzení, že pronájmem 

tomuto subjektu se sníží tlak na Václavském nám., zatímco jiný subjekt by to nedělal, nesedí. 

Ve smlouvě není nic uvedeno, Palác Fénix nepodepsal, že nebude navyšovat žádná abonentní 

oprávnění a žádosti a naopak druhá firma také jasně řekla, že by to nabídla především firmám 

z okolí. Nelze takto argumentovat. Tady byla vyšší nabídka, která byla opomenuta 

zdůvodněním, které je účelové. Nevidím závěr z toho, jak oba zisky vypadají. 

 Pokud je druhá firma ze Znojma, tak nevím, proč by to měl být nějaký problém. Je 

pravda, že Palác Fénix je spjat s Prahou, možná jiná firma odjinud by nebyla tak špatná. Proč 

někdo chce na pronájmu vydělat? Tak to podnikatelé dělají. Pan Roman Janoušek, který 

údajně stojí za Palácem Fénix, asi tam nebude dělat charity a také na tom bude nepochybně 

vydělávat, pokud se nepodaří smlouvu zrušit.  

 Tím se dostávám k Richardovi Burešovi. Asi je s kolegy domluven, že bod se vyřadí, 

aby to občané nemohli sledovat, tak ho vyzývám, aby to nyní vysvětlil. Z důvodových zpráv 

vyplývá, že tam došlo především k nějakým ústním jednáním. Ať vysvětlí, zda to byl přímo 

on, kdo jednal, jestli to dojednal přímo s Romanem Janouškem, s Tomášem Pitrem, nebo s 

panem Vinšem. Prosím, aby tady vysvětlil, na čem se dohodli a kdo vymyslel to zdůvodnění, 

které pak napsal pan Czital.  
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 Pokud se jedná o nepřípadné srovnání s Pařížskou 14, řeknu zásadní rozdíl. U Pařížské 

nebyla jiná nabídka, tam byla naproti, na jiný nebytový prostor, tam někdo nabídl víc. 

Dovodit z toho, že někdo musí nabídnout víc na druhém rohu Pařížské, byl názor ODS, ale 

nikdo nic nenabídl. Zde ale ta zlá firma ze Znojma, která se do vašeho krásného obchodu s 

firmou Palác Fénix, Palác Blaník, nabourala, nabídku dala a nebyl žádný důvod nabídku 

nepřijmout.  

 Co se týká reakce na paní místostarostku Špačkovou, nesouhlasím se vším, co řekla. 

Myslím, že je absurdní, že nějaký zastupitel, v tomto případě dva zastupitelé navrhnou nějaké 

téma, rada rychle udělá nějaké opatření, aby to vypadalo, že v tom něco dělá, a pak řekne, že 

už je to nadbytečné. To mi připadá směšné.  

 Pokud se jedná o můj tisk, že odmítá to, proč byla zavřena hřiště Na Františku a v 

Masné, navíc v době, kdy se městská část chlubila tím, že hřiště jsou otevřená a ještě k tomu 

Praha 1 platila provozovateli hřišť i za to, že hřiště jsou pro veřejnost otevřená, tak nevím 

přesně definici hřiště a sportoviště. S dětmi chodím na hřiště, kde si hrajeme, žádné 

sportoviště tam není, je to na webu, že v areálu je také hřiště. Pokud byl provozovatel povinen 

něco zavřít, třeba nějaké sportovní haly nebo kurty – OK, tak nebyl žádný důvod, aby zavřel 

hřiště. Bylo by to pro něj možná trochu finančně náročnější, protože by z toho neměl takový 

profit jako má obvykle, ale k uzavření části areálu, kde je hřiště, žádný důvod nebyl.  

 Co se týká reakce na kolegyni Sitár Baborákovou, už jsme slyšeli minule, že to výbor 

musí projednat. Výbor to projednal, ale zase to nesmíme projednat na zastupitelstvu. Tady 

dochází přímo k blokování diskuse. Chcete říct, že jediná máte právo navrhovat témata 

zastupitelstvu ke krátkodobému ubytování? Nemyslím si to, aby byla běžným fungováním 

výboru zdůvodňována nepřípustnost diskuse na zastupitelstvu o krátkodobém ubytování, 

navíc v předvolební době, kdy bychom měli jako Praha 1 vystupovat s nějakým uceleným 

návrhem a říci: Podívejte se, kandidáti do Poslanecké sněmovny, tady je vážný problém a 

zavažte se nám, že to budete po volbách řešit. Toto bychom měli dělat a ne diskusi vysloveně 

blokovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Využiji svého druhého přihlášení do diskuse k reakci ke čtyřem bodům. 

 K bodu 29, který se týká privatizace bytu pana xxxxxxxxxxx. Připadá mi, že 

předkladatel zapomíná v čase. Byl v čele radnice a pro tisk hlasoval. Dát tam výčet některých, 

ale přitom zapomene na sebe, pod jehož velením předkladatelé tisk připravili – tomu 

nerozumím. Tisk bych přijal, kdyby to byla sebereflexe a nějaké doznání zastupitelům, ale 

nerozumím tomu, proč v tomto případě máme řešit takovou absurditu. To nechť řeší jiní. Tato 

věc proběhla v souladu se všemi regulemi a předkladatel nese hlavní odpovědnost, protože 

byl starostou.  

 Pokud jde o bod 15, k testování, ohradil bych se vůči rčení pana kol. Čižinského, že 

koalice něco narychlo udělala. To je přesně to, že se zaměřujete na šťourání, rýpání a na 

dezinterpretaci faktů, ale nezajímáte se o skutečný chod městské části. V rámci covidu se dělá 

takových věcí, ať na úseku nemocnice, vytváření očkovacích center, ochránění našich seniorů 

ve středisku sociálních služeb, kteří prošli bez ztráty kytičky, ochrana všech škol, bravurní 

zvládnutí výuky a testování žáků ať už antigenními testy, a teď díky dlouhodobé přípravě i 

přechod na PCR formu – tak v tomto směru je absolutně nefér říkat, že teď najednou narychlo 

jsme něco udělali, že tady kolegyně s dalším předkladatelem něco předkládá.  

 Vážíme si každého podnětu od vás, budu osobně prosazovat, aby se tady každý 

konstruktivní návrh projednal. Pane Čižinský, připadá mi nefér, když tady říkáte, že se něco 

narychlo udělalo. To máte absolutní neznalost o chodu městské části. Žádám vás, abyste 

přišel a aspoň dvakrát do roka se zeptal, co tady děláme – místo toho šťourání a rýpání. 
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 K bodu 17 – k participaci. Myslím, že je správné, abychom zde měli bod participaci, 

ale nemohu přejít konstatování, že projekty na městské části nejsou dostatečně participovány s 

občany. To tak není. Máme speciální funkci koordinátora pro participaci. Kolega Rachunek je 

v permanentním kontaktu s IPR i s dalšími institucemi. Existuje tady plán, vše se dělá podle 

řádné metodiky atd. Bylo by prima, kdyby se předkladatel pan Nazarský zastavil, aby se v 

tomto směru dovzdělal, a můžeme také společně vymýšlet. Jste členem komise pro participaci 

a výboru pro podporu komunitního života, tak pojďme spolupracovat a neházejme po sobě 

pořád šípy.  

 Na závěr si dovolím navrhnout vyřazení bodu č. 28, kterým pan Čižinský 

dezinterpretuje informace, a to v souvislosti s dotazem pana ombudsmana, který vznesl 

nějakou pochybnost a následně žádá o reakci našeho úřadu. V tomto směru pan ombudsman 

zcela v souladu se zákonnými pravidly dostal odpověď za náš úřad. Nařčení stavební úřad 

vyvrací, takže nemůžeme v žádném případě konstatovat, že ombudsman zjistil nějaká 

pochybení. Vznesl pouze za svou osobu názor, ve kterém formuluje podezření, zda tato 

pochybení nenastala, a na to dostal jasný výklad na mnoha stránkách odborného textu. Pokud 

budete mít zájem, je k dispozici. 

 Ohrazuji se proti tomu, abychom tady takovýmto způsobem dezinterpretovali dopis, 

který byl směrován mně, našemu úřadu. Takových dopisů dostávám desítky. 

 Jestli chcete na každém zastupitelstvu probírat odpovědi z mé strany na dotazy, 

můžeme, ale pak zastupitelstvo mějme třikrát do týdne. 

 Opět žádám předkladatele Pavla Čižinského, ať se zastaví, aby se v tomto směru 

dovzdělal. Bez problémů dostane odpověď, ale není důvod, aby to projednávalo 

zastupitelstvo, aby se na tom politicky exhibovalo.  

 Omlouvám se, předklad jsem dal panu kol. Čižinskému, ale týká se to paní kolegyně 

Nazarské a pana zastupitele Vícha. V tomto směru je srdečně zvu, vše dostanou k dispozici. 

Určitě není v usnesení pravda, že bereme na vědomí ombudsmanem zjištění pochybení. 

Opakuji – je to názor ombudsmana, na který dostal odpověď.  

 V bodu 2 je už splněno. Splnil jsem svou povinnost a vyjádření panu ombudsmanovi 

bylo již odesláno. Tisk v tomto směru nemá správné meritum.  

 Technická poznámka – pan Vích. Asi se ohrazuje, že je předkladatel.  

 

P.  V í c h : 

 Nebudu podávat žádné body, když se to přiřkne k naší politické konkurenci, tak mě to 

uráží.  

(P. Hejma: Omlouvám se za to.) 

 Na druhou stranu to, co jste říkal, chtěl bych slyšet v rámci projednávání bodu. Vaše 

odpověď by mě zajímala. Celá odpověď směřuje k tomu, abychom se dozvěděli, co jste 

odpověděl. Není tam nic řečeno o nějaké dezinterpretaci. Dali jsme do přílohy ombudsmanův 

dopis, který říká, že se mu tam něco nezdá a chce od vás odpověď. Chtěli jsme znát vaši 

odpověď – to je celé. O dezinterpretaci se nejednalo, to prosím o omluvu.  

 

P.  H e j m a : 

 Za to se omlouvat nemohu, protože v návrhu usnesení uvádíte, že bereme na vědomí 

ombudsmanem zjištěná pochybení. On  pochybení nezjistil, vznesl pouze dojem, že k 

nějakým pochybením mohlo dojít, a to mu je vyvráceno.  

 Podívejme se na to nejdříve,  a pak sem můžeme přinést tisk, pokud společně uznáme, 

že je tam něco závažného. 

 Kolega Nazarský s technickou poznámkou. 
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P.  N a z a r s k ý : 

 Vážení kolegové, nebylo by mnohem schůdnější se domluvit, že zařadíme na program 

všechny tisky, probereme je, tam zazní důvod, proč se vám to zdá nehlasovatelné, můžete 

hlasovat proti, ale můžeme se bavit, bod po bodu. Takto je to zoufale zmatečné. Musím si 

dělat poznámky, kdo na všechno reagoval, na co chci já reagovat, skáčeme páté přes deváté. 

Je to zoufalé mrhání času, je to naprosto příšerné. Určitě toto téma zvednu k bodu jednacího 

řádu, protože toto není možné. Jak zaznělo z úst Petra Kučery, vracíte se do doby totality.  

 Domnívám se, že jedinou cestou ven z toho je schválit na program všechny tisky, 

některé probereme rychleji, některé pomaleji, ale určitě to bude konstruktivnější a 

smysluplnější než tato zdůvodňování a protinávrhy. Podle mého názoru je to naprosto k 

ničemu. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím dalšího přihlášeného pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Musím podpořit to, co řekl kolega Nazarský. Nestačím si zapisovat poznámky, mám je 

asi k sedmi návrhům, 

 Nejprve bych chtěl vyzvat paní místostarostku Evu Špačkovou, aby stáhla z návrhu 

programu bod č. 5 – zřízení příspěvkové organizace související s Janovem. Pokud tak neučiní, 

navrhuji vyřazení tohoto bodu z programu, a to z těchto důvodů. 

 Nedošlo k naplnění ujednání z loňského prosincového jednání zastupitelstva, kterým 

se v rámci diskuse ať už starosta, tak i stranický kolega paní místostarostky Richard Bureš 

zavázali, že zastupitelstvu budou předloženy dokumenty, na základě nichž zastupitelstvo bude 

moci jednat, zda příspěvková organizace vznikne, či nikoli. Odkazuji na stenozáznam z 15. 

prosince loňského roku. 

 Zadruhé. Zastupitelstvo dosud nebylo seznámeno s výsledkem interního auditu 

zadaného starostou k dané záležitosti a s dalšími skutečnostmi prokazující neplnění smluvních 

ujednání současnými správci našich objektů v Janově. 

 S tím souvisí i třetí důvod pro stažení materiálu, který se týká absence okamžité 

výpovědi současným správcům či jakékoli informace řešící současný stav. 

 Poslední dva důvody pro stažení bodu z programu, jsou nejzásadnější. Jednak je to 

absence dokumentů k dané problematice, kterými úřad disponuje a v nichž se odborníci 

vyjadřují k rizikům vzniku příspěvkové organizace. Zastupitelstvu musí být předloženy 

všechny relevantní a známé informace, aby se zastupitelstvo mohlo objektivně rozhodnout. 

To není odkaz na jednací řád, ale na zákon o  hl. m. Praze. Není možné diskutovat o něčem, k 

čemu nebyly dodány nejzásadnější dokumenty. 

 Posledním důvodem je slovo starosty, které mi dal, když jsem ho na začátku května 

upozornil, že v případě předkladu materiálu na zastupitelstvo je nutno předložit v prosinci 

požadovaná a slíbená čísla. Jasně, budou – odpověděl starosta. Starosto, žádná čísla tu nejsou 

a obávám se, že ani neexistují.. Proto očekávám, že ze své pozice vyřadíš tento bod z 

programu jednání, protože dle mého přesvědčení je materiál č. 5 v rozporu se zákonem  

o hl. m. Praze. 

 Pokud je zde s tímto polemika, požádal bych, pane starosto, přes vaši osobu o 

vyjádření zástupce právního oddělení. Těm, kteří nevěří, co říkám, doporučuji, aby si konečně 

přečetli příručku zastupitele, kterou jsme dostali po našem zvolení v listopadu 2018. 

 Dále se musím vyjádřit k návrhu paní místostarostky vyřadit bod č. 15 z programu 

jednání. Byl tam už předložen návrh pozměňovacího usnesení, kde nejen já jako 

spolupředkladatel, ale hlavně veřejnost, rodiče dětí čekají na jasnou zprávu od paní 
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místostarostky. Myslím si, že toto je tak zásadní téma, které by tady mělo být prezentováno. 

 V návrhu usnesení je, že bereme na vědomí pouze to, co nám řekne paní 

místostarostka. Bereme na vědomí usnesení rady. Dovolil bych si navrhnout, aby paní 

místostarostka průběžně zastupitelstvo informovala o této záležitosti.  

 Musím zareagovat na paní místostarostku, že Piráty odkázala na to, co dělá naše 

stranická kolegyně na Praze 11. Paní místostarostko, mohu vám vyjmenovat, co dělají vaši 

straničtí kolegové ve Ždánici, ve Slavkově a myslím si, že tu budeme strašně dlouho.  

 To je k bodu č. 15.  

 Bod č. 16 – Řásnovka. Veřejnost řeší to, zda dojde např. k rozšíření školky pro 

zájemce rodičů a jejich dětí. Toto je jedna z věcí, která by tady mohla zaznít. To je důvod, 

proč bych byl proti vyřazení tohoto bodu.  

 Bod č. 17 – participace projektů MČ Praha 1. Také podporuji, aby byl tento bod 

zařazen do programu jednání, protože svým způsobem souvisí s bodem č. 10. Nevím, jestli 

jste se někdy podívali na webové stránky Prahy 1 a na oblast participace a strategického 

plánování. To je jediné oddělení a odbor, u kterého není napsáno vůbec nic. Je tam napsáno 

pouze jedno jméno – Petr Rachunek. Myslím si, že už bychom měli vědět, čím se toto 

oddělení zabývá, kdo ho tvoří, jestli Petr Rachunek je nebo není zaměstnancem Úřadu. To 

jsou věci, které by tady po roce měly zaznít.  

 Dále bod č. 27 – zavřená hřiště Na Františku a v Masné. Podporuji, aby tento bod tady 

byl projednán. Kdo si přečetl důvodovou zprávu, musel být zděšen. Opakuje se nám něco 

podobného co v Janově  - paní správkyně. My platíme celou částku, ona si bere poplatky za 

antivirus a my částku, kterou jí platíme, nesnižujeme. Tady je obdobná záležitost. Platíme 

tomu, kdo se o to stará, velké peníze. Na minulém zastupitelstvu jsme ještě schválili tomu 

dotyčnému dotace. Upozorňoval jsem na komisi, která vyhodnocovala granty pro školství, že 

pan Vopička v termínu, kdy má zdarma poskytovat hřiště občanům Prahy 1, tak za to vybírá 

peníze občanům Prahy 1, hokejistům 500 Kč. Toto je potřeba řešit a je potřeba, aby veřejnost 

toto věděla.  

 Bod č. 29. Je to tisk Pavla Čižinského k bytu pana prof. xxxxxxxxxxx. Už jsem se 

uklidnil, protože když jsem si přečetl důvodovou zprávu, opakuje se tisk, který tady byl 

minule předložen v souvislosti s farmářskými trhy. Měl jsem v úmyslu poprosit předsedkyni 

zastupitelského klubu Prahy sobě, ale protože je tam odkaz na Prahu 1 sobě, tak prosím Pavla 

Čižinského. 

 Zaprvé. Když bude předkládat nějaký materiál a bude se to týkat jako v našem případě 

kolegy z opozice, aby se mě zeptal na detaily, aby předkládal ucelené a jasné informace, aby 

předložil stenozáznam. Třeba mě překvapuje, že Pavel tady píše, že v souvislosti s panem 

prof. xxxxxxxxxxxx on navrhl a prosadil desetiletý zákaz zcizení. . 

 Chtěl bych odkázat nejen u prof. xxxxxxxxxxx, ale i u dalších dvou, kterých se tato 

záležitost týká – myslím, že to byla paní xxxxxxx a pan xxxxx, že jsem s nimi řešil to, že není 

možné, aby zastupitelstvem prošel privatizační proces, který byl zahájen v září 2018, kdy už 

byly zaplaceny i vstupní poplatky, že to neprojde, pokud tam nebude desetiletý zákaz zcizení. 

Odkazuji nejen Pavla Čižinského, ale i ostatní na stenozáznam.  

 K ombudsmanovi – bod č. 28. Tady starosta řekl důvod pro vyřazení tohoto tisku z 

programu – že je navrhováno usnesení, které se starostovi nelíbí. To ale není důvod pro 

vyřazení bodu z programu, návrh usnesení si můžete jakkoli pozměnit.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 
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P.  V í c h : 

 Budu se vyjadřovat ke dvěma bodům. 

 K bodu 17. Je to bod, který dal Pavel Nazarský k participaci projektů MČ Praha 1. 

Přímo s tím souvisí i bod, který jsme podali s Jitkou Nazarskou, a to je vyjádření starosty MČ 

Praha 1 ombudsmanovi ve věci polyfunkčního objektu Masaryk Center 1.  

 Pan Richard Bureš tady navrhoval vyloučit celý bod o participaci, protože je 

nesmyslný a pak měl desetiminutový monolog, kdy vypustil mlhovinu zvláštních slov a 

souvětí, která neměla hlavu ani patu, bylo pomícháno jedno přes druhé, ale hlavně neřekl nic 

konkrétního k participaci. Hlavní účel bodu k participaci je popovídat si tady o tom na 

zastupitelstvu a přijmout to jako běžný standard správy městské části.  

 To, že se Richard Bureš domnívá, že jsou veřejně známá nějaká opublikovaná 

pravidla, ho nezajímají. Je to usilovné zavírání dveří před participací jako takovou. Mluvil o 

tom deset minut, ale měl by o tom mluvit hodinu, ale ve skutečnosti participaci jako takovou 

nechce vzít na vědomí a dělá všechno pro to, aby neproběhla. Odvolává se na IPR. Když se 

bavíme s lidmi z IPR, dovídáme se, že participace na Praze 1 je jeden velký průšvih a že se 

tady neděje. Vy si je berete do pusy a říkáte, že IPR participuje Prahu 1? Je to hodně 

desinformativní. Jak mohu nejvíc, doporučuji bod participace nejen přijmout na program, ale 

hlavně ho přijmout do našich myslí a do našeho konání, protože je to běžná součást správy 

moderní obce ve 21. století.  

 Jako k druhému bodu se chci vyjádřit – k vyjádření starosty MČ Praha 1 

ombudsmanovi ve věci polyfunkčního objektu Masaryk Center. Pan starosta, když 

odůvodňoval, proč se má vyřadit, tak uvedl, že není pravda, že ombudsman zjistil nějaká 

pochybení.  

 Dovoluji si ocitovat závěr ombudsmanova vyjádření, které přišlo na Prahu 1, část B) – 

informace o dalším postupu. Cituji: 

 Stavební úřad a Magistrát hl. m. Praha pochybily tím, že záměr předložený do 

územního řízení vyhodnotily jako jiný záměr než ten, který byl posouzen v procesu EIA a 

nevyžadovaly tudíž stanovisko EIA jako podklad pro územní rozhodnutí. Stavební úřad 

pochybil tím, že se nedostatečně zabýval určením okruhu účastníků územního řízení. Okruh 

účastníků řízení uvedený v odůvodnění rozhodnutí nekoresponduje s rozdělovníkem, čímž 

vznikají pochybnosti o tom, s kým stavební úřad jako s účastníkem řízení opravdu jednal. 

Zprávu zasílám starostovi MČ Praha 1 a řediteli hl. m. Prahy a podle § 18, odst. 1, zákona o 

veřejném ochránci práv žádám, aby se ve lhůtě 30 dnů od jejich doručení vyjádřili ke 

zjištěným pochybením a informovali mě o přijatých opatřeních k nápravě. Zpráva shrnuje 

moje dosavadní poznatky, které mohou být podkladem pro závěrečné stanovisko podle § 18, 

odst. 2) zákona o veřejném ochránci práv.  

 To je to, co chceme v bodu ukládá – aby se starosta vyjádřil ke zjištěným pochybením 

a informoval ombudsmana a zastupitelstvo MČ Praha 1 o přijatých opatřeních k nápravě. 

 To je celé. Nic jsme si tam nedobásnili, nic jsme nebrali nad rámec. Petře, čekám 

omluvu, že řekneš, že jsi se mýlil, a že ombudsman tam pochybení našel, a že se k tomu 

vyjádříš. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Vyjádřím se, už jsem se přihlásil.  

 Prosím pana kolegu Kračmana.  
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P.  K r a č m a n : 

 Chtěl bych také podpořit návrh na vyřazení bodu č. 18. Jak citoval pan arch. Vích, 

dopis ombudsmana směřoval na ředitele Magistrátu a zároveň na starostu městské části. Mělo 

to být směřování na Úřad, na pana tajemníka, protože ten odpovídá za výkon státní správy. 

Není to starosta, je to představitel samosprávy. Je to snaha o politizaci této věci. Je to 

předmětem správního zkoumání, jde o okruh účastníků a postup správního úřadu. Nemyslím 

si, že to patří do vyjadřování starosty městské části. Stejně jako to směřovalo na ředitele 

Magistrátu, mělo to směřovat na tajemníka Úřadu MČ Praha 1. Myslím, že je to předmětem 

dalších správních řízení a správního soudnictví a na základě toho bude potom rozhodnuto.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 Chtěl bych se vyjádřit k bodu č. 17 a k promluvě pana Bureše. Slovo participace už 

začínám nenávidět. Nevadí mi, pokud městská část bude dělat prezentaci a ne participaci. 

Nezaměňujme tyto dvě věci. Jak kdysi Gándhí řekl - mělo by se primárně participovat na 

Praze 1. Mohu si vymyslet jakýkoli takový citát, stejně jako si tady vymýšlíte citát pana 

Boháče. Poslouchal jsem celou debatu, nikdy nic takového o participaci neřekl.  

 Když tady mluvíte o Židovské obci, které jsem členem, názory na revitalizaci Pařížské 

jsou tam rozporuplné, žádné jednotné stanovisko Židovské obce neexistuje. Je tam Židovské 

muzeum, Federace židovských obcí a Židovská obec. Pokud říkáme slovo participace, měli 

bychom do toho zahrnout všechny. Pokud si bereme nějakou instituci, nějakého člověka do 

úst, citujme nějaký stenozáznam nebo důkaz toho, že to opravdu řekl. Jinak to pro mne nemá 

žádnou relevanci.  

 Chtěl jsem se vyjádřit k podzemním garážím v Opletalově ulici. Zdůvodnění dát to 

nižší nabídce mi připadá liché. Nevadí mi, že tam někdo provozuje garáže v garážích, to je 

normální. Nemyslím si, že je jakákoli záruka, že Palác Fénix tam nebude provozovat 

komerční garáže. Nevidím ani důvod, proč by to nedělal. Jen obhajoba toho je naprosto lichá. 

Říkat, že tam bude parkovat své abonenty. Proč abonenti, kteří celou dobu čekají v autech, si 

nepronajmou od městské části prázdné garáže ve Štěpánské ulici, když je o to takový nátřesk 

a chuť? Argumentace je lichá. 

 Přiznejme si, že to městská část dala nižší nabídce, ale zkuste vymyslet nějaký lepší 

důvod, proč to udělala. 

 K bodu 29 – k prof. xxxxxxxxxxxxx. Myslím, že je to chyba nás všech, co tady 

sedíme, nerad bych se z toho vyvinoval, v zastupitelstvu jsme pro privatizaci hlasovali všichni 

myslím s výjimkou Petra Kučery. Myslím, že by mělo dojít k přezkoumání, že tam opravdu 

nebydlí, nebo bychom se tomu neměli věnovat. Je to poměrně závažná pomluva, kterou by 

někdo měl řešit. Nevím, jestli jsme na to ten správný orgán.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Ulma. 

 

P.  U l m : 

 Chtěl bych podpořit vyřazení bodu číslo 27-zavřená hřiště Na Františku a v Masné. 

Jde tam o neznalost místních poměrů, protože hřiště v Masné je součástí sportoviště. 

 Chtěl bych zaměřit na kolegy. Jestliže předkládají takovéto tisky, je nejjednodušší se 

zeptat buď úředníků, nebo přímo radní. Radnice je otevřená. Tento tisk lze vyřešit jedním 

zvednutím telefonu a informace by byla předána.  
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P.  H e j m a :  

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 V prvé řadě se chci vyjádřit k nešťastné kultuře střetu koalice s opozicí, kdy se to 

vyhrocuje. Nevidím tady snahu o nějakou dohodu. Je to vidět u bodu 10, kdy starosta navrhne 

na program nějaký bod, který se týká Anenského trojúhelníku, revitalizačních projektů v 

zeleni, ale ignorují se body, které navrhla opozice. Můj bod a body pana předkladatele 

Čižinského jsou ignorovány. Proč jste nám nedali vědět o nějakém sloučení bodů? Proč to 

tady musíme řešit v zákopové válce? Nechápu to. Myslím, že v mnoha věcech jsme ve shodě, 

situace se změnila a potřebujeme to nějak zažehlit. Bod 10 se nevyrovnává se spoustou věcí, 

zůstává tam viset jeden úkol, který budeme potom řešit v příštím lednu, budeme ho rušit nebo 

prodlužovat. Proč nepřipravíte bod, abychom se s tím jednou provždy vypořádali, aby to bylo 

aspoň v základních parametrech v souladu s opozicí? Nemuseli bychom se tady potom 

překřikovat. Až se budeme bavit o bodu 1, budeme se znovu překřikovat, protože je to o 

neochotě komunikovat.  

 Panu starostovi bych rád připomněl, že v minulém období nemůže mít zkušenost, jak 

byly nebo nebyly koalicí odmítány tisky. Ačkoli Zelená pro Jedničku tehdy předložila 20 

bodů za celé období, tak zbytek opozice, kde seděl i pan starosta, předložil pouze 3 body. 

Myslím si, že většina z toho byly technické body Kontrolního výboru. Pane starosto, 

zkušenost z minulého období vůbec nemáte, že byste se snažil předkládat body, které by byly 

vyřazovány.  

 Když je tady otevírána záležitost pana xxxxxxxxxxx a privatizace bytu s ordinací, věc 

je závažná. Myslím si, že tehdy zastupitelstvo rozhodovalo na základě mylných podkladů, 

informace nebyly dodány. Nejspíše je to věc, kterou bude muset řešit někdo jiný než toto 

zastupitelstvo. 

 Na závěr děkuji těm, kteří navrhovali vyřazovat různé body, že se k tomu vyjádřili a 

odůvodnili to. Jsem rád, že se to až na výjimky povedlo i bez osobních útoků. Potom bych byl 

pro, abychom se předem informovali o tom, jestli u některých bodů není možné dojít k nějaké 

shodě a projednat je řádně, nebo zda jsou některé body dnes již informační – předem se 

domluvit, že si je řádně probereme, nebudeme se překřikovat, budeme se jen informovat a 

vezmeme je na vědomí. To, že před opozicí schováváte hlavu do písku a stavíte si bariéru, 

vymstí se vám. Vždycky budete o to sedět na zastupitelstvu déle, do noci, budete se 

dohadovat o věcech, které občanům připadají malicherné. Prosím, změňme to do normální 

příčetnosti. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím kolegu Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Třebaže mně tento formát nevyhovuje, budu stručný. Musím se jen ohradit proti snaze 

vyřadit bod 17 – participace projektů. Kdyby byly participovány, tak jsme nezažívali to, co 

jsme zažívali s Anenským trojúhelníkem.  

 Pak tady byl nějaký argument komise pro participaci. Posledního jednání jsem se 

účastnil distančně. Když jsem chtěl, aby mi byl poslán projekt, protože na místě setkání to 

bylo přesvětlené a neviděl jsem žádný detail, bylo mi sděleno, že to je neveřejné. Jako člen 

komise asi nemám důvěru paní předsedkyně komise, aby mi byl materiál poslán. Mám 

pochyby, zda vůbec nějaké projekty jsou hotové k tomu, aby je mohli opoziční zastupitelé, 

natož občané, nějakým způsobem posoudit. Něco neustále tajíte. Nikdo projekty v podstatě 
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neviděl. Hlavně, že vidíte, že participace probíhá. Je to holá lež. Občané, kteří věci sledují, 

vědí, že se jich nikdo na názor neptá, začne se kopat – a jede se. 

 Smysl usnesení bodu 17 je ten, aby nám byl předložen seznam projektů a nějaký plán, 

jak tyto projekty budou s participací projednávané. Pan radní Bureš řekl, že kdyby nebylo 

covidu, byly by projednány. Logika věci mi dává, že byl covid, a nebyly projednány. Mohly 

být v době covidu projednány, ale z logiky jedné stavby, kterou jsem zde slyšel, mi bylo 

potvrzeno, že projekty participované nebyly.  

 K bodu č. 16. Neudivuje mě, že paní Špačková usiluje o vyřazení tohoto bodu, protože 

je to její velká ostuda a selhání ve funkci místostarostky a radní pro školství. Je samozřejmé, 

že celá investice je samoúčelná, nesmyslná. Několikrát jsem na to upozorňoval, ale stále to 

odmítáte zařadit na bod jednání, abychom si o tom popovídali. Bod jsem přerušil, domnívám 

se, že mám právo na jeho dojednání na řádném programu. Ve stejném smyslu jsem 

interpeloval pana starostu, jak to je. Bod jsem přerušil a předpokládám, že když už jednou 

zařazen byl, tak mám právo, aby bylo jeho projednávání dokončeno. Pokud ne, potvrzuje se, 

že se tady tvrdě najíždí na bolševické metody většiny byť jediného hlasu. Do 21. století to 

nepatří.  

 K bodu č. 18. Byl bych rád, kdyby tento bod byl zařazen na program, tím spíše, že 

jsme obdrželi od paní dr. Marvanové právní analýzu, která potvrzuje to, co předkládáme spolu 

s kolegou Čižinským. Problematika je určitě obsáhlá, ale kdybychom si dnes popovídali o 

tomto jednom aspektu, další týden o dalším aspektu krátkodobých ubytovacích služeb, vyšlo 

by nám to přesně tak, aby se poskládal ucelený obrázek. Myslím, že během jednoho bodu to k 

úplnosti nevstřebáme.  

 Domnívám se, že času není nazbyt, protože se nám prostory začínají plnit. Konkrétně 

v našem bytu jsem před 14 dny musel volat policii k rozbitému oknu. Není to dobře 

nastavené. Kdybych hlídce neargumentoval tím, že jsem zastupitel a že trvám na tom, aby byl 

učiněn zápis o tomto rušení nočního klidu a ničení majetku, tak by snad zápis učiněn nebyl.  

 Protože má být všem měřeno stejným metrem, chtěl jsem pohovořit o tom, jak je to 

konkrétně nastaveno, ale o tom se můžeme pobavit za týden nebo za měsíc. Byl bych rád, 

kdybychom se na dnešním jednání pobavili o právním rámci ubytovacích služeb. Myslím si, 

že je to letité téma. Sezóna je přede dveřmi, už to začíná a brzy to vypukne s plnou parádou.  

 Skáčeme páté přes deváté a znovu apeluji: dohodněme se na tom, že zařadíme na 

dnešní jednání všechny tisky. Vyzval bych předsedy klubů, aby si udělali přestávku na kluby, 

abychom se dohodli na tom, že řádně probereme bod po bodu a řekneme si své argumenty. 

Toto je zcela k ničemu, je to chaotické jednání. Kdybychom takto neefektivně postupovali v 

jakékoli jiné oblasti – je to zoufalství samo. 

 To je v zásadě vše, co jsem chtěl k tomu podotknout. 

 

P.  H e j m a : 

 Další na řadě je pan zastupitel Čižinský. Máte slovo. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Původně přede mnou měl hovořit radní Bureš, myslel jsem, že odpoví a já na něj budu 

moci reagovat, ale jsem teď před ním. Je pravda, že Pavel Nazarský mi z části vzal reakci, 

kterou jsem chtěl směřovat na Richarda Bureše. Je absurdní, aby Richard Bureš z ODS 

kritizoval občany, že participují neodpovědně a přitom tajil podklady k rozhodnutí. Zamlžovat 

to tím, že řeknu,  že to není parčík, ale městská zeleň – takové nesmysly, pane kolego. Je 

jedno, zda je to městská zeleň nebo parčík, lidé chtějí stromy, zeleň, nechtějí tady v létě 

umírat vedrem a chtějí, aby letní přehřívání města bylo aspoň trochu mírněno zelení.  
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 Ještě k vyřazování mých bodů a Petra Kučery k tématu městské zeleně, k javoru 

stříbrnému, u Novotného lávky. Nenapsal jsem, že je na Novotného lávce, je u Novotného 

lávky, je na Smetanově nábřeží, také na rohu Karolíny Světlé, na pozemku č. 168. Bude se to 

stejně projednávat, protože projednat to musíte, jinak byste porušili zákon, občané si to na vás 

vymohli. Tím, že naše body vyřadíte, omezíte nám možnost vícekrát vystupovat v diskusi, 

omezíte nám práva, která bychom jako předkladatelé měli. Můžete omezit i práva občanů, 

kteří by přišli k projednávání, při projednávání ve více bodech občané mohou vystoupit 

častěji.  

 Pokud jde o privatizaci bytu ministra xxxxxxxxxxx, nezříkám se politické 

odpovědnosti, ale úmysl a prosazování z jedné strany i kompromis, na který jsme přistoupili 

ze strany druhé, je naprosto zřejmý.  

 Pokud se týká Davida Bodečka, vyčítal jsi mi, že jsem tam napsal, že jsem vyjednal 

zákaz zcizení. To jsem nenapsal, napsal jsem, že jsem vyjednal povinnost nabyvatele – dr. 

xxxxxxxxxxx – byt po deset let zachovat k trvalému bydlení. Toto byla moje iniciativa jako 

starosty a toto jsem vyjednal. Neuvádíš nic, co by tam bylo chybně. To, že protistrana tisky 

považuje za nesmysl a absurdnost, by pro tebe nemuselo být tak relevantní.  

 Poslední reakce na Petra Hejmu k testování. Neřekl jsem, že MČ Praha 1 nedělá nic 

proti coronaviru. Řekl jsem, že kolegyně Amálka Počarovská a kolega Bodeček navrhli 

šetrnější metodu testování. Rada rychle schválila testování, a teď se návrh kolegů označuje za 

nadbytečný. Neřekl jsem, že by Praha 1 nedělala nic, ale v tomto bude, se pokoušíte návrh 

vykrást a pak to odprezentovat jako něco, co už máte, a tím je návrh zbytečný. Je to trapné.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Pan Čižinský vyjmenovával všechny funkce, ale zklamal mě. Chová se ve smyslu – 

podle sebe soudí ostatní. I s prohazováním pořadí je to nesmysl, normálně jsem se přihlásil. 

 Jak to vidím s Opletalovou já. Zajímalo mě to z dopravního hlediska. Již od r. 2016 

hledala Praha 1 možnost, jak tyto garáže využít pro abonenty. V té době ale garáže byly 

pronajaty, prázdné byly až na konci r. 2019. Svolala se schůzka za účasti technika, vedoucího 

odboru, příslušného radního, protože tam žádost ležela. Tam se deklarovalo nejen stanovisko 

majetku a za dopravu, jaké jsou tam nastavené podmínky. Všichni zúčastnění se šli podívat na 

místo, aby se nebavili teoreticky. Potom to běželo v klasickém procesu. Podmínky byly jasné, 

přednost pro rezidenty z domu, místa pro Policii ČR, která má v okolí mnoho služeben, asi 

dvě místa pro úřad a prioritní využití pro abonenty se sídlem na Václavském náměstí.  

 Dále záměr probíhal klasicky – nabídky. S ohledem na nabídky bylo vyžádáno 

posouzení odboru veřejného prostoru, konzultace a porovnání se zákonem, posudek, aby bylo 

jasné, že cena musí být vyšší než posudková. To byl důležitý fakt. 

 Posuzovaly se dvě nabídky jednoho, kdo disponuje domem s mnoha kancelářemi a 

tedy s lidmi oprávněnými žádat o parkovací oprávnění s akceptováním podmínek a s 

potvrzením, že z toho množství existuje jen 14 abonentních karet a ostatní nejsou žádané, aby 

mohli parkovat v garážích.  

 Naproti tomu druhá firma, která nemá s místem naprosto nic společného a deklaruje, 

až začne – kdyby to získala – s někým jednat a garáže otevře. Vyjadřoval jsem se k tomu z 

dopravního hlediska. 

 Pokud zde pan Čižinský mluví o nějakých majitelích, tak se přiznává, že ví víc než 

my, kteří čerpáme z veřejných zdrojů. Pan Čižinský zná asi ty kluky, o kterých tady mluví. Na 

jednání přišli člen představenstva a dozorčí rady. 
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 K tomu, co tady obecně zaznívá. Vidím zásadní rozdíl, že styl práce koalice-opozice je 

opravdu jiný. Lidi zneužíváte v boji proti všemu, a my děláme to, co jsme deklarovali ve 

volebních programech. Ve dvou volbách jsme prezentovali Anenský trojúhelník včetně 

obrázků, které v té době byly jen nástřely vizualizace. Lidé nás volili, a proto to děláme. I to 

je způsob participace, že všem voličům představujeme, co chceme dělat. Měli jsme to v 

časopisech, v novinách atd. 

 To, že někdo trpí krátkodobou pamětí, je holý fakt. To, že něco bylo obrovsky 

diskutováno a nyní se říká, kdy to bude, je to zneužívání slova. Je to stejné, jako kdybychom 

teď řekli, že v r. 2018 byla kompletně prodiskutována Revoluční, a najednou se před 14 dny 

schvalovala kompletní změna. Participoval to někdo? Ne, technicky se usoudilo, že je to tak 

potřeba. Je to úplně stejné. Lidé nám volají, že je to teď jiné, než to, k čemu se vyjadřovali v 

r. 2018. 

 Problém vidím v tom, že se nechcete o věcech bavit, nechcete si sednout a pracovat, 

chcete bojovat, bojovat a bojovat. Dříve se bojovalo ve volbách, a potom se společně 

pracovalo. Je zajímavé, že když se někde vidíme jedna ku jedné, snažíme se bojovat, a jak si 

sem sednete, měli bychom diskutovat, protože jen diskusí nad názory se můžeme někam 

posunout, ale vy tady jen bojujete. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím Amálku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Ráda bych se vyjádřila k bodu 27, uzavřená hřiště Na Františku a v Masné, který pan 

starosta Hejma, paní Špačková a ještě někdo navrhli vyřadit. Požádala bych naopak o 

předřazení tohoto bodu za bod 16. Myslím si, že předložené podklady by měly být 

projednány, protože je tam mnoho nejasností.  

 K bodu 15, který se jmenuje Testování žáků ve školách zřízených MČ Praha 1 

šetrnější metodou. Předložili jsme to dříve, než byl na radu předložen materiál, který by se 

tímto tématem zabýval a snažil se zajistit jiný způsob testování. Všichni zastupitelé jsme měli 

ve schránkách dopis ze 14. dubna, kde se na nás obraceli rodiče, abychom tuto možnost 

zvážili. Na to odpovídala paní vedoucí příslušného oddělení, že se následně s paní Špačkovou 

sejdou. Podle mých informací se následující týden sešli, dále se sešli s panem ředitelem. Podle 

mých informací reakce byla, že PCR prozatím zkoušet nechtějí. S Davidem Bodečkem jsme 

předložili tisk a asi za dva týdny se objevilo na radě, že se to zkusí. 

 Důvody, proč navrhla paní Špačková vyřadit bod, nejsou zcela platné. V návaznosti na 

to, že testování probíhá, budeme navrhovat úpravu usnesení, kterou máte na stole. Jde o to, 

abychom vzali informace paní Špačkové na vědomí a dále abychom byli informováni. 

Myslím si, že je to relevantní a není důvod tento bod vyřazovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Talackovou. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Velmi by mě zajímalo, zda šla ODS do voleb s programem, že budou stavět restauraci 

za obecní peníze.  

 Na komisi pro participaci se snažíme, ale problém je v tom, že vy velmi často 

ignorujete naše usnesení. Např. jsme odsouhlasili, že bychom rádi dostali projekty s 

předstihem, abychom mohli přijít s kvalitními procesy.  
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 Co se ale nestane, 3. května se objeví jen na webu Prahy 1 článek o tom, co se vám líbí 

nebo nelíbí na parku Na Františku, a objevil se také podobný článek o tom, co se vám líbí 

nebo nelíbí na parčíku v Pařížské. Domnívám se, že toto není kvalitní participace. 

Neodsouhlasila to komise. Občané si zaslouží vysvětlení, jak to funguje. 

 Poslala jsem mail na adresu participace@praha1.cz a přišla mi odpověď od paní Petry 

Perkařové, která je – jestli se nemýlím – přes vnější vztahy a nikoli přes participaci. Myslím 

si, že bychom si zasloužili vysvětlení. 

 Co se týká Masaryčky, tady jde o velmi důležitou věc. Je tam jasně napsáno, že 

stavební úřad pochybil. Jde o to, zda je možné snížit nějaký záměr o dvě patra a pak prohlásit, 

že je to jiný záměr, kde měli být zapojováni občané. Záměr je na stejné ploše, na stejném 

místě, jen to přejmenovali a prohlásili, že je to jiný záměr, a proto nemají být zapojeni do 

řízení spolky a občané. Je to vážná věc. 

 Zajímalo by mě, co budeš jako starosta dělat? Budeš iniciovat přezkum nebo něco 

podobného?  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Výstup rozdělím na dvě části. V první části mám faktickou poznámku. Očekával jsem, 

že na to, co jsem tady řekl k návrhu na vyřazení bodu č. 5-Janov, budou reagovat ti, které 

jsem oslovil – ať Richard Bureš, starosta nebo paní místostarostka. Je to o tom, že nás necháte 

vymluvit, a pak většinou jednoho hlasu si to schválíte. Vyzval jsem starostu jako 

předsedajícího schůze, aby nám tady šéf právního oddělení řekl, jestli je povinností 

zastupitelům předkládat všechny materiály, které úřad má. Jsem toho názoru, že je to 

povinností, a materiály tady nejsou. Odkázal jsem na stenozáznam z prosince loňského roku, 

nechci to tady číst, přečtu to, až když nás přehlasujete a bod zařadíte do programu. Je to 

důležitá věc a očekával bych, že na to bude nějak reagováno. 

 Druhá část mého výstupu se týká posledního navrhovaného bodu Pavla Čižinského, a 

to je byt pana prof. xxxxxxxxxxx. Budu pro zařazení tohoto bodu na program jednání i přesto, 

že jsem o tomto bodu nevěděl a nemohl jsem se na něj připravit, nemohl jsem si z radnice vzít 

materiály, abychom mohli komunikovat, jak to bylo. Pokud se nemýlím, bylo to na 

zastupitelstvu schváleno v lednu 2019. Není to důvod, proč budu hlasovat pro vyřazení tohoto 

bodu. V návrhu usnesení se mi nelíbí zrušit usnesení z 19. května loňského roku. Z 

opozičních zastupitelů jsme byli pouze tři – myslím Petr Kučera, já a myslím, že ještě Valerie 

Talacko. Měl jsem radost, že toto usnesení bylo přijato za pomoci pana ing. Kováříka, který 

do mikrofonu řekl, že není možné, abychom postupovali nadále při prodeji bytů v rámci 

privatizace podle pravidel ze začátku století. 

 Co chci říct ještě k této záležitosti, protože mám obavu, že tento bod neprojde na 

program jednání? Tato záležitost se mi moc nelíbila, ale není to jen záležitost pana prof. 

xxxxxxxxxxx, jsou to i další dva případy. Ve třetím případě se postupuje podle ceny obvyklé, 

zatímco u dvou případů - také u pana prof. xxxxxxxxxxx – se postupovalo podle privatizace 

první nabídky.  

 Důležité je, že tato záležitost byla prokonzultována i se zástupcem Kontrolního orgánu 

z hl. m. Prahy. Tento zástupce řekl, že je to fajn, že se postupuje podle pravidel, že už je to v 

procesu, který byl zahájen v minulém volebním období v září 2018 a že je důležité jen to, že 

už není možné nadále pokračovat podle těchto starých pravidel. Kontrolní orgán hl. m. Prahy 

tuto záležitost posvětil, i když mně osobně i tehdejším zástupcům koalice se tento postup 
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nezamlouval. Netýká se to jen pana prof. xxxxxxxxxxx, ale i ostatních potenciálních 

vlastníků. 

 Důležité je, abychom se do budoucna poučili, když tady budeme řešit záležitost 

privatizace. Jsem velmi rád, že nejen pan prof. xxxxxxxxxx, ale i paní xxxxxxx sem přišli a 

do mikrofonu jasně řekli, že byt budou používat ke svému bydlení. To tady zaznělo. To, jestli 

pan prof. xxxxxxxxxx nebo paní, kterou jsem zmiňoval, tam nebydlí, to je morálka, s kterou 

nic neuděláme. Můžeme udělat pouze to, když tady budeme přicházet s novými pravidly 

privatizace, abychom je nastavili tak, aby nás nikdo netahal za nos.  

 K důvodové zprávě. Piráti z Prahy 1 šli do komunálních voleb v r. 2018 a podle mne 

jsme jediné uskupení, které v programu mělo, že budeme chtít privatizovat, ale pouze tam, 

kde v minulosti byla nespravedlnost, a to podle zákona. Můžete se podívat na náš program, 

který máme zveřejněný a který jsme prezentovali.  

 Podporuji to, co tady řekl David Skála i Petr Kučera, že tuto záležitost můžeme řešit 

třeba v poradních orgánech a následně tady na zastupitelstvu. Musím ale říct k záležitosti, 

která tady byla řešena s panem prof. xxxxxxxxxxxx, že nové zastupitelstvo v r. 2019 převzalo 

to, co bylo realizované začátkem r. 2018 – záměr, platba, akceptace nabídky ze strany  

Prahy 1.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegu Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Chtěl jsem nejprve reagovat na Richarda Bureše, který zde není, ale to nevadí. Je 

trochu šikovnější v říkání nepravd než starosta Petr Hejma, ale pokud u garáží hovoří o tom, 

že to co nabídl Palác Fénix za garáže je násobně vyšší než znalecké posudky, není to pravda. 

Znalecké posudky jsou v důvodové zprávě zmíněny, první znalecký posudek za celý nebytový 

prostor vyšel na 4286 tisíc, na část garáží vyšel na 2900 tisíc, a firma nabídla 3600 tis. Cena 

ve vztahu ke znaleckým posudkům problémem není, ale násobek toho to není.  

 Richard Bureš tady dlouho mluvil o tom, jak to on a ODS dělá všechno dobře a jak 

opozice, zejména Praha sobě jsou špatní, jak ODS dělá všechno, co slíbila. Trochu bych to 

rozlišoval. Je pravda, že Richard Bureš je v jedné věci naprosto transparentní. Má firmu na 

prodej a pronájem výherních automatů a co nejvíce výherních automatů na Praze 1 prosazuje. 

V tomto smyslu je opravdu transparentní. Podle mých informací teď kandiduje do Parlamentu 

za Koalici spolu, má to být náprava za Andreje Babiše. Je to férové, říká, že tuto firmu má, 

tuto politiku dělá na Praze 1 a bude ji dělat i v Parlamentu. V tomto smyslu Richard Bureš 

férový je.  

 Na druhou stranu pokud říká, že ODS dělá to, co slíbila, zapochyboval bych. Např. o 

tom, že ODS bude hájit předzahrádky pana Bauera, jste nemluvil. To jste si nechali pro sebe a 

v tomto smyslu to férové není.  

 Reagoval bych na Davida Bodečka. Říkal, že se na to nemohl připravit. Vysvětlil 

jsem, že se média začala o to zajímat teprve o víkendu, takže na to nebylo příliš mnoho času. 

Nedomnívám se, že k tisku, který je primárně o tom, že Kontrolní výbor má něco prověřit, je 

tolik nutné se připravit. Z důvodové zprávy vyplývá, že tady nějaká pochybnost je a že k 

prověření mělo dojít z úřední povinnosti, i kdyby to zastupitelstvo neodsouhlasilo. Podle 

mého názoru by se zastupitelstvo mělo k tomu jasně postavit a uložit Kontrolnímu výboru, 

aby to celé prověřil. Netvrdím, že by došlo k nějakému privatizačnímu podvodu, pouze říkám, 

že jsou nějaké pochybnosti, které by měly být odstraněny. Logickým tělesem, které by to 

mělo udělat, je Kontrolní výbor. 
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 K čemu jednoznačně došlo, je podvod politický. Jak je v důvodové zprávě uvedeno, 

Praha sobě souhlasila s privatizací těchto dvou bytů, ovšem s podmínkou, že to budou 

poslední byty, které budou privatizovány podle starých pravidel a že nové byty, pokud budou 

privatizovány, budou privatizovány zcela jinak. Bylo to odhlasováno formou usnesení, které 

bylo poměrně jasné. Následně část těch, kteří dohodu tenkrát udělali, a na základě toho Praha 

sobě pro obě privatizace zvedla ruce, usnesení zrušila. Je to jasné porušení dohody. Tento 

politický podvod je zcela zřejmý.  

 Ještě upozornění. Davide, v důvodové zprávě to máš, možná jsi smlouvu nečetl nebo 

si ji nepamatuješ. Podmínka, že se byt zachová po dobu 10 let k trvalému bydlení, je 

podmínka právní, není to laskavost ministra xxxxxxxxxxx, k tomu se zavázal právně. Pokud 

to dnes není užíváno k trvalému bydlení, je třeba, aby městská část od smlouvy ustoupila pro 

její porušení a byt si vzala zpět. Pokud by se ukázalo, že to tak je, tak nepochybně nejen 

opozice bude prosazovat, aby k tomu došlo.  

 

P.  H e j m a : 

 Byl jsem vyzván panem kol. Víchem, abych se vyjádřil k věcem kolem žádosti 

ombudsmana. Ocituji ze zprávy pana ombudsmana, který provedl šetření z vlastní iniciativy. 

Na základě informací z médií zahájil šetření a při posuzování případu vycházel z podkladů a z 

vyjádření, která obdržel od Magistrátu hl. m. Prahy a spolku Arnika. Dále tady píše, že od 

stavebního úřadu neobdržel žádné vyjádření. 

 V závěru v rámci části informace o dalším postupu konstatuje, že stavební úřad a 

Magistrát hl. m. Prahy dle jeho zjištění pochybily. To ale neznamená, že to tak je, je to jeho 

nález. Vždycky je spravedlivé, aby bylo možné se k nálezu vyjádřit. Udělal jsem to, co jsem 

měl udělat, přes tajemníka se vyžádala reakce ze strany přenesené působnosti výkonu státní 

správy. Rozhodnutí přezkoumávaly nebo ještě přezkoumávají i další instituce, což jsou různé 

správní orgány, které jsou kompetentní pro provedení těchto přezkumů. 

 Vzhledem k tomu, že je to živá věc, tak ani v této chvíli neumím víc k tomu říci. 

Myslím si, že by nebylo vůbec správné tady podsouvat nějaká zjištění, pokud nejsou v tomto 

směru potvrzená. Kompletní vyjádření šla do rukou pana ombudsmana, což je čerstvá věc. 

 Kol. Talacková se ptala, jaká budou uplatňovaná opatření. Bude to na základě dohody 

s panem tajemníkem, šéfem stavebního úřadu až zjistíme, zda k tomu skutečně došlo. Zatím je 

to ve věci nějakého přezkumu, pan ombudsman vyjádření dostal. Budeme čekat na další vývoj 

a budeme se o tom vzájemně informovat. Myslím, že teď není co v tomto směru projednávat.  

 Omlouvám se za záměnu předkladatelů. Na druhou stranu trvám na tom, že v tuto 

chvíli není co projednávat, protože je to věc, která je v běhu. Zatím nejsou žádná zjištění 

potvrzena, navíc ani dvě pochybení nemají vliv na platnost vlastního vydání územního 

rozhodnutí. I kdyby k tomu došlo, nevede to k zneplatnění těchto úkonů, je to právně 

kvalifikované. Prosím, nechme to na těch instancích, kde to má být posuzováno. Jako 

samospráva nemůžeme do toho v současné chvíli vstupovat, ale veškeré informace jsem 

připraven dát k dispozici.  

 Další je reakce na Davida Bodečka, který se dožaduje ověření právní relevance 

předkladů ke zřízení příspěvkové organizace. To provedeme v rámci projednání daného bodu. 

Bod bude otevřen a bude to projednáno. Právní názor tady určitě zazní, bude možné se doptat 

na všechno možné.  

 Je potřeba, abych se zastal paní místostarostky. Nebudu zde poslouchat slova, že 

selhala ona nebo příslušný odbor. Odbor školství na Praze 1 pod vedením paní místostarostky 

funguje výborně. Zeptejte se na názor v jednotlivých školách, je pravidelná interakce se 

školami. Toto důrazně odmítám, protože tam je práce odváděna velmi dobře. Nechci se k 

tomu dále vyjadřovat.  
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 Pokud bych se měl dotknout narážky ohledně bolševických metod této koalice, tak si 

myslím, že je možné nám vyčíst cokoli, ale určitě ne, že máme sklony k bolševismu. Ukončil 

bych diskusi, ať si každý zameteme před vlastním prahem. My určitě tyto sklony nemáme a 

myslím, že nikdo nemá zájem se chovat nedemokraticky. Nemáme strach z jakékoli diskuse a 

jsme připraveni projednat cokoli, co má hlavu a patu.  

 Prosím pana kolegu Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Dámy a pánové, přeji vám v tuto chvíli pěkné odpoledne. Dovolím si požádat o 

zařazení na program zastupitelstva všech bodů, jak byly zaslány. Předkládáme body 

programu, o kterých se chceme bavit, vy se zřejmě o těchto věcech bavit nechcete, a proto je 

vyřazujete. Není to tím, že nemají hlavu a patu, to je čistě vaše posouzení, které s vámi 

nesdílíme. Myslím, že je načase, abyste nám umožnili bavit se o těchto věcech veřejně, i když 

tomu sám již nevěřím.  

 I když se bavíme o věcech společně, tak z minulosti máme takovou zkušenost, že 

pokud jsme za vámi přišli a snažili jsme se některé věci vyjednat, nebyla nám vždy tvrzena 

pravda. Věci, které nám byly tvrzeny, se nesetkávaly s realitou. Proto chceme tyto věci 

projednávat veřejně, ať si občané udělají vlastní představu o tom, jak se věci mají. Pokud 

byste nám tyto věci zařadili, ušetřili bychom si v tuto chvíli 2,5 hodiny diskuse nad 

programem.  

 Zároveň předpokládám, že je to jedna z posledních diskusí nad programem, protože v 

následujícím prvním bodu programu zastupitelstva chcete výrazným způsobem takovouto 

rozpravu omezit. Myslím si, že je to škoda, že by se měla vést demokratická diskuse o věcech, 

které jsou na stole, byť nemusí být všem pohodlné a příjemné. Jsme ale v zastupitelstvu MČ 

Prahy 1 a myslím si, že byste neměli upírat právo opozici o věcech veřejně mluvit. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Dovolím si krátce zareagovat na výstup pana starosty ohledně toho, jak výborně paní 

místostarostka Špačková vede odbor školství. Chci připomenout to, co jsme tady měli 

předminule – Škola v přírodě Janov. To byly skandální informace, které v materiálu byly 

obsaženy a v normální společnosti by paní místostarostka dávno rezignovala nejen na funkci 

místostarostky, ale i zastupitelky, protože je to opravdu ostudné. 

 Dále bych zmínil Mateřskou školu v Revoluční, hasičské stání, kde se bez jakéhokoli 

důvodu přihrály peníze. To jsme řešili, je to na Kontrolním výboru, mají termín ještě měsíc. 

Jsem zvědav, jestli se městská část odhodlá vymáhat peníze sama, nebo jestli to nakonec 

skončí na policii. 

 Mateřská škola Řásnovka – to je naprosté mrhání veřejnými prostředky. Škoda, že 

podklady, které dostáváte, jsou černobílé. Až budeme projednávat jednací řád zastupitelstva, 

poprosím, když tam bude nějaká příloha, kde budou barevně vyšrafovány nějaké části ke 

zbourání nebo k vybagrování, abyste jako zastupitelé aspoň v elektronické formě měli přílohu 

úplnou, abyste mohli vidět, co je to v tomto případě za zhýralost. Solná jeskyně z celkové 

plochy 170 m2 mateřské školy bude zabírat pouze 20 m2. Kvůli 20 m2 se bude kopat 170 m2, 

budou se bourat nosné konstrukce, stavět jinde, přepažovat nějaké pilíře, anglické dvorky – to 

všechno asi za 10 mil. Kč. To je nehoráznost. 

 Byl bych rád, kdyby byl tento bod zařazen, protože to jsou vyhozené peníze a je to 

skandální.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Mám doplnění k předcházejícímu bodu – byt pana prof. xxxxxxxxxxx. Myslím, že 

tady ještě nezaznělo to nejdůležitější, což je usnesení. Odkazuji na usnesení číslo UZ19_0026 

z 29. 1. 2019:  

Zastupitelstvo schvaluje prodej bytové jednotky č. 1604/7 zahrnující byt a podíl na 

společných částech domu a pozemku parc. č. 181, o velikosti 2542/23210, což je podíl, na 

adrese Bolzanova 7, do výlučného vlastnictví, za cenu 12619570 Kč s tím, že v kupní 

smlouvě vyloučí existenci nároků na náhradu za zhodnocení předmětu prodeje pod sankcí 

odstoupení prodávajícího od smlouvy pro případ nepravdivosti tohoto ujištění za podmínky 

zákazu zcizení po dobu 10 let s tím, že tento se nevztahuje na výkon zástavního práva, je-li 

zástavním věřitelem banka či jiná finanční instituce, jejímž předmětem podnikání je 

poskytování úvěrů a podléhá dozoru České národní banky. 

 Název tohoto bodu byl Prodej bytové jednotky oprávněným nájemcům, tzv. první 

nabídka. 

 Reaguji na Pavla Čižinského a omlouvám se mu, když došlo k nedorozumění, když 

navrhoval podmínku trvalého bydlení po dobu 10 let, zatímco já jsem mluvil o desetiletém 

zákazu zcizení. V usnesení to nevidím. Kdybych viděl, že materiál bude projednáván, tak si 

požádám o smlouvu. Netuším, co je v kupní smlouvě, jestli byt slouží k trvalému bydlení toho 

konkrétního kupujícího.  

 Jsem i pro to, co řekl Pavel Čižinský, ať zastupitelstvo projedná tento bod a ať se tento 

bod dá k prověření Kontrolnímu výboru. Mne to zajímá, klidně to podpořme. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Děkuji za slovo. K tomu, co tady zaznělo. Pane Čižinský, jste právník? Asi ano. Měl 

byste si konečně uvědomovat následky svých vyřčených slov. Kdybyste byl schopen s okolím 

komunikovat, na pravdu se doptáte a přestanete šířit vaše lži. Bude nutné se domluvit s 

nějakým skutečným právníkem a řešit věci, jako se řeší vůči paní Marvanové, která se nechala 

od vás také nachytat. 

 Od jednotlivců i z opozičních stran zaznívá, že bychom měli pracovat, něco dělat. 

Vstoupí se ale do tohoto domu, a najednou se všichni změní, žádná snaha o práci, hlavně 

získat co nejvíce času, vystřelit co nejvíce nepodložených informací a osočit všechny kolem 

sebe. Okolo bodu současného pana ministra se pomalu střílí mezi sebou i opozice – to je 

úplný nesmysl. Toto jsou věci, u kterých se dá sednout, podívat se na to, říci pravdu a ne 

zneužít jednu větu. Hlavně vystřelit, nebo si tady napsat transparent. Nejsem právník, ale 

připadá mi to jako diskriminace na základě členství v politické straně. 

 Stále věřím, i když stále méně, že se začne normálně pracovat, že tady nebudou padat 

slova, že se kvůli nějakým 20 metrům solné jeskyně vyhazují peníze. Dělá se kompletní 

rekonstrukce domu včetně zahrady. To je tak těžké říct pravdu? Je to tak lákavé vyštěknout 

zkratku 20 metrů zahrady a peníze? Celý dům se povyšuje na úplně jinou úroveň. 

 Tak je to u každého případu. Vždycky se vyštěkne nějaká věta. Toto není spolupráce. 

Nevím, jestli bychom neměli změnit místo konání, jestli tento dům nemá nějaký špatný vliv. 

Z lidí, se kterými se na úřadu normálně bavíme, se v tomto domě stává zcela něco jiného. 

Možná by stálo za úvahu změnit místo konání zastupitelstva, třeba by to pomohlo.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegu Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Stručně odpovím panu Burešovi. Jsem právník a dokonce jsem se právem rovného 

zacházení zabýval, napsal jsem o tom také nějaké publikace. Představa, že někdo je v nějaké 

politické straně, chová se špatně a já to řeknu, že je to diskriminace, tak to opravdu není. Není 

to otázka, kterou by mohli řešit právníci v rámci antidiskriminačních žalob, je to věc politická. 

Pokud jsou v některých stranách lidé, kteří se chovají špatně, může se na to upozornit. Pokud 

se chce vyhrožovat nějakou žalobou jako na Hanu Marvanovou za snahu o odstranění 

výherních automatů z Prahy, je to možné. Odpor ODS je velký. S Hanou Marvanovou 

souhlasím, Praha sobě podpořila návrh na to, aby výherní automaty v Praze skončily, dokonce 

ani ODS si netroufla pro tento návrh nehlasovat, to pouze ODS Praha 1 a spol. Našli jste 

odvahu, i po prohře na Magistrátu nadále nesouhlasit s koncem výherních automatů v centru a 

snažit se, aby tady co nejvíce výherních automatů zůstalo. To je privilegium a odvaha  

Prahy 1. Mateřské strany by to měly řešit, děláte strašnou ostudu, ale není to diskriminace ani 

vás, ani těch stran. Jako strany si zameťte před vlastním prahem a vyřešte to politicky.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Musím reagovat na odpověď ombudsmanovi. Nezaznamenal jsem tam ani to, že bys 

vyvrátil to, že ombudsman nekonstatuje, že Magistrát a stavební úřad pochybily. Nevím, co 

jsi myslel tím, že ti podsouvá nějaké zjištění. Nepodsouvá ho, on ti ho zaslal a chce znát tvé 

vyjádření jako starosty. Celý bod je k tomu, že bychom také rádi znali tvé vyjádření, které jsi 

už zřejmě poslal, a nevím, proč nám ho nedáš v rámci bodu na vědomí? Poděkovali bychom a 

bod by byl projednaný. Nechceme k tomu vést dlouhé diskuse, chceme jen znát tvoji 

odpověď.  

 V prvním vystoupení ses snažil bod shodit za to, že je nesmyslný a že není pravda, že 

by ombudsman zjistil nějaká pochybení. Zjistil je, konstatuje je a chce znát stanovisko MČ 

Praha 1. Opět tě žádám o omluvu za to, že říkáš, že to není pravda. Je to pravda, je to tady 

černé na bílém.  

 Ještě druhá věc k tomu. Také se mi nelíbí to blafování, které se permanentně od vás 

line jako stálý proud mlhovin, lží, nepravd jako ze Sputnik news. To je to, co nazýváme 

bolševismem. Podívejte se na uspořádání stolů. Jestli si vzpomínáte, když jsme tady začali 

před dvěma roky úřadovat, dali jsme stoly z tohoto u-sestavy, která je hezky komunisticko-

stalinistická, do tvaru otevřené podkovy, abychom na sebe všichni viděli, abychom nebyli v 

zákrytu a nemuseli běhat na druhou stranu. Chtěli jsme zrušit to, že je nějaká koalice-opozice, 

že jsou nějací bolševici a menševici, a teď se to silou jednoho hlasu přehrává a technicky se 

vítězí v „boji“ o tom, kdo má ‚pravdu‘. Společnost by v rámci demokracie měla klást fakta na 

stůl, říci pravda-nepravda, a podle toho se rozhodnout, a ne bolševickou silou jednoho 

vícehlasu přehlasovat chudáky menševiky. 

 Myslím, že kdybyste se chtěli zříct bolševické nálepky, sundáte červený samet a 

začnete to dělat v barvách demokratických. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím kolegu Nazarského. 
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P.  N a z a r s k ý : 

 Stručně zareaguji. Už to řekli mí předřečníci velmi trefně. Jsme napadáni, že 

vytrháváme věci z kontextu. Není tomu tak, vytrháváme věci, které jsou opravdu významné a 

důležité, abychom šetřili čas. Věci jsou v důvodových zprávách uvedeny, ale vy je možná ani 

nečtete. 

 Co se týká argumentace, že se rekonstruuje celý objekt. Ano, rekonstruuje se, ale má 

pevné základy, není tam potřeba nic kopat, bourat nosné zdi a budovat anglické dvorky, je to 

úplně zbytečná investice. Nikdy jsem tak nezpochybňoval investice do vršku, za mého 

místostarostování se projekt zachoval, jen jsme se rozloučili s tou megalomanskou vizí 20 m2 

solné jeskyně někde ve sklepě, když by to stálo 10 mil. Opakovaně jsem tady říkal, že jestliže 

potřebujeme solné jeskyně a je tady zájem z řady škol, tak za těch 10 mil. jich můžeme na 

území Prahy 1 postavit několik.  

 Z kontextu nic nevytrhávám, jen demonstruji nesmyslnost konkrétně podloženými 

fakty, které jsou v důvodové zprávě i v přílohách. Myslím, že soudnému člověku je to úplně 

jasné. Navíc jsem v důvodové zprávě uvedl, že když jsme zkoumali účely místností, je 

podivné, že tam není žádná místnost pro provozovatele solné jeskyně, protože mateřská škola 

ji sama provozovat nemůže. Z toho důvodu odvozuji, že možná není ani účelem tam solnou 

jeskyně provozovat, účelem je proinvestovat peníze městské části, nehorázně vysokou částku, 

protože kdyby byl projekt promyšlený, tak v legendě místnosti bych viděl správce, provozní 

místnost nebo něco podobného. Nic takového tam není, zřejmě bude asi v nějakém skladu 

nebo v době, co tam budou děti, sedět na záchodě, mohl by být ještě na chodbě, pod schody, v 

prádelně – nic takového tady nečtu. Celé to jsou nehorázně utrácené peníze. 

 Není to ale jen toto, je to Anenský trojúhelník – je tady spousta projektů. Nedivte se, 

že my z opozice vám to vyčítáme. Je to i naše povinnost vás na to upozorňovat, že takto si to 

nepředstavujeme, není to účelné vynakládání veřejných prostředků. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Mám technickou a faktickou poznámku, zařadil jsem se ale do klasické diskuse. 

 Musím reagovat na Richarda Bureše, který říká, že opozice mezi sebou střílí. Ozvu se 

pokaždé, když se mi něco nelíbí. Richard vyzval, abychom šli normálně pracovat, což opozice 

chtěla a chce. Stačí málo – abyste schválili tento program. V nejhorším případě – věřím, že 

tomu tak není – nás necháte vykecat bez protiargumentů, a pak si schválíte jakékoli usnesení, 

které budete chtít, protože máte většinu jednoho hlasu.  

 Ještě k tomu, co tady říkal Richard, že se měníme. Mám pocit, že se neměníme, že 

jsme pořád stejní, jen že stárneme. Uvidíme to u následujícího bodu, pokud bude program 

schválen. První bod je jednací řád. Když se to bude projednávat, budu obšírnější, ale toto je 

konkrétní příklad, kdy opozice, já a Amálka jsme tady několikrát tři zastupitelstva po sobě 

požadovali, abyste nás vzali do diskuse ke změně jednacího řádu zastupitelstva. Nestalo se, je 

to škoda a je to jeden z příkladů.  

 Poslední v rámci diskuse: proč se starosta před zasedáním zastupitelstva nesetká s 

předsedy všech zastupitelských klubů a nedohodne se, jak zastupitelstvo by mělo probíhat? 

Řekněte nám rovnou, co z našich tisků nepodporujete, ale není možné, abyste 90 % tisků nám 

neustále vyřazovali. Chceme diskutovat a nejen v tomto případě pracovat. Ukáže se to, až 

budeme schvalovat, resp. vyřazovat jednotlivé body. Děkuji. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím, abychom už ukončili tuto diskusi. Nechal jsem porušovat jednací řád z toho 

důvodu, že jsme se snažili podrobně vysvětlovat, a bylo tady vzneseno od Davida Skály, který 

není přítomen, abychom dali stejnou šanci i vám. Teď už se točíme v ideologických a 

filozofických rozpravách a myslím si, že je to mimo téma. Prosím, abychom už nechali těchto 

polemik, bude dostatek prostoru diskutovat v jednotlivých bodech. Teď už prosím dbát na 

dodržování jednacího řádu.  

 Prosím, kdo má návrh na zařazení nebo vyřazení, řekněte to stručně. Ve 13 hodin je 

přestávka na oběd. Máme ještě 15 minut, abychom se mohli bavit o programu.  

 Technická poznámka – pan zastupitel Vích. 

 

P.  V í c h : 

 Požádala mě Amálka Počarovská, která tu právě není, zda bychom mohli před 

hlasováním vyhlásit 15 minut na klub. Jsem nově zvolený předseda klubu Pirátů, tak to tímto 

říkám. Je možné, pokud povedeme do oběda rozpravu, že to nebude třeba. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Pokud někdo žádá o přestávku na jednání klubu, prosím, aby to bylo řečeno jeho 

předsedou.  

 To, že jste předsedou klubu, dozvídáme se teprve teď. 

 Prosím kol. Nazarskou o technickou poznámku. 

 

P.  N a z a r s k á : 

 Asi před třemi týdny jsem posílala všem předsedům klubů, i tobě, pane starosto, tuto 

výměnu. Reagovala jen paní Počarovská. 

 

P.  H e j m a : 

 Omlouvám se, ale vůbec o tom nevím. Informace mě minula. Bereme na vědomí 

výměnu předsedy klubu Pirátů a Zelených. Stává se jím pan Tomáš Vích. Blahopřejeme mu k 

nové pozici.  

 Opakuji, že předsedové klubů jsou vždy vítáni. Tuto výzvu jsem dával – to je pro 

Davida Bodečka – a nebyla využita. Omlouvám se, ale nemohu nikoho přemlouvat, aby došlo 

k návštěvě. Pokud toto prohlašujete, velmi rád se sejdu před každým zastupitelstvem.  

 Prosím pana Čižinského, má slovo. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Není to poprvé, co se jednání rozloží. Jednací řád se musí dodržovat. 

 Pochopil jsem, že všechny tisky opozice vyřadíte. Přišlo vám to hloupé najednou 

vyřadit, takže jste nějakou diskusi umožnili v rámci programu. K narčení, že všechny tisky 

opozice – jak řekl Petr Hejma – jsou absurdní a nesmyslné, požádal bych o vysvětlení, v čem 

jsou takové. 

 Dotaz na Petra Hejmu ohledně podivného oddělení nazvaného oddělení samosprávné 

činnosti a vnější kontroly, které bylo zřízeno nedávno a neodpovídá tomu, co zde kdysi 

fungovalo za starosty Lomeckého. Upozorním na nesrovnalost. Oddělení má v popisu práce 

podle organizačního řádu: 

 Oddělení se účastní jednání komisí rady MČ Prahy 1 nebo výborů ZMČ Prahy 1, 

případně zastupitelstva hl. m. Prahy.  
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 Obcházel jsem kolegy, a na jejich komisích a výborech nikdy žádný z pracovníků 

tohoto oddělení nebyl. I toto může být indicie toho, že toto oddělení dělá něco jiného než by 

mělo dělat podle organizačního řádu. Nevím, jestli někdo přesně ví, co dělá a hlavně proč má 

vymezeny tak široké pravomoci, když je nevyužívá. Bude je možná využívat selektivně, když 

se to bude někomu hodit – těžko říct. To všechno bych chtěl v tomto bodu projednat.  

 Reagoval bych na předsedkyní Sitár Baborákovou, která se dožaduje vyřazení tisku o 

krátkodobém ubytování. Zdůvodnila to tím, že to půjde na výbor a nevím, jak dlouho to bude 

výbor projednávat. Upozorňuji ji na to, že může dojít k prodlení. 

 V tisku je navrhováno také to, aby se radě uložilo postupovat ve své činnosti 

odpovědně a tedy hájit využívání prostor označených jako byty k trvalému bydlení. Aby 

nedocházelo k tomu, že rada nedávno pronajala celý bytový dům hotelu na dalších asi pět let. 

Paní předsedkyně u toho seděla, nevím, zda protestovala na radě. Bylo by vhodné, aby ona 

podpořila to, aby zastupitelstvo jasně řeklo, že toto se nesmí dít, je to výsměch snahám o 

vracení běžného života do Prahy.  Paní předsedkyně navrhuje bod vyřadit a nediskutovat.  

 Ještě k Richardu Burešovi. Předstíral, že nezná jména Roman Janoušek, Tomáš Petr, 

Tomáš Hrdlička. Pracuji s tím, co je napsáno v obchodním rejstříku nebo v médiích. Existuje 

to, že někdo je skutečným vlastníkem, ale v obchodním rejstříku je napsán někdo jiný. Třeba 

jsou anonymní akcie a různé metody, jak formální vlastnictví zakrýt. Pokud seriozní médium 

řekne, že za něčím stojí někdo, ve veřejné diskusi se to uznává. Je zajímavé, že Richard Bureš 

o tomto pražském podsvětí nikdy nic neslyšel, ale náhodou se angažuje v tom, aby jedna 

firma, ve které oficiálně sedí Tomáš Hrdlička, předala garáže v Opletalově ulici jiné firmě, o 

které média tvrdí, že za ní je Roman Janoušek a Tomáš Petr. Městská část výběrovým 

řízením, které je navíc ohnuté, kdy se dohodnutá nižší cena vezme, tomu asistuje. Je to 

skandální a fascinuje mě, že se ti z vaší koalice, kteří snad mají pověst ještě slušných lidí, 

proti tomu neozvou.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím dokončit diskusi. Chtěl bych upozornit nejen pana Čižinského, ale všechny 

ostatní, aby si dávali pozor na osobní útoky a na konspirativní konstrukce, které tady říkají za 

svou objektivní pravdu. Jsem rád, že vymizela osobní napadání, vulgarismy a podobné věci, 

ale toto je daleko horší. Upozorňuji, že je to všechno nahráváno, stenografováno a může to 

být použito na ochranu té či oné osoby. Důrazně se ohrazuji proti nařčení této koalice, že by 

se snížila k čemukoli, co je tady prezentováno.  

 Prosím pana kolegu Kučeru, máte slovo. 

 

P.  K u č e r a : 

 Nebudu mluvit o nějakých kmotrovských praktikách, nevím, proč bychom vás z 

tohoto pohledu měli šetřit. Přihlásil jsem se z jiného důvodu. Dozvídám se, že pan starosta 

nějakým způsobem pozval šéfy klubů. To se podle mne nestalo. Jestliže pan starosta někde 

jasně utrousil, že mohou přijít, to není žádná pozvánka. Pane starosto, vy jste tak 

zaneprázdněn, že nemáte čas si ani přečíst e-mail, že se mění předseda klubu? My přijdeme, a 

vy nebudete mít na nás čas. Jestli chcete dialog, musíte lidi pozvat, nemůžete to házet na nás, 

budeme půl dne stepovat, až bude mít pan starosta čas? To je vyloučeno. Pane starosto, 

neděláte svou práci tak, jak máte, snažíte se to házet na nás. Za vaši neschopnost jsem již 

navrhoval vaše odvolání, nejspíše to budu muset dělat znovu, protože toto je šílené. 

Předkládáte tady výbušný tisk – změnu jednacího řádu, který bere opozici pravomoci, 

omezuje její vystupování, a vy se neobtěžujete projednat to se zástupci opozičních klubů. Je 

to v tomto smyslu vyhlášení války opozici. Budete toho velmi litovat, protože opozice se 

nenechá zadupat do země a najde si způsoby, jak zde vystupovat, i přes váš bolševický 
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jednací řád. S tím se musíte smířit. Jestli chcete cestu konfrontace, budete ji mít. Toto je velmi 

špatná cesta. 

 Znovu apeluji: chytněte se za nos, jděte cestou usmíření a dialogu, ne že jen řeknete: 

my se tak hrozně snažíme, ale vy se s námi nechcete bavit, vy nás ignorujete a jste na nás zlí. 

To je šílené. Jsme snad chlapi? Touto cestou tady budeme trávit desítky hodin, protože těch 

deset hodin to přesahuje pravidelně, zcela neplodnými diskusemi s vámi, kteří nás 

neposloucháte, děláte si všechno po svém a jen si říkáte: tak se vykecejte. To je úplně špatně. 

 Z tohoto důvodu navrhuji hlasovat o vyřazení bodu č. 1 z programu.  

 

P.  H e j m a : 

 Beru vaši závěrečnou poznámku, jinak vaše narážky jsou čím dál tím úsměvnější. Za 

to, co říkáte, vás už napadají sledovatelé vašich desinformačních webů. Jsou to cílené 

nepravdy. Opakuji: vyzval jsem k tomu, že předsedové mohou kdykoli přijít, samozřejmě po 

předchozí domluvě. O e-mailu paní kolegy nevím, to se může stát. Sekretariát sleduje vše, co 

přijde a určitě takto závažný mail bych měl na stole okamžitě doručený. Nechte si své narážky 

na schopnosti nebo neschopnosti někoho, to tady nemá co dělat. Jestliže je pravda to, co 

říkáte, tak pro to něco udělejte a nemluvte jen o tom. Jsem raději přítel konstruktivní 

spolupráce, než tady zbytečného utrácení času. Myslím, že se tady každý z nás rád chytne 

toho, co tady říkáte, ale dělejte to také, dám vám k tomu příležitost. Můžeme se okamžitě 

potkat, termín si domluvíme, není to vůbec problém. Zkuste předvést to, co tady říkáte. Budu 

velmi rád. 

 Technická pan kolega Heres. 

 

P.  H e r e s : 

 Omlouvám se, ale prosím vás, pane starosto, abyste začal korigovat diskusi, má se vést 

rozprava k programu. Neustálé natahování a fabulace, které tady zaznívají v rámci 

sebeprezentace našich levicových aktivistů, ať se konají v rámci rozpravy k jednotlivým 

bodům a ne v rámci technických nebo k programu jednání. 

 

P.  H e j m a : 

 Beru na vědomí. Slovo má pan kolega Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Jsem rád, že jsem nic bouřlivého neříkal na vaši adresu a nemám to ani ve zvyku, když 

to není potřeba. Musím se ohradit k pracovitosti. Vy jste předložili 10 tisků, z toho je jeden 

vyloženě útočný na samou podstatu zastupitelské demokracie. V jednacím řádu si o tom určitě 

popovídáme, i když ve stávající formě bych byl také pro jeho vyřazení, ale na druhou stranu si 

chci o tom popovídat. Z opozice je 19 tisků. Co kdybychom se pro začátek domluvili, že to 

dáme „fifty fifty“? Vy byste tam dali 10 bodů, domluvte se o tom o přestávce. To je můj 

konstruktivní návrh. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Toto všechno můžeme vznášet při rozpravě k jednacímu řádu. 

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

 Zareaguji na kolegu Herese. Je zvláštní, že mu porušování jednacího řádu vadí až v 

okamžiku, kdy hovoříme my. Vedle sebe máte pana Bureše, nevím, jakým aktivismem ho 

nazvat. Mluvil tady o pracovitosti, o tom, jakou má Žofín strašnou auru atd., to vám nevadilo, 

ale když mluvíme my, je třeba jednací řád dodržovat. Selektivnost je opravdu zvláštní.  

 Lamentuje se tady nad utrácením času, ale rádi bychom řešili utrácení peněz. 

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, držte se jednacího řádu, je to diskuse k programu. Trvám na tom, abyste 

hovořil k programu.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Chci vědět, proč garáže v Opletalově ul. byly pronajaty o půl milionu Kč ročně méně. 

 

P.  H e j m a : 

 Nejsme v interpelacích. Počkejte, jestli projde bod garáže Opletalova.  

 Uděluji slovo kolegyni Nazarské. Omlouvám se, musím využít práva předsedajícího. 

 

P.  N a z a r s k á : 

 Chci se ohradit na reakci pana starosty. Byla jsem nařčena, že jsem e-mail neposlala.  

 

P.  H e j m a : 

 Nebyla jste nařčena, řekl jsem, že jsem ho minul. Omlouvám se, že jsem váš e-mail 

nepřečetl, ale nebyl mi doručen. Sekretariát mi o něm neřekl, zjistíme, kde se stala chyba, ale 

nenařkl jsem vás z ničeho.  

 

P.  N a z a r s k á : 

 Poslala jsem ho panu Cabanovi, Procházkovi, možná jsem ho neposlala panu 

Burešovi. 

 

P.  H e j m a : 

 Podívám se na e-mail, je to napraveno, nic se nestalo. Prosím pana kolegu Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Pane starosto, váš sekretariát je proslavený v neodpovídání občanům a ztrácením  

e-mailů.. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, držme se tématu. Máte něco k programu, pane kolego? 

 

P.  K u č e r a : 

 Samozřejmě. Jeden občan vám psal, kdy si může dohodnout schůzku. Dozvěděl se za 

půl roku. 

 

P.  H e j m a : 

 Často se ke mně někdo objedná a nepřijde – viz pan Bílek. Vyzývám ho, pokud 

existuje, aby se dostavil, čekali jsme na něho téměř 40 minut.  
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P.  K u č e r a : 

 Pane starosto, jak chcete vyžadovat dodržování jednacího řádu, když ho sám 

porušujete, vstupujete do diskuse, aniž byste byl přihlášen? Slovo teď nemáte, přihlaste se do 

diskuse.  

 Chci navrhnout sloučení bodů 10, 19, 20, 21, 22, 23 do jednoho bodu – sloučit do 

jedné diskuse s tím, že bychom společně našli kompromisní usnesení. Je to protinávrh proti 

vyřazení těchto bodů, kromě bodu 10, jak jste navrhli.  

 

P.  H e j m a : 

 Tento návrh bude předložen k hlasování. 

 Technická přihláška a zároveň do diskuse – kolega Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Technická. Navrhuji odebrání řízení schůze Petrovi Hejmovi, protože nejen 

systematicky porušuje jednací řád, ale selektivně nechá porušovat jednací řád svou stranou, a 

naopak je přísný na stranu druhou. Žádám, by bylo řízení schůze Petrovi Hejmovi odebráno, a 

aby byl pověřen někdo jiný. Mělo by se o tom hlasovat hned. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o procedurálním návrhu kolegy na odebrání řízení. Pro 10, proti 12, 

zdržel se 0, nehlasoval 1. Tento návrh nebyl přijat.  

 Máte ještě slovo v rámci přihlášky do diskuse. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Chci se ohradit proti náznakům, že opozice říká něco nepravdivého, což není následně 

konkretizováno. Pokud říkáš, Petře Hejmo, že opozice říká nějaké nepravdy, uveď, v čem 

nepravdy spočívají. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o totéž z druhé strany.  

, Končím rozpravu. Žádali jste o přestávku před hlasováním. Vyhlašuji přestávku na 

oběd. Těším se ve 14 hodin, budeme hlasovat o jednotlivých procedurálních návrzích. Přeji 

dobrou chuť. 

(Přestávka) 

 

 Zahajuji po polední přestávce jednání našeho zastupitelstva. Čeká nás hlasování o 

jednotlivých pozměňovacích návrzích k programu. Dávám příležitost předsedům klubů, zda 

chtějí něco sdělit.  

 Paní předsedkyně Amálka Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Apeluji na všechny zastupitele, aby zvážili hlasování o bodech, které se vyřazují. Jsou 

to návrhy opozice a bylo by dobré, aby k nim proběhla diskuse.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, přistupme k jednotlivým návrhům, jak byly předkládány. 

 První návrh byl paní zastupitelky Počarovské. Vznesla požadavek na pevně stanovený 

čas k bodu 10, na čas 18.30 hod. Jako předkladatel se s tím ztotožňuji. 
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 Následně kolegyně Počarovská žádá o sloučení rozpravy u bodu 10 s bodem 19. Bude 

o tom rozhodnuto v případě, že bude bod 19 zařazen do programu.  

 Prosím hlasovat o mém návrhu na vyřazení bodu 20. Pro 13, proti 10, zdržel se 0, 

nehlasoval 0. Návrh byl přijat.  

 Dále předkládám návrh na vyřazení bodu 21. Pro 13, proti 10, zdržel se 0, nehlasoval 

0. Návrh byl přijat. 

 Hlasujme o návrhu na vyřazení bodu 22. Pro 13, proti 10, zdržel se 0, nehlasoval 0. 

Návrh byl přijat. 

 Hlasujme o návrhu na vyřazení bodu 23. Pro 13, proti 9, zdržel se 0, nehlasoval 1. 

Návrh byl přijat.  

 Hlasujme o návrhu na vyřazení bodu 24. Pro 13, proti 10, zdržel se 0, nehlasoval 0. 

Návrh byl přijat. 

 Dále hlasujme o návrhu na zařazení bodu pana zastupitele Čižinského s pořadovým 

číslem 29, číslo tisku 1029. Pro 10, proti 6, zdrželo se 5, nehlasovali 2. Tento návrh nebyl 

schválen, bod nebude zařazen.  

 Tím zaniká i procedurální návrh na předřazení na pořadí č. 1. 

 Dále hlasujme o návrhu pana radního Votočka na vyřazení bodu 25. Pro 13, proti 9, 

zdržel se 0, nehlasoval 1. Tento návrh byl přijat.  

 Dále je návrh pana radního Bureše – vyřadit bod č. 17. Prosím hlasovat. Pro 13, proti 

10, zdržel se 0, nehlasoval 0. Tento návrh byl přijat. 

 Technická – pan zastupitel Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Mám pocit, že je v hlasování něco špatně. Pan Skála není přítomen a nehlasuje a není 

započten do „nehlasovalo“.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan kolega Skála je vypnutý, nezapočítává se, je ve statutu nepřítomného. 

 Prosím hlasovat o dalším návrhu pana radního Bureše na vyřazení bodu č. 19. Pro 13, 

proti 10, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl schválen. 

 Dále máme tři návrhy paní místostarostky Špačkové. První je návrh na vyřazení bodu 

číslo 15. Pro 13, proti 10, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat. 

 Dále hlasujeme o návrhu paní místostarostky Špačkové na vyřazení bodu 16. Pro 13, 

proti 10, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.   

 Poslední návrh paní místostarostky Špačkové je na vyřazení bodu 27. Pro 13, proti 10, 

zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat. 

 Dále zde máme návrh paní zastupitelky Baborákové na vyřazení bodu 18. Pro 13, 

proti 10, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat. 

 Dále je můj návrh na vyřazení bodu 28. Pro 13, proti 10, zdržel se 0, nehlasoval 0. 

Návrh byl přijat. 

 Dále máme návrh pana zastupitele Bodečka na vyřazení bodu 5. Pro 11, proti 9, 

zdržel se 1, nehlasovali 2. Tento návrh nebyl schválen.  

 Dále je návrh paní zastupitelky Počarovské na předřazení bodu 27 za bod 16. Protože 

body 27 a 16 byly vyřazeny, tento návrh padá. 

 Ještě jsme zaevidovali návrh pana zastupitele Kučery na sloučení diskuse k bodům, 

které byly ale též vyřazeny z programu. 

 Od pana zastupitele Kučery byl vznesen návrh na vyřazení bodu 1. Prosím hlasovat. 

Pro 10, proti 8, zdrželi se 3, nehlasovali 2. Tento návrh nebyl schválen. 
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 Prosím hlasovat o návrhu programu jako celku. Pro 13, proti 2, zdrželo se 7, 

nehlasoval 1. 

 Upravený návrh programu byl schválen, můžeme přistoupit k jeho projednávání. 

 Bod číslo 

1, tisk 472 

změny jednacího řádu ZMČ Praha 1  

 Předkládám vám změny jednacího řádu, které reagují na apel některých zastupitelů. 

Zároveň reagují na skončení nouzového stavu, a to rozšířením případů, kdy se mohou členové 

zastupitelstva účastnit zasedání zastupitelstva distanční formou, a to formou audiovizuálního 

přenosu. Dále zde blíže specifikujeme určité odlišnosti od stávajícího jednacího řádu pro 

členy zastupitelstva, kteří se účastní jednání zastupitelstva distančně.  

 Zároveň tento návrh obsahuje všechny připomínky a návrhy k jednacímu řádu, které 

byly od zastupitelů předloženy, které vyplynuly z jednání zastupitelstva. Jsou tam zahrnuty 

všechny připomínky ze strany koaličních zastupitelů, případně se tam zohlednily i některé 

náměty z opozičních stran. Amálce Počarovské bylo slíbeno, že novela jednacího řádu bude 

předložena, takže v tomto směru je tam zahrnuto všechno, co kdo navrhl. 

 Přestože tento předklad předkládám já, protože jsem určen k tomu, abych změny 

jednacích řádů předkládal, je kolektivním předkladem a je tam zahrnuto vše, co kdo myslí, že 

by se v rámci jednacího řádu mělo upravit. 

 Prosím, aby předkladatelé příslušných pasáží reagovali případně na připomínky ze 

strany zastupitelů. Předkládám tento tisk jako celek, ale byl bych rád, kdyby se každý vyjádřil 

k návrhu, který předkládal.  

 Otevírám rozpravu. První je přihlášen pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji za udělení slova. Dnes jsem tady jako v Jiříkově vidění. Na půdě zastupitelstva, 

ale i během jednání rady i při diskusi s některými členy rady jsem se během půl roku často 

dotazoval na změnu jednacích řádů. Během zasedání zastupitelstva jsem byl ujišťován, že 

bude příležitost případné návrhy projednat. 

 V listopadu jsem předložil u rady pozměňovací návrhy z jednacích řádů a bylo mi 

starostou řečeno, zejména u jednacího řádu výborů, abych posečkal, až budou jednací řády 

komplexní a že to bude brzy. Starostou jsem byl myslím 10. listopadu vyzván, abych 

kontaktoval ostatní členy výborů a dohodl se na případných změnách. Kolegům naproti, kteří 

jsou předsedy výborů, jsem návrhy zaslal o dva dny později. Reakci jsem neobdržel, považuji 

z jejich strany nezájem upravovat jednací řád výborů. 

 V dubnu mě tady pan starosta ujišťoval, že návrh jím předkládaný s předstihem pošle. 

Nestalo se tak. Dostal jsem bez šance jakékoli diskuse tady nějaký ucelený návrh. S většinou 

návrhů nemám problém. Nevím ale, jak má dle předkladatele tady probíhat diskuse, kterou mi 

pan starosta opakovaně sliboval. Nejde o to, že návrhy teď předložím, ale jsem zvědav, jak 

hlavně předseda Návrhového výboru bude teď všechny změny zapisovat do návrhu. 

 Abych ušetřil čas, prosím OVO o rozdání mého pozměňováku jak k tomuto bodu, tak i 

k bodu následujícímu – k bodu č. 2.  

 Mám tady i jednací řád hl. m. Prahy a chci konstatovat, že mnou předložené návrhy 

vycházejí i z tohoto řádu, ale i ze zkušeností z našeho zasedání zastupitelstva. Mnou 

předkládané návrhy předpokládají, že tady všichni povedeme komunální politiku s jistou 

úrovní a profesionalitou s potlačením obstrukčního jednání, a to v rámci všech směrů.  

 Dostanu se k návrhům.  
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 V čl. 3 navrhuji do odst. 7 pod písmeno c) bod d), kdy předseda nebo pověřený 

zástupce klubu může přednostně vystupovat kdykoli mimo pořadí po ukončení probíhajícího 

příspěvku, a z bodu d) by vznikl bod e). 

 Další návrh je u čl. 7a), bod 1), kde je uvedeno, že členové zastupitelstva se mohou v 

případě, že jsou covid pozitivní, prodělají onemocnění covid-19 nebo jim byla nařízena 

karanténa dle jiného právního předpisu, účastnit zasedání distančně, a to prostřednictvím 

dálkového audiovizuálního přenosu. 

 Další můj návrh je k čl. 9, odst. 3). Je tam uveden ve třetím řádku odspoda v odst. 3 

odkaz na technickou poznámku. Na ZMČ Prahy 1 vymizel pojem „faktickou poznámku“. 

Navrhuji, že v rámci technické poznámky může být předložena i poznámka faktická.  

 U odst. 4) už dříve vypadlo písmeno „j“ – nejvýše pět minut. 

 Ve stejném článku odst. 5): omezení počtu vystoupení se nevztahuje na předsedu 

zastupitelského klubu – to je nový návrh. 

 Bod č. 6) navrhuji ve prospěch koalice: starosta, místostarosta, člen rady a člen 

zastupitelského klubu mohou přednostně vystoupit kdykoli mimo pořadí po ukončení 

probíhajícího příspěvku, a to přihlášením se totožným způsobem jako u přihlášení se k 

technické či faktické poznámce podle čl. 9, bod 3). Nutno by pak bylo přečíslovat další body. 

 U nového bodu 7), v původním jednacím řádu je to bod 6), opět za technickou 

poznámku zařadit poznámku faktickou. 

 U následujícího bodu vysvětlení, co je to faktická poznámka. Za faktickou poznámku 

se považuje reakce na vystoupení předřečníka, rychlé zpřesnění faktů nebo oprava výroků 

řečníka. V technické a faktické poznámce nelze uplatňovat věcná stanoviska k projednávané 

otázce. 

 Opět vedle slova „technická“ naskakuje i „faktická“. 

 V odst. 15), který by byl nově přečíslován na 16) je uvedeno, že přihlášení oprávněné 

osoby do rozpravy provádí pracovnice odboru kanceláře starosty u prezentace zasedací 

místnosti. Oprávněná osoba je povinna své oprávnění doložit, a to před otevřením bodu 

předsedajícím schůze – potom by bylo občanským průkazem nebo jinou veřejnou listinou. 

Předsedající udělí slovo oprávněné osobě v rámci projednávaného bodu, ke kterému chce 

vystoupit v pořadí, v jakém se do rozpravy přihlásila, a to po úvodním slovu předkladatele a 

zároveň před rozpravou členů zastupitelstva.  

 Navrhuji to z toho důvodu, aby se nám nestalo to, co se nám tady stalo asi před dvěma 

zasedáními zastupitelstva, kdy zastupitelé vyčerpali všechny tři možnosti vystoupit, a pak na 

pokyn pana starosty tady vystoupil nějaký pán a zastupitelé už neměli možnost se k tomu, co 

tady zaznělo, vyjadřovat. 

 Dostávám se na závěr k čl. 12), bod 2)  dotazy a interpelace členů zastupitelstva.  

 Je navrhováno, že by byly prodlouženy na 45 minut. 

 U bodu 3), což je velmi důležité a bude se to týkat jak interpelací zastupitelů, tak 

veřejnosti. U interpelace zastupitelů je uvedeno, že každý dotaz nebo interpelace je omezen 

maximální dobou 5 minut, odpověď na maximálně 5 minut, doplňující otázka na maximálně 1 

minutu, odpověď na ni maximálně 2 minuty. 

 Nevím, jestli jste si toho všimli, naše interpelace na Praze 1 jsou jen o tom, že se 

řeknou dotazy a vůbec se na ně neodpovídá. Myslím si, že interpelace by měly vypadat jinak, 

veřejnost by měla sledovat, jak dotazovaní reagují, jak jsou znalí, měli by odpovědět aspoň 

stručně s předpokladem, že se v písemné podobě odpoví obšírněji.  

 U bodu 5) by se maximální doba změnila na 5 minut. 

 Dostávám se k dotazům a interpelacím veřejnosti, což je čl. 13). 

 Tady navrhuji u bodu 2, že interpelace by byly hodinové, což nám dokládá i zájem 

veřejnosti – od 17.30 do 18.30 hod. 
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 U bodu 6) interpelace 5 minut, odpověď maximálně 5 minut, doplňující otázka 

maximálně 1 min. a odpověď na ni maximálně 2 min. Z toho důvodu by se upravil i čl. 7, kde 

by bylo nově uvedeno 5 minut.  

 To je zatím všechno, děkuji. Návrh předložím. 

 

P.  H e j m a : 

 S návrhem se seznámím. Vzhledem k tomu, že předklad je koaliční shoda. Pane 

kolego, měl jste to v rámci tisku u sebe týden, mohl jste zajít, ale přehledně jste to zpracoval, 

takže se na to podíváme. Potom bych vám sdělil, co bychom z toho na základě společné 

domluvy mohli akceptovat. Jinak o tom bude hlasováno jako o protinávrhu.  

 Prosím pana kolegu Scholze. 

 

P.  S c h o l z : 

 Mám pozměňovací návrh, a to v § 9, bod 9, kde je věta: jeho podání avizovat v 

průběhu rozpravy tak, aby s tím byli seznámeni všichni členové zastupitelstva... Chtěl bych to 

upravit na „aby s tím bylo seznámeno zastupitelstvo . . .“ Myslím si, že je to lepší.  

 

P.  H e j m a : 

 Je to nekonfliktní návrh, nemám s ním problém, přijal bych ho do svého návrhu, stalo 

by se to součástí původního návrhu.  

 S technickou poznámkou prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Prosím zopakovat paragraf. 

 

P.  S c h o l z : 

 Je to § 9, bod 9. Je tam modrá věta „jeho podání avizovat v průběhu rozpravy tak, aby 

s tím byli seznámeni všichni členové zastupitelstva“. Chci to změnit: „tak, aby s tím bylo 

seznámeno zastupitelstvo“. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Myslím, že to není optimální řešit na plénu, některé komplexnější věci posoudit na 

plénu nejde.  

 Chci vystoupit k některým návrhům koalice, kde je zásadním způsobem omezována 

demokratická rozprava. Už jsem se o tom emočně vyjadřoval v rámci rozpravy o programu, 

takže půjdu rovnou k věci.  

 Budu mít tři pozměňovací návrhy, které budu prosit hlasovat samostatně.  

 Myslím, že první pozměňovací návrh je nekonfliktní. Týká se § 7, kde v novém 

návrhu je zpřesňována účast pracovníků Úřadu MČ Praha 1. Na závěr vymezujícího 

doplněného textu navrhuji, že se mohou účastnit i dle uvážení tajemníka.  

 Myslím si, že když máme infrastrukturu pro on-line účast, může nastat nenadálá 

událost a účast některého z pracovníků úřadu se nám může hodit a pan tajemník uváží, že se 

může účastnit vzdáleně, např. bodu, který se týká jeho gesce apod. Myslím, že by se nám to 

mohlo hodit. 

 

 



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

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

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 38 
 

 

 Další dva návrhy se týkají omezování demokratické rozpravy. Druhý návrh se týká  

§ 8, bod 5), kde jsou navržena nešťastná ustanovení, o čem se může diskutovat pouze o 

programu. Můj pozměňovací návrh je tento bod 5) v § 8 nechat tak, jak je – neuplatňovat 

navržené změny. 

 Třetí změna se týká § 6, bod 7). Je tam stanoveno, že body týkající se personálního 

složení rady nebo výborů zastupitelstva není možné navrhnout v průběhu zasedání 

zastupitelstva, resp. pokud budou navrženy, stanou se součástí návrhu programu až na příští 

zastupitelstvo. 

 Myslím si, že tento bod je nadbytečný. Ve chvíli, kdy má někdo 13 hlasů, stejně si to 

prosadí. V tomto bodu navrhuji vypustit poslední větu návrhu.  

 Tyto tři návrhy předám Návrhovému výboru.  

 

P.  H e j m a : 

 S technickou poznámkou se hlásí kolegyně Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Prosím o zopakování – je to § 6, bod 8)? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Částečně vítám, že dochází ke změně jednacího řádu zastupitelstva, především ve 

sporném bodu § 9, odst. 9), ke kterému jsme se při některém z minulých jednání 

zastupitelstva dostali, že s pozměňovacími návrhy musí být zastupitelstvo seznámeno, což 

považuji za správné.  

 Jsou tam i další zpřesňující formulace, které se týkají např. vzdáleného jednání 

prostřednictvím digitálních platforem. To rovněž vítám. Tam moje chvála končí.  

 S politováním musím hodnotit další návrhy jako návrhy, které omezují demokratickou 

diskusi. Jedná se především o § 6, odst. 7. Je tam odstavec, který neumožňuje, aby v materiálu 

předloženém na stůl byly předloženy personální změny. Dostaneme se tak do absurdní 

situace, kdy některý z členů rady nebo výborů spáchá na jednání zastupitelstva čin, který je v 

rozporu třeba s trestním zákonem, a my ho nebudeme moci odvolat, necháme si to na příště. 

To je nesmyslné. Vyvolá to situaci, kdy v tomto případě budeme muset porušit jednací řád. 

 Myslím si, že pokud přijímáme něco tak nedokonalého, není to v pořádku. Pokud to 

přeženu, jednotliví členové rady vytáhnou zbraně, budou na sebe útočit, a my je nebudeme 

moci za toto jednání odvolat, protože to znemožňuje jednací řád. To je opravdu absurdní.  

 Druhá absurdní záležitost v tomto návrhu je v § 8, bod 5. Rovněž to uváděl kol. 

Kučera. Je to jednoduše řečeno – že v rozpravě o programu se zakazuje rozprava. Sami víte, 

že vaše strany ODS a ANO na Magistrátu hojně využívají rozpravu k tomu, aby vyjádřily své 

názory, aby diskutovaly o věcech, které se třeba na program nedostanou. Také to využíváme 

my tady, takže nechcete pustit naše body na program. Tímto návrhem ještě více omezujete 

demokratickou diskusi. Vzpomeňte si na to, že nebudete vždycky ve vládnoucí koalici a že by 

se vám jistě nelíbilo, abychom podobným způsobem umlčovali my vás, jako to děláte vy nám.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Čižinský má technickou poznámku. 
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Už není potřeba, chtěl jsem, aby sis vzal roušku, Petře. 

 

P.   H e j m a : 

 Pan zastupitel Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Prosím paní Valíčkovou o promítnutí pozměňovacích návrhů. 

 Nejprve se chci vymezit vůči důvodové zprávě, kde je uvedeno, že další změny 

jednacího řádu reagují na požadavky vyplývající z průběhu posledních jednání zastupitelstva.  

 Myslím, že tady nezazněly žádné požadavky – nevím, kdo je vznesl. Možná tím bylo 

míněno, že dalšími změnami jednacího řádu reagují koaliční zastupitelé na průběh posledních 

jednání zastupitelstva – mohla by tam být douška „který jim byl zřejmě nepříjemný a chtějí 

tomu do budoucna zamezit“. Formulace „vyplývající z průběhu posledních jednání 

zastupitelstva“ mi připadá češtinářsky nevhodná. 

 Nyní se dostanu k pozměňovacím návrhům.  

 V souvislosti se svým předkládaným bodem Mateřská škola Řásnovka, který jsem 

přerušil, se musím vymezit. Přílohy, s kterými jsem si dal práci, aby byly čitelné, aby bylo 

zřejmé, co se bude kopat a bourat v mateřské školce, v zaslané elektronické podobě zaslané 

zastupitelům jsou černobílé a zobrazení je zkresleno. Na rozdíl od souboru PDF, kde přečtete 

všechny kóty, zde po zvětšení nic nepřečtete. Podezírám vás, že to stejně nečtete. Mne to ale 

dráždí, protože to tam není. Dávám si s tím práci, aby to tam bylo jasně dáno, kdyby se 

náhodou někdo chtěl nad tím zamyslet. 

 Mám první pozměňovací návrh k § 6, bod 5): přílohy zaslané v elektronické podobě 

jsou zastupitelům poskytnuty v nezkreslené podobě, úpravy barevnosti a rozlišení není 

možné.  

 Proč si to myslím, jsem zde řekl. 

 Když jsem začal s Řásnovkou, navázal bych na doplnění § 9, bod 9, kde se jedná o 

projednávání bodů programu. Prosím tam doplnit svůj případ, kterým se cítím velmi dotčen a 

myslím si, že mi bylo upřeno základní demokratické právo doprojednat bod, který už na 

programu byl a který jsem přerušil na základě toho, že zde byl vznesen pozměňovací návrh až 

po diskusi. Teď už to v novém jednacím řádu máme, je to dobře. Bod jsem přerušil a myslím, 

že mám plné právo na jeho dokončení. Proto navrhuji doplnění: 

 Předkladatel má právo na dokončení přerušeného bodu, zažádá-li o jeho dokončení na 

některém z dalších zasedání zastupitelstva.  

 To byly jednoduché body. Teď si dovolím zamyslet se nad hrůzným bodem, kdy na 

mne jako na demokrata naskakuje „husina“. Jde o průběh zasedání. Tam se dočítáme, že má-li 

někdo právo navrhnout vyřazení, přeřazení atd. bodu z programu, navrhovatel má právo návrh 

zdůvodnit. Žádný jiný člen zastupitelstva na podporu zařazení bodu, který sám nepředkládá, 

již v rozpravě o programu nevystupuje. Přednesení návrhu včetně zdůvodnění je omezen 

lhůtou dvou minut a člen zastupitelstva může vystoupit maximálně dvakrát. K těmto návrhům 

se další rozprava nevede.  

 Připadá mi to naprosto skandální, je to strašné. Navrhuji nedělat žádné úpravy o délce 

vystupování. Myslím, že naprosto spravedlivé by bylo, že na program jednání – prosím 

zařadit § 8, bod 5) – jsou zařazeny všechny návrhy podané v řádném termínu. Bod nemůže 

být bez souhlasu předkladatele vyřazen. Může být z programu stažen pouze a výhradně 

předkladatelem. Zastupitelé mohou apelovat na předkladatele, aby svůj bod stáhl, 

argumentovat pro jeho stažení – s dobou souhlasím, maximálně dvakrát ve lhůtě 5 minut, ale 

ani bych to neomezoval – apelovat ne že se bod nezařadí, budete na mne apelovat s 
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Řásnovkou, že je to zbytečné atd., a když mě nepřesvědčíte, mám právo, aby bod tady byl 

projednán a vy se k němu jasně vyjádříte, že pro navrhované usnesení nezvednete ruku.  

 Přijde mi to férové vzhledem k dnešnímu průběhu zastupitelstva, kdy jsme tady 

zažívali martýrium. Tímto bychom si ušetřili spoustu starostí. Uvažujte také o tom, že ne vždy 

vy budete v koalici a my ne vždy budeme v opozici. Program zastupitelstva se určitě 

schvaluje na delší dobu než do konce jednoho volebního období. Doporučuji schválit tuto 

změnu, protože by výrazně přispěla k průběhu našich jednání. Děkuji za pozornost. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím doručit všechny návrhy Návrhové komisi. Jako předkladatel si dovolím 

rychlou reakci ke konci důvodové zprávy. Jeden z příkladů, kdy se reagovalo na požadavky v 

rámci posledních jednání zastupitelstev, byla Amálka Počarovská z ukotvení jasného pravidla, 

jak se předkládá pozměňovací návrh, aby to nemohlo být čteno ex post, aby bylo před 

ukončením rozpravy oznámeno, že to bude atd. To je jeden z příkladů, jak se reagovalo na 

někoho z kolegů zastupitelů i z opozice. Byl to jasně formulovaný námět, který jsme vzali 

vážně, a na základě toho se zformátovaly další návrhy od jiných. 

 Paní kolegyně Počarovská má technickou poznámku. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Ráda bych požádala, aby v momentu, kdy se někdo vyjadřuje k předloženému návrhu, 

byl tento návrh promítnut. Mluvíme o něčem, co ostatní zastupitelé nevidí, jen to přečteme.  

 

P.  H e j m a : 

 Pokud to bude k dispozici v elektronické podobě, samozřejmě se to promítne.  

 Může to kolegyně Počarovská upřesnit? 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Aby byl tomu, kdo se vyjadřuje k předloženému návrhu, návrh byl promítnut.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím vznést v rámci technické poznámky, co chcete promítnout a my si s tím 

nějakým způsobem poradíme. Pokud to bude technicky možné, bude vyhověno.  

 Pan kolega Nazarský má technickou poznámku. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Jestli jsem dobře pochopil smysl předchozí poznámky, navrhuji, abychom nejdříve 

probrali pozměňovací návrhy, a potom ke každému pozměňováku vedli diskusi zvlášť. Teď je 

to chaos, skáčeme od tématu k tématu. Prosím, aby byl každý pozměňovací návrh přečten, 

abychom k němu vedli diskusi. Jednací řád zastupitelstva je věc velice důležitá a je třeba, 

abychom se s tím vnitřně ztotožnili a měli možnost to promyslet a strávit, vyslechnout 

argumenty pro i proti. Navrhuji, abychom zvolili tuto metodu – že by teď byly předneseny 

pozměňovací návrhy, případně výhrady atd., potom že bychom vzali postupně ty, co byly 

doručeny a znovu o nich diskutovali, zda ano nebo ne.  

 

P.  H e j m a : 

 Necháme proběhnout diskusi, každý řekne svůj pozměňovací návrh a potom s 

předsedou Návrhového výboru v tom uděláme nějaký řád.  

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

 Zrekapitulujme si, jak to celé vzniklo. Vzniklo to tak, že současná koalice zavedla 

takovou praxi, že se sama domluvila, co všechno vyřadí, a to, co nevyřadí, přeformuluje. 

Pokud nějaký bod výjimečně na program pustili, věděli dopředu, jak to přeformulují. To 

udělali dříve, mimo jednání, pak nechali opozici vymluvit, pak pan Bureš vytáhl z kapsy nebo 

z počítače text a řekl – takto to přeformulováváme, máme 13 hlasů a je to.  

 Ohradili jsme se, že je to už na hlavu postavené z hlediska veřejného projednávání na 

zastupitelstvu a chtěli jsme, aby to bylo nějak ukotveno, že se pozměňovací návrhy musí 

začlenit do diskuse. Výsledkem je, že se předloží rozsáhlá změna jednacího řádu, která 

především omezuje diskusi. Toto je první formální bod. 

 Pokud jde o druhý formální bod, naprosto absentuje zdůvodnění změn. Jsem právník a 

nevím, co znamená v bodu 5 závorka, že je něco uloženo v OVO. Znamená to, že to nesmí 

být veřejné, nebo to jen technikálie? Nerozumím tomu, aby se předložila takto rozsáhlá změna 

do jednacího řádu a nebylo aspoň větou ustanovení vysvětleno. Je to podle mne vizitkou práce 

této koalice, které v režimu změn – nevím, jestli to byl pan Bureš nebo pan Scholz – tady 

napíší nějaké změny. Mají 13 hlasů, tak jedou.  

 Je to jasná demonstrace. Neobstojíme v diskusi s opozicí, ale je nás o jednoho víc, tak 

máme tu sílu a budeme je omezovat, abychom to tady přetrpěli. Několikrát do roka musí být 

zastupitelstvo, tak to takto uděláme a budeme si dál vládnout, jak chceme.  

 Je směšné, dokonce se bojíte toho, jak se vzájemně odvoláte, až se pohádáte, že si 

dáváte do jednacího řádu, že na místě nelze se odvolat, že na odvolání budete mít čas myslím 

nejméně týden. Zaznělo správně, že Ministerstvo vnitra porušování jednacího řádu nebere 

jako důvod nezákonnosti, tak pokud jeden z vás přeběhne nebo se pohádáte, stejně odvoláte a 

je zcela zbytečné dělat takovéto věci. Svědčí to o tom, jak omezujete diskusi a vůbec jednací 

prostor zastupitelů.  

 Řeknu několik komentářům ke konkrétním bodům. Podíváme-li se na § 3, odst. 7. 

Vkládá se tam do věty, že zastupitel může užívat ke své činnosti místnosti v prostorách úřadu, 

vkládá se tady „určenou místnost“. Tento bod smysl má, zastupitelstvo nepotřebuje celý úřad. 

Je to vizitka toho, jak se s jednacím řádem nepracovalo.  

 K § 6, odst. 7 a § 8, odst. 5. To jsou jasné důkazy toho, že odmítáte diskusi, protože v 

ní nejste schopni argumentovat, nejste schopni čelit našim námitkám, že věci děláte špatně.  

 Ohledně § 7, odst. 8 – bod je pro mne nejasný. Řeší otázku distanční účasti. Vymysleli 

jste tady kompromis, že účast je možná během vydaných opatření na základě krizového nebo 

pandemického zákona. Nejsem si jist, zda nás nečeká doba, kdy pořád budou nějaká opatření 

podle krizového nebo pandemického zákona. Znamená to, že podle jakéhokoli opatření vlády 

podle těchto dvou zákonů kdokoli může, nebo toto opatření musí mít nějaký vztah ke 

shromažďování lidí? Je to nejasné a tímto způsobem se nevyhneme dalším sporům, které se 

zřejmě hodláte rozhodovat silově, většinou. Tímto způsobem zastupitelstvo nezíská 

legitimitu, kterou bychom si přáli, aby mělo, a které občané od toho očekávají.  

 Pokud jde o § 7a, odst. 10, říká, že distančně účastnící se členové zastupitelstva nemají 

právo hlasovat při tajné volbě. Obávám se, že je to v rozporu se zákonem, protože v zákonu 

je, že zastupitel může hlasovat. Pokud chce hlasovat veřejně, podle mého názoru mu to upřít 

nelze. 

 Rozpornost se zákonem shledávám v § 9, odst. 9, kde se píše, že v rámci usnesení lze 

předkládat pozměňovací návrhy výhradně k tématu a obsahu projednávaného tisku. Toto je 

opět velice relativní. Uvědomme si, jak to bylo na mimořádném zastupitelstvu v březnu, kde 

současná koalice předložila k našim návrhům „Zachraňme javor“ tisk zabývající se 

koncepčním zadáním schváleným Magistrátem a následně do toho pozměňovacím návrhem se 

vložilo usnesení, že konstatujeme, že všechno je v pořádku atd., což se zadáním studie 
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souviselo málo nebo vůbec. Obávám se, že tento paragraf se buď nebude aplikovat, nebo jeho 

aplikace bude naprosto sporná. Hádat se o to, že tento pozměňovací návrh vybočuje z meze 

vymezené předkladatelem, bude nemírně obtížné. 

 Skončil bych větou z písně Rakovina od Karla Kryla – hrajeme si na pravidla. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Dobrý den po obědě, přeji vám příjemné zažití. Toto rozptýlení nad jednacím řádem 

vám to asi bude trochu kazit. 

 Dnes jsme tři hodiny projednávali program, tři hodiny jsme tady slyšeli různé 

příspěvky, které se toho vůbec netýkaly, kde někdo zdůvodňoval, proč někdo jiný měl něco 

udělat, pan architekt Vích čtyřikrát opakoval totéž. Návrh, aby mohl mluvit jen předkladatel a 

ne někdo další se zúčastňovat tohoto bodu, byl reakcí na předchozí zastupitelstvo, dnešní to 

zcela potvrdilo. Je snaha, abychom se dostali k řádnému projednávání bodů a ne abychom se 

tady exhibovali nad připomínkami k programu. 

 Rozumný návrh tady říkal pan Mgr. Kučera o tom, že bychom se měli předtím sejít a 

dohodnout se na rozumně přijatelném návrhu, ale při svém dalším vystoupení to zase popřel, 

takže nevím. Nevím, jak je Pavel přesvědčen o tom, že tady vyhraje volby. Trochu je to 

předčasné honění zajíce.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Naváži na můj předcházející výstup. Prosím, až se bude hlasovat, aby se hlasovalo per 

partes. Zareaguji na slova pana starosty. Nikdo z kolegů z opozice nenamítá, nevím, jestli byli 

vtaženi do diskuse k jednacímu řádu. Pokud ano, tak mi to uličníci neřekli, ale já jsem vtažen 

nebyl. Naopak chci upozornit a znovu zdůrazňuji, myslím, že se 10. listopadu loňského roku 

projednávala změna jednacího řádu pro zastupitelstvo a já jsem v písemné podobě předložil 

návrh. Starosto, ty jsi řekl: Davide, vyčkejme, až komplexně budeme měnit jednací řád, 

podíváme se na to. Počítal jsem, že aspoň mé listopadové návrhy budou zakomponovány.  

 Co se týká toho, co říkal pan dr. Votoček a i předřečníci k tomu, zda má být vedena 

diskuse v rámci rozpravy. Určitě ano. Nejlépe se to říká na konkrétním příkladu. Pavel 

Nazarský, stranický kolega, dnes tady upozorňuje na Mateřskou školu v Řásnovce. Nemáme 

tady druhý případ, který na minulých zasedáních zmiňoval, to je Mateřská škola Revoluční. 

Kdyby Pavel předložil tento návrh, neměl bych možnost kolegům říct: vážení kolegové, tento 

bod řeší Kontrolní výbor, má nějaký termín, ale pozor, hrozí nám promlčení, měli bychom 

jednat. Když nemám možnost na to upozornit, tak si myslím, že důvod, který předkládáte, je 

lichý. Každý zastupitel by měl upozornit na něco, co ví, a vy to tímto návrhem bráníte.  

 Můj druhý výstup je o něčem jiném, trochu to zlehčím. Vrátí se nám sem opět 

Šmoulové. Myslel jsem si, že když tady někdo něco říká do mikrofonu, tak je to pravda. Tak 

tady postupuji. U čeho si nejsem jistý, že pravda není, tak na to upozorním. Vím, je to 

malichernost, nějací Šmoulové, ale přišel jsem s nějakým návrhem a bylo mi tady řečeno, že 

to nelze, že bychom museli platit OSE. Mám tady stanovisko z OSE: 

 Dobrý den, obracím se na vás ve věci vašeho dotazu ohledně užití hudebních děl při 

jednáních zastupitelstva. S ohledem na § 35 autorského zákona při užití hudebních děl formou 

krátkého džinglu během jednání zastupitelstva, které slouží zejména jako technické oznámení 
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pro svolání zastupitelů, se dle našeho názoru nejedná o tak významný zásah do práv autorů a 

dalších nositelů práv, aby bylo nutné pro tyto případy mít od OSA oprávnění k užití. Stopa 

díla by v tomto případě měla být skutečně minimální, aby sloužila k omezenému účelu, k 

technickému oznámení. Pokud byste uvažovali o širším užití hudebních děl nebo pokud by 

došlo ke změně rozsahu účelu nebo by se hudební díla sdělovala i další formou, bylo by 

účelné naše stanovisko znovu přehodnotit se zohledněním těchto nových skutečností.  

 S pozdravem Václav Valouch, vedoucí odboru veřejného provozování.  

 Už nežádám, aby tady zazněly Šmoulové, je to krátké, hlavně kuřáci by nestihli se 

vrátit, kdybyste to nakonec změnili, v rámci delšího džinglu bych třeba navrhl znělku ze 

Supermana. 

 Proč to říkám? Prosím všechny, kteří nás tady budou o něčem přesvědčovat, pokud 

jsou si jisti, aby říkali to, jak to je, a ne aby se nám stalo to, že nás budete o něčem 

přesvědčovat, a my se potom dozvíme, že to tak není. Ať si každý plně stojí za tím, co řekne. 

Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Závěr bych podepsal všemi deseti. Pane kolego, uvolněný předsedo Kontrolního 

výboru, je vidět, co všechno má v náplni tato výsostná pozice. Je to pro mne velmi poučné se 

znělkou o Šmoulech. Známe se, že stejně bys to nevydržel a na zastupitelstvu návrhy 

předložil. Nenechal by sis ujít tady říci svoje. Opakuji, že by nebyl problém, kdybys přišel, 

zeptal se na cokoli v průběhu týdne, kdy finální produkt návrhu programu byl hotový. Nebyl 

problém domluvit se o všech návrzích a třeba bychom zkrátili jednání tohoto zastupitelstva. I 

tvoje účast na všech radách umožňuje pravidelný kontakt, nadstandardní. Jediný z opozice 

máš možnost být v neustálém kontaktu. Myslím si, že je liché tady vyčítat, že jsi neměl 

možnost, protože ji máš každý týden při zasedání rady. Pravidelně se vídáme a není vůbec 

problém přijít s čímkoli, protože tam spolu mluvíme o spoustě věcí. Ušetřil bych čas všech 

opakováním, že nebyla možnost se k něčemu vyjádřit. Návrh vznikal na půdě koalice a v této 

podobě je předložen. 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Podpořím naše opoziční pozměňovací návrhy, které předkládal David Bodeček, Petr 

Kučera, Pavel Nazarský. Pavla Čižinského jsem na dálku neviděl, ale jak jsem je slyšel, tak s 

nimi také souhlasím. 

 Nemám žádný pozměňovací návrh. Zajímá mě na tom rámování věci, smyslu změny 

jednacího řádu. Když jsem jako studentský revolucionář chrastil klíči na Národní třídě, těšil 

jsem se na to, že budeme mít transparentní otevřenou demokracii se všemi možnostmi si 

vzájemně vydiskutovávat názory, že se většina ve vládě změní a že se vytvoří z marného 

tlučení na zavřené dveře systém kulatých stolů. Když mě bylo 23 let, těšil jsem se, že zbytek 

života strávím v otevřeném systému. Teď vidím, že místo snah dveře pootevřít zase se 

přivírají a z otevřené výměny názorů, kdy nasloucháme argumentaci našeho kolegy ať z 

koalice nebo z opozice a snažíme se pochopit, co nám říká, tak to je to důležité, to je ten 

přenos pokud možno pravdivé informace.  

 V momentu, kdy se tady od pana dr. Votočka dozvím, že jsem čtyřikrát opakoval něco 

– vím, že jsem to opakoval dvakrát. Dvakrát jsem upozorňoval na to, že pan ombudsman 

zjistil nějaké pochybení, a pak starosta mi opakovaně říkal, že nic nezjistil. Dal nám to ale 

písemně. Jde o to, jestli faktická informace, ten argument, pronikne do našeho vědomí a jsme 

schopni s ním dále operovat, nebo ho ragbyovým způsobem vytěsníme, vezmeme si tu svou 

šišku a dotlačíme to za cílovou čáru. To bychom neměli chtít.  



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

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

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 44 
 

 

 Tím jsem chtěl filozoficky zarámovat to, proč podporuji zlepšovací návrhy kolegů a 

proč si nemyslím, že je dobré uzavírání diskusí už ve fázi rozpravy nad programem, kam se 

přelévá rozprava nad jednotlivými body, když nejsou propuštěny do dveří kulatého stolu. To 

je ta filozofie věci, o které si myslím, že je důležité vnímat.  

 

P.  H e j m a : 

 Rychlá reakce – využívám svého práva předkladatele. Byl bych nerad, aby bylo 

dezinterpretováno, že jsem řekl, že pan ombudsman nic nezjistil. Řekl jsem, že provedl šetření 

z vlastní iniciativy a v rámci šetření vznesl toto podezření. Nepopírám to, je to černé na bílém, 

pan ombudsman to tak poslal. Říkal jsem, že to ještě nemusí být pravda. Rozhodující je 

správní orgán, případně soud, který řekne, zda k pochybení v rámci vydání územního 

rozhodnutí došlo, nebo nikoli. Nedovolil bych si být v tomto směru být neuctivý k pozici 

ombudsmana, v žádném případě. Konstatoval, co napsal ve své zprávě a žádal nás o vyjádření 

k tomu, což jsme udělali.  

 Prosím, vraťme se k jednacímu řádu.  

 Pan kolega Bodeček má technickou poznámku.  

 

P.  B o d e č e k : 

 Mám procedurální návrh. Přerušme projednávání tohoto bodu s tím, že by se předložil 

v červnu. Před jeho předložením by proběhlo jednání s opozicí. Než se o tomto bude 

procedurálně hlasovat, poprosím o džingl. 

 

P.  H e j m a : 

 Podáváte procedurální návrh na přerušení bodu programu. 

 Kolegyně Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Klub Praha 1 sobě také podporuje odložení tohoto bodu na červnové zastupitelstvo, 

aby to mohlo být projednáno.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o dvě minuty pro jednání klubů. 

(Jednání klubů) 

 Po poradě koaličních klubů navrhuji jako předkladatel přerušení tohoto bodu. Žádám 

vás, abyste mi z jednotlivých klubů do konce týdne poslali připomínky k jednacímu řádu, 

které budou všechny zváženy a s kterými se ztotožníme. Pokud budou kontroverzní, budete o 

tom informováni. Počítám se schůzkou s předsedy klubů. Zkusme změnit způsob 

komunikace, třeba toto bude první krok k tomu. Ušetříme všem čas a nějaké podezírání z vaší 

strany, že vás chceme manipulovat a že vám nedáváme prostor vyjádřit se k základnímu 

dokumentu, podle kterého bychom měli jednat a kterým bychom se měli řídit.  

 Bod 1 je přerušen. 

 Otevírám projednávání bodu číslo 

2, tisk 873 

změna jednacího řádu výborů ZMČ Praha 1  

 Předpokládám, že tento tisk je o mnoho jednodušší, pokud k tomu bude vůle, bylo 

dobré jej projednat. Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Bodečka. 
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P.  B o d e č e k : 

 Navazuji na listopad. Všichni zastupitelé mají můj protinávrh. Reaguji na pana 

starostu, který mě před chvíli spojoval s funkcí předsedy Kontrolního výboru. Byl bych rád, 

kdybychom odlišovali jak funkci předsedy Kontrolního výboru, tak zastupitele. Jak 

předcházející návrh, tak i tento protinávrh nepředkládám jako předseda Kontrolního výboru, 

ale jako zastupitel.  

 Opakuji to, co jsem tady předkládal v listopadu loňského roku. Tady je to snadnější 

než u předcházejícího bodu. V čl. 2, odst. 5 je uvedeno, že tajemník zajistí, aby program 

jednání byl zveřejněn na stránkách MČ Praha 1 nejpozději tři pracovní dny před konáním 

jednání. Navrhuji tam tři pracovní dny. Když se dívám na webové stránky, tak program 

jednání některých komisí je vkládán až po jednání komise. 

 Dále navrhuji v čl. 3 doplnění do bodu 2 a 3 – je to po vzoru hl. města: rozšiřujeme čl. 

2, že do rozpravy se účastník jednání hlásí prostřednictvím technického řešení umožněného  

technickým prostředkem, zdvižením ruky nebo jiným způsobem stanoveným předsedajícím. 

Omlouvám se, neřekl jsem název článku: jednání výboru formou videokonference.  

 Dále bod 3, kde videokonference bude umožněna pouze v případě, kdy je technicky 

realizovatelná. Navrhuji: osoba účastnící se jednání výboru prostřednictvím videokonference 

učiní nezbytné kroky pro to, aby nebylo jednání výboru rušeno dalšími osobami v jejím okolí, 

které se jednání výboru neúčastní.  

 Na str. 4, v čl. 7, který se týká Kontrolního výboru - znovu říkám, že tento návrh 

předkládám jako zastupitel – máme v odst. 2 uvedeno, že Kontrolní výbor kontroluje 

dodržování právních předpisů ostatními výbory. Navrhuji doplnit: a komisemi rady MČ 

Praha1. 

 Pokud toto nebude přijato, poprosím, aby zejména koalice, případně Úřad, 

kontrolovaly a zajistily, že všechny věci, které se mají vkládat na webové stránky Prahy 1 

právě komisemi, jsou v pořádku.  

 V čl. 8 jsou technikálie. Kdyby to bylo přijato, tak v případě schválení jednacího řádu 

údaje v něm uvedené jsou aktualizované. 

 

P.  H e j m a : 

 Reakce na tyto návrhy. Z mého pohledu první dva návrhy jsou technického rázu, se 

třemi pracovními dny bych neměl problém. Pokud by na tom nebyla shoda ostatních, 

hlasovali bychom o tom v rámci protinávrhů.  

 Pokud jde o čl. 3, jednání výboru formou videokonference, považujeme to za 

nadbytečné, protože to ani u komisí takto podrobně neřešíme. Na druhé straně je to precizace 

toho, jakým způsobem se hlásí účastník v rámci rozpravy prostřednictvím technického 

prostředku.  

 Bylo by dobré, abyste to podal jako doplňující návrh, o kterém budeme hlasovat. 

 Pokud jde o čl. 7, nemohu se s ním ztotožnit, protože je formulován v souladu se 

zákonem o hl. m. Praze a ten to takto pregnantně stanovuje. Přesně upravuje náplň 

Kontrolního výboru a v rozporu s ustanovením tohoto zákona bychom to rozšiřovali. Pokud 

na tom budete trvat, prosím o předložení jako doplňující návrh.  

 Prosím pana místostarostu Burgra. 

 

P.  B u r g r : 

 K čl. 2, k bodu 8) mám doplňující návrh. Bod začíná: Členové výboru jsou povinni 

účastnit se atd. a končí to „všech jeho členů“. Navrhuji doplnit větu: Jednání výboru se mohou 

účastnit členové rady, a to bez předchozího souhlasu výboru. 
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 Je to z toho důvodu, že si neumím představit situaci, že by třeba radní, který má na 

starosti finance, čekal v předpokoji, až členové finančního výboru odhlasují, jestli tam může 

vstoupit a jednat s nimi, nebo nemůže.  

 Vlaďka to předá Návrhovému výboru. Nevím, jestli se s tím pan starosta ztotožní. 

 

P.  H e j m a : 

 Ztotožňují se s tím.  

 Technická – pan zastupitel Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Výbory jsou ze zákona veřejné, tak nevím, zda to není nadbytečné. 

 

P.  H e j m a : 

 Bylo vzato na vědomí. Kolega Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Chtěl jsem upozornit, že formulace v čl. 3 - že odůvodněné případy jsou opatření na 

základě krizového nebo pandemického zákona – je nejasná. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kol. Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Myslím si, že jak u návrhu Petra Burgra, stejně tak u většiny návrhů Davida Bodečka 

připadá mi logické, aby článek o Kontrolním výboru kopíroval jednací řád výborů na 

zastupitelstvu hl. m. Prahy. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Mám problém se třemi dny, který se snaží pan zastupitel Bodeček do textu vložit. 

Starostovi to sice vyhovuje, ale vůbec neuvažujete, že ve výboru nejsou jen zastupitelé, jen 

členové výboru, ale je tam také tajemník výboru. Platí, že tajemník dává na webové stránky 

zápis, který je schválen na následující schůzi výboru. Z toho důvodu mi tři dny nepřipadají 

vůbec logické. Vypadá to krásně, že to budete mít hned, ale budete tam mít neověřený zápis. 

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, jedná se o program, trochu jste to zaměnil. Jedná se o to mít tři dny 

předem program jednání výboru na webu, nejedná se o zápis. Proto mi to nevadilo. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Dobrá, děkuji. Dále bych se zeptat, co hodlá ve svém bodu pan zastupitel, aby 

Kontrolní výbor kontroloval na ostatních výborech a na komisích? To, že to přesahuje 

pravomoci dané mu zákonem je jasné, ale chce tam kontrolovat, jestli bylo splněno usnesení? 

Sám své materiály standardně přesouvá o několik měsíců na jednání dalšího výboru. Uniká mi 

smysl toho, co by se tam mělo kontrolovat. Mělo by tam být kontrolováno, jestli tajemník 

komise předal třeba schválené usnesení radě – to ano, ale je třeba vysvětlit, co má v úmyslu, 

aby jeho výbor kontroloval.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Do návrhu usnesení bych chtěla doplnit: schvaluje změnu jednacího řádu výboru s 

platností od zítřejšího data. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pokročit dále v diskusi. Pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Zareaguji na to, co říkal pan dr. Votoček. Přiznám se, že to dělám i teď, že upozorňuji 

tajemníky komisí např. že není vyvěšen zápis dva měsíce poté, že nejsou vyvěšeny termíny. 

Není to o tom, že by je člověk kontroloval. Nechcete to, ale jako zastupitel vás žádám, abyste 

dohlédli na to, aby to bylo v pořádku. Podívejte se teď na webové stránky Prahy 1, do složky 

samospráva, komise, jak se vkládají zápisy, programy a termíny jednání. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Nazarskou. 

 

P.  N a z a r s k á : 

 Chtěla bych navázat na pana Burgra. Bylo by vhodné, aby to nebyli pouze radní, ale 

všichni zastupitelé, bez odsouhlasení výboru. Výbor je poradní orgán zastupitelstva, tak si 

myslím, že by bez odsouhlasení výboru mohl být jakýkoli zastupitel přítomen na jednání 

výboru. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Nejsem členem žádné komise, ale kam pravidelně docházím, mají pravidelně všechno. 

 Chtěl bych se vyjádřit k doplnění bodu 3, k nerušení. Chápu, že někteří se doma 

chovají jinak, ale co budeme ještě do řádů dávat? Každá videokonference má na obrazovce 

tlačítko vypnutí zvuku. Nebudeme do jednacích řádů dávat takové věci, že ten, kdo se účastní 

z domova, se má chovat přiměřeně. Budeme tam mít, jak má být oblečený a co všechno nesmí 

u toho dělat? Chápu, že se stane, že hlídají děti, které mají špatnou náladu. Zmáčkne se tedy 

tlačítko a vypne se zvuk, nemusíme si to ale dávat do jednacího řádu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Podíval jsem se také na doporučení, jak to vypadá na webových stránkách. Náš výbor 

proti vylidňování nemá tady program. Je tady sice napsáno 20. 5. 2021, ale není uvedeno, zda 

jednání bude nebo nebude. Díval jsem se už včera, a pozvánku jsem nenašel. Využívám 

přítomnosti předsedkyně výboru i místopředsedy k dotazu, zda výbor bude. Bylo by dobré to 

na našich webových stránkách aktualizovat aspoň tři dny předem i s programem. Výbory jsou 

otevřené, a kdyby občané přišli na jednání, mohli by být přínosem. Na následujícím jednání to 
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nevidím, vidím jen, že jsme si schválili čtvrteční termín na posledním výboru. Mám to 

otevřené, na webu to není.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím Amálku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Ke Kontrolnímu výboru by bylo dobré mít samostatné usnesení, které by ukládalo 

Kontrolnímu výboru, aby se případně záležitostmi týkajícími se komisí zabýval. Mohu 

požádat, aby na tom byla shoda? 

 Výbor je poradním orgánem zastupitelstva, měli by tam být všichni zastupitelé, nejen 

členové rady. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Sitár Baborákovou. 

 

P.  B a b o r á k o v á : 

 S panem Nazarským jsme si to mohli říct na chodbě, ale když už jste na to upozornil, 

tak mohu říct, že to měl výbor vždycky v pořádku. Protože bylo zastupitelstvo a mezi výbory 

máme 13 dní, výbor trval 4 hodiny, zápis ke schválení byl velmi dlouhý, musela ho dát 

asistentka dohromady s tajemnicí výboru. Dnes dostanete pozvánku. Také si myslím, že to 

sem teď úplně nepatří, že je to rejpanec. Děkuji za něj.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Zareaguji na to, že se tady z Kontrolního výboru dělá nějaký strašák. Tak to vůbec 

není. Cílem všech členů Kontrolního výboru je spolupracovat s úředníky i se zastupiteli, 

zejména s koaličními.  

 Chci vám připomenout, že v tuto chvíli má Kontrolní výbor 6 členů, z toho jsou  

4 zástupci koalice. Kdyby to bylo obráceně, připomínky bych možná vnímal. Návrh je 

předložen z toho důvodu, že bez něj je na hraně, možná až za hranou upozorňovat tajemníky 

jednotlivých komisí, aby zjednali nápravu. Dosud jsme to tak dělali. Pokud s tím máte 

problém, neschvalte to. Jen vás prosím směrem k veřejnosti, která si na to občas stěžuje a na 

základě podnětů kontaktuji tajemníky a spolupráce je bezproblémová, tak pokud s tím máte 

takový problém, nebude mi vadit, když to nepřijmete. Prosím, aby někdo z koalice dohlédl na 

to, aby toto bylo napravováno.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 K paní předsedkyni výboru. Nemyslel jsem to vůči vám útočně, vím, že je to práce 

náročná a odpovědná. Zareagoval jsem na to, co říkal i kol. Bodeček, abyste si na to dávali 

pozor. I pro mne jako zastupitele je nekomfortní, že jsem ještě pozvánku nedostal. Žiji trochu 

v nejistotě. Mohu vám zatelefonovat, zda výbor je a co bude na programu, ale myslím, že by 

to neměl být takový problém. Když to nedostanu osobně, tak abych to mohl dohledat aspoň na 

webu. Je úterý a jednání je ve čtvrtek. 
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P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím pana předsedu Návrhového výboru. 

 Za sebe zopakuji, že se ztotožňuji s první části návrhu pana zastupitele Bodečka, což 

je povinnost zveřejnit program nejpozději tři dny před konáním výboru. Vychází to i z uzance 

a z praxe, kterou máme u komisí. Tam to ukotveno máme.  

 Prosím pana předsedu Návrhového výboru, aby nás provedl  došlými pozměňovacími 

návrhy. 

 

P.  B u r e š : 

 Pane starosto, vy se ztotožňujete se třemi pracovními dny. Děkuji. 

 Začneme od posledního návrhu. První je pozměňovací návrh paní zastupitelky 

Nazarské, která kopíruje pozměňovací návrh pana místostarosty Burgra. V čl. 2 vložit na 

konci bodu 8) větu: Jednání výboru se mohou zúčastnit členové ZMČ Praha 1, kteří nejsou 

členy výboru, bez předchozího souhlasu výboru. 

 Zeptám se pana Burgra, protože se tam jednalo jen o členy rady, zda hlasujeme o dvou 

návrzích samostatně? Jinak jsou totožné.  

 

P.   B u r g r : 

 Není to dogma, zkusil bych nejprve členy rady. Pokud by byl ze zastupitelstva tlak na 

to, že návštěva zastupitelů nějak nefunguje – spolupráce mezi výborem a ostatními členy 

zastupitelstva, můžeme to kdykoli upravit.  

 Text výboru vykládáte jako jehovisté bibli. Jen řeknete, že jednání výborů je veřejné, 

ale neřeknete, že pokud hlasováním výbor nerozhodne jinak. Každý výbor může být 

neveřejný.  

 

P.  B u r e š : 

 Jako o prvním hlasujeme o pozměňovacím návrhu paní zastupitelky Nazarské. 

Zopakuji ho: 

 Čl. 2, na konec bod 8) věta: Jednání výboru se mohou zúčastnit členové ZMČ Praha 1, 

kteří nejsou členy výboru, bez předchozího souhlasu výboru.  

 Prosím, můžeme hlasovat jako o prvním. 

 

P.  H e j m a : 

 Pro 11, proti 0, zdrželo se 9, nehlasovali 4. Tento návrh nebyl přijat. Prosím o další 

návrh. 

 

P.  B u r e š : 

 Druhý v pořadí je pozměňovací návrh pana místostarosty Burgra, který zní stejně, 

pouze že se mohou zúčastnit členové rady. 

 Protože se předkladatel ztotožnil, nemusíme o tom hlasovat, stává se součástí 

původního návrhu.  

 Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pana zastupitele  Bodečka. Pochopil 

jsem, že o každém hlasujeme samostatně.  

 První je k čl. 3, bod 2), na konci doplnění: K rozpravě se účastník jednání hlásí 

prostřednictvím technického řešení umožněného využitým technickým prostředkem, 

zdvižením ruky nebo jiným způsobem stanoveným předsedajícím.  

 Můžeme o tomto hlasovat. 
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P.  H e j m a : 

 Výsledek hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 2. Tento návrh byl 

akceptován. 

 Prosím další. 

 

P.  B u r e š : 

 Další návrh je k čl. 3, bod 3), doplnění: Osoba účastnící se výboru prostřednictvím 

videokonference učiní nezbytné kroky pro to, aby nebylo jednání výboru rušeno dalšími 

osobami v jejím okolí, které se jednání výboru neúčastní. 

 

P.  H e j m a : 

 Výsledek hlasování: pro 11, proti 1, zdrželo se 10. Tento návrh nebyl schválen. 

 Prosím o další návrh. 

 

P.  B u r e š : 

 V čl. 7, Kontrolní výbor. Doplnění bodu 2, kde je kontroluje dodržování právních 

předpisů ostatními výboru ZMČ Prahy 1 – doplňuje se: a komisemi rady MČ Praha 1.  

 

P.  H e j m a : 

 Výsledek hlasování: pro 8, proti 4, zdrželo se 11, nehlasoval 1. Návrh nebyl přijat.  

 Prosím další návrh. 

 

P.  B u r e š : 

 Poslední návrh, který přistál na stole, je pozměňovací návrh paní zastupitelky 

Počarovské k usnesení jako takovému: Schvaluje změnu jednacího řádu ZMČ Praha 1 s 

platností od 19. 5. 2021. Znamená to, že je platná od zítřka. Kdybychom to tam neměli, 

hlasováním by se stal platným. Je to odložení účinnosti z dneška na zítřek.  

 

P.  H e j m a : 

 Dnes výbory stejně nezasednou. 

 Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželi se 2, nehlasovali 2. Návrh byl schválen.  

 Pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Celou dobu přemýšlím nad tím: zastupitelé nemají možnost účastnit se neveřejných 

jednání výborů? To je přece úplný nesmysl. Je to poradní orgán zastupitelstva. Slyším to 

poprvé. 

 

P.  H e j m a : 

 Vychází se z uzancí a z fungování výborů, které tady fungují desítky let. Je to dáno 

zákonem a statuty takto fungují. 

 Pan kolega Nazarský technická. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Vítám to, jen ať to tam pro jistotu je. Stalo se mi, že jsem nedostal slovo na komisi pro 

výchovu a vzdělávání. Dal bych to tam i pro zastupitele – to pro příště. Myslím si, že je to 

důležité. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana předsedu Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 Nejednáme o komisích, ale o výborech.  

 Byly projednány pozměňovací návrhy. Vzniká z toho kosmetická úprava usnesení. Je 

tam, že schvaluje změnu jednacího řádu výborů ZMČ Praha 1 dle přílohy. To „v čl. 3“ 

vypustit, je to nadbytečné. S tím se asi ztotožníte. (Souhlas) 

 Mohli bychom hlasovat o upraveném usnesení jako celku. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o upraveném původním návrhu usnesení. Pro 15, proti, zdrželo 

se 9, nehlasoval 0. Tento návrh byl schválen, máme schválenu novelu jednacího řádu 

výborů zastupitelstva, děkuji vám. 

 Přistoupíme k bodu číslo 

3, tisk 800 

volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1 

 Prosím, aby nám pan tajemník představil nominovaného kandidáta do pozice 

přísedícího obvodního soudu. Následně bych předal řízení volby našemu předsedovi 

Mandátového a volebního výboru.  

 Prosím, pane tajemníku, máte slovo. 

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Vážené zastupitelstvo, dnes vám představuji pouze jednoho kandidáta. Je to pan  

JUDr. Bc. Matěj Říčánek. Pan doktor je narozen v r. 1991, nevztahuje se na něho lustrační 

zákon. Povoláním je advokát, je ve Sdružení advokátů, které má sídlo V Jámě 1 na Praze 1. 

Pan doktor nemá bydliště na Praze 1. 

 Jistě bude dotaz, zda advokát může být přísedícím. Procházel jsem znovu zákon o 

soudech a soudcích a advokacii a nikde jsem tam nenašel ustanovení, které by v tom bránilo. 

Dle mého názoru není žádný důvod pana doktora nezvolit. V materiálech také máte souhlas 

předsedy Obvodního soudu pro Prahu 1. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Na rozdíl od pana tajemníka si myslím, že je to problém, aby advokát byl přísedícím u 

obvodního soudu. Pracovitě má V Jámě 1, kde bývala kancelář Profous, Maixner, která se pak 

rozpadla na několik dalších. Je jedno, v které z nich pan dr. Říčánek slouží. Jestliže bude 

soudcem z lidu nebo přísedícím v záležitostech, které jako advokát spravuje na této adrese, 

tak si myslím, že se velmi často může dostat do střetu zájmů. Vůbec si myslím, že advokát 

jako soudce je dvojitá schizofrenní role, kterou bychom měli oddělit tím, že ho nedoporučuji 

volit. 

 

P.  H e j m a : 

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

 Pan doktor mě překvapil. Když jsem si přečetl životopis, byl jsem přesvědčen, že je to 

velmi vhodný kandidát. Kdyby došlo k situaci, kterou tady popsal pan doktor, musel by na to 

upozornit a byl by vyloučen ze soudního řízení. Když jsem si přečetl životopis a další 

materiály, chtěl jsem naopak poprosit pana tajemníka, aby byly osloveny další dvě osoby, 

které s ním V Jámě působí. Pokud se nemýlím, na Praze 1 máme velký nedostatek přísedících 

soudců. Doporučuji, abyste se někdy šli podívat k soudnímu jednání na Ovocný trh. Nechci 

nikoho urazit, ale podívejte se na některé přísedící. Je vidět ta kvalita. Nedej bože, abych se 

ocitl mezi obžalovanými. Budu rád, když na můj případ dohlédne někdo, kdo právu rozumí. 

Nevím, jestli to stále platí, ale v případě tříčlenného senátu má při rozhodnutí každý jeden 

hlas. Může se stát, že přísedící-laici přehlasují v rozhodnutí profesionálního soudce. 

 U toho, co říkal pan dr. Votoček, jsem se zarazil, ale to musí říct někdo jiný, zda 

advokát může být přísedícím soudcem. Pokud ano, přimlouval bych se, aby přísedícími soudu 

byli profesionálové z lidu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Chtěla bych se zeptat pana tajemníka, jestli je k tomu, co říkal pan dr. Votoček, je 

nějaké vyjádření ministerstva vnitra?  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana tajemníka o reakci. 

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Občanský soudní řád jsem se učil na zkoušky naposled někde v r. 2013 a už se mi 

hodně vykouřil z hlavy. Není ale možné, aby nastala situace, že by byl pan dr. Říčánek jako 

advokát jedné ze stran a zároveň přísedící. Jsou jistě i další mechanismy, které ho z toho 

vyloučí. Tato situace by neměla nastat a myslím, že nenastane.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegu Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Překvapuje mě, jak intenzívně už několik let Jan Votoček řeší střet zájmů všech 

právnických profesí s přísedícími u soudu, a naopak mu nevadí explicitní střet zájmů třeba 

jeho kolegy pana Jakuba Vaculína, který se stal podivným vedoucím podivného oddělení 

samosprávných činností a vnější kontroly. Sám je podnikatel, má v pronájmu od městské části 

vláček na Žofíně, a přitom v popisu práce má, že bude kontrolovat zábor veřejného 

prostranství, stav majetku ve správě městské části, práce odváděné dodavateli a smluvními 

partnery městské části, nebytové prostory, občanskou vybavenost atd. Tady hrozí přímý střet 

zájmů, a to mu nevadí, ale u advokáta to razantně řeší. Přísedící by byl v případě střetu zájmů 

z rozhodování vyloučen, ohlásí to a nahradí ho jiný přísedící.  

  

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Scholze. 
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P.  S c h o l z : 

 Chtěl bych podpořit pana kolegu Votočka. Nepovažuji to za střet zájmů, ale soudce  

z lidu by měl být z lidu a nevnímám ho jako advokáta. Z vaší pozice doufám, že se 

nedostanete to anglosaského systému, kde vás opravdu soudí soudci z lidu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Cabana. 

 

P.  C a b a n : 

 Z Obvodního soudu pro Prahu 1 paní Bc. Spáčilová píše, že pan Říčánek má byt 

Zahradníkova 11, Dačice. Taková adresa neexistuje, sám říká, že bydlí v Zahradníkově 11, 

Brno, což asi bude správnější. V Dačicích se narodil. Je obvyklé, aby člověk, který bydlí v 

Brně, byl v této funkci v Praze? Má na to čas. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Nemyslel jsem střetem zájmů, že by měl soudit přímo člověka, kterého zastupuje, tak 

blbý nejsem, jak si o mně Pavel myslí. Myslím si ale, že jestliže žije v domě, kde je plno 

advokátů různých advokátních kanceláří, může uniknout nějaká informace ze soudního 

procesu, nebo na druhé straně může být někým z kolegů na svém pracovišti ovlivňován, aby 

postupoval tím či oním způsobem. Pro mne je to člověk na tuto funkci nevhodný.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan tajemník se hlásil o slovo? 

 

Tajemník   D v o ř á k : 

 Chtěl jsem si trochu přisadit, protože Brno je město práva a disponuje nejlepší 

právnickou fakultou v republice. Tady jde ale o to, co říkal pan Bodeček. Přísedící se 

rekrutovali z řad hodně laické veřejnosti. Nevidím nic špatného na tom, aby přísedícím, to 

znamená držitelem jednoho hlasu, byl další právník, zvláště ve složitějších kauzách, kdy spis 

musí studovat člověk, který má k tomu odpovídající vzdělání. Přikláním se k názoru, který 

tady říkal pan zastupitel Bodeček.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana místostarostu Burgra. 

 

P.  B u r g r : 

 Dámy a pánové, touto diskusí zbavujeme svéprávnosti pana předsedu obvodního 

soudu. Nedovedu si představit, že by to bylo v rozporu s něčím, co by nedoporučilo k volbě. 

 K panu dr. Votočkovi. Představa, že přísedící bude skleničkou u zdi poslouchat, co 

říkají jiní právníci za zdí, aby to použil při přelíčení, by bylo docela humorné.  

 

P.  H e j m a : 

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

 Pan 1. místostarosta mi to sebral z úst, je to opravdu poslední list dokumentu. Je to i 

odpověď na otázky, které tady byly položeny panu tajemníkovi. V momentu, kdyby byl 

problém, nedovedu si představit, že by předseda obvodního soudu, který vidí, že kandidátem 

je doktor práv Bc. Matěj Říčánek, dal k tomu souhlas.  

 Budu reagovat na Michala. Pracuje tady, nemusí zde bydlet. Vypadá, že ho obhajuji, 

ale toho pána vůbec neznám.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím o volbu. Prosím předsedu Mandátového a volebního výboru 

pana radního Cabana, aby se ujal své role. 

 

P.  C a b a n : 

 Dámy a pánové, provedu vás tajnou volbou. Máme jednoho kandidáta na přísedícího 

Obvodního soudu pro Prahu 1 pana JUDr. Bc. Matěji Říčánka. Prosím o tajnou volbu. 

 Pro 17, proti 2, zdrželi se 4, nehlasoval 0. Pan JUDr. Bc. Matěj Říčánek byl zvolen 

přísedícím Obvodního soudu pro Prahu 1.  

 Děkuji a předávám slovo panu starostovi. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, abychom hlasovali o usnesení o volbě. Pro 21, proti 1, zdržel se 1, 

nehlasoval 0. Usnesení bylo schváleno, pan dr. Říčánek byl zvolen. 

 Přejdeme k bodu číslo 

4, tisk 674 

posunutí termínu úkolu z usnesení č. UZ20_0164 ze dne 16. 9. 2020 k návrhu na udělení 

Ceny Prahy 1  

 Z důvodu epidemiologické situace nemohlo proběhnout slavnostní předání Ceny 

Prahy 1 nominovaným, kteří byli schváleni zastupitelstvem MČ Praha 1. Z tohoto důvodu vás 

žádám o posunutí termínu do konce letošního roku, abychom mohli v tomto směru připravit 

důstojnou ceremonii v souvislosti s předáním ceny, jak nám to umožní pandemická situace. 

 Zároveň mi byl doručen doplňující návrh ze strany pana zastupitele Bodečka, který 

navrhuje, abychom již teď vyplatili finanční částky, které se váží na udělení ceny, to znamená 

ve výši 50 tis. Kč na osobu, s čímž se ztotožňuji. Považuji to za dobrý návrh.  

 Do rozpravy se hlásí pan kolega Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pane starosto, teď jste mne překvapil, že se k vám dostal tento návrh. 

 Kvituji to, že došlo k posunutí termínu pro realizaci tohoto úkolu, protože měl být 

splněn do konce února letošního roku. My jsme rozhodli o čtyřech oceněných v září loňského 

roku. Proto jsem chtěl přijít s návrhem, který jsem ale nepředal – asi se informace donesla k 

vám, pane starosto, že by vyplacení bylo ideálně do konce června.  

 

P.  H e j m a : 

 Je to akceptováno a stává se to součástí původního usnesení. 

 Prosím pana kolegu Nazarského. 
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P.  N a z a r s k ý : 

 Navrhuji, zda bychom v návrhu na udělení Ceny Prahy 1 ze 16. 9. odůvodnění mons. 

prof. Tomáše Halíka neměli zpětně „rozfutrovat“, je to tam jako „pěst na oko“. Marku 

Čermákovi za celoživotní přínos, u Tomáše Halíka nic, u Jarmily Kopečkové za dlouholetou, 

pečlivou a obětavou práci, Mgr. Jindřišce Nevyjelové za dlouholetou činnost. Přimlouval 

bych se, aby to tam bylo doplněno. Je to jen návrh, netrvám na tom, ale líbilo by se mi to. 

Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Myslím si, že osobu mons. Tomáše Halíka všichni znají, takže všichni vědí, jaké má 

kvality a přínosy.  

 Prosím paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Navrhuji o návrhu Davida Bodečka hlasovat per partes, zda budete do června předávat 

ceny. Připadá mi tam divné vyplacení. Myslím, že to jde spojit, jestli to plánujete dřív. Je 

divné, že v červnu dostanou odměnu, a v červenci nebo v srpnu to bude předávané. Je to 

zvláštní. Ani nevím, jestli to ti ocenění přijímají nebo nepřijímají. 

 

P.  H e j m a : 

 Bude vyhověno, že se bude hlasovat per partes.  

 Prosím ještě pana kolegu Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Mám malý dotaz. Toto byly ceny navržené pro r. 2020? Uvažuje už městská část o 

nějaké nominaci pro r. 2021, nebo se to teď udělí za r. 2020 a za r. 2021 se to třeba díky 

covidu vypustí? Jen informaci, jak to zamýšlíte. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Komise pro udělování Čestných občanství a Cen Prahy 1 funguje s tím, že na příštím 

jednání zastupitelstva se počítá s předložením tisku k úpravě pravidel pro udělování. 

Samozřejmě, že na půdě této komise jsou probírány další nominace, které jsme ještě 

nepředložili k projednání na zastupitelstvu.  

 Končím rozpravu. Prosím pana předsedu Návrhového výboru, aby nás seznámil s 

doplňujícím návrhem pana zastupitele Bodečka. Budeme zároveň hlasovat o jednotlivých 

návrzích per partes. 

 

P.  B u r e š : 

 Přečtu to. Je to doplnění usnesení v bodu 1, kde je: schvaluje posunutí termínu úkolu  

3 z usnesení č. UZ20_0164 ze dne 16. 9. 2020 k návrhu na udělení Ceny Prahy 1,  a to z  

28. 2. 2021 na 31. 12. 2021, vyjma uhrazení finanční částky spojené s oceněním, které je 

nutno realizovat do 30. 6. 2021.  

 Hlasujeme per partes o doplnění za čárkou: „vyjma uhrazení finanční částky“. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 18, proti 1, zdrželi se 3, nehlasoval 1. Tím je schválena první 

část. 
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P.  B u r e š : 

 Nyní můžeme hlasovat o usnesení jako celku.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 19, proti 0, zdrželi se 3, nehlasoval 1. Usnesení bylo 

schváleno. 

 Přistupme k projednání bodu číslo 

5, tisk 870 

zřízení příspěvkové organizace s názvem Škola v přírodě a školní jídelna Janov nad 

Nisou, příspěvková organizace 

 Prosím paní místostarostku, aby se ujala slova. 

 

P.  Š p a č k o v á : 

 Dobré odpoledne. Přizvala bych paní Mgr. Vencovou, šéfku odboru školství Prahy 1. 

Předkládáme vám zřízení příspěvkové organizace s názvem Škola v přírodě a školní jídelna  

v Janově nad Nisou, příspěvková organizace.  

 Dne 9. 2. jsme tady na tomto jednání zastupitelstva schválili záměr zřízení této 

organizace a teď vám předkládáme hotové znění této listiny.  

 Pokud máte nějaké dotazy, paní Vencová je ráda zodpoví. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Slovo uděluji panu Bodečkovi. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Materiál, jak je předložen, je v tuto chvíli nehlasovatelný. Přestože koalice nepřipustila 

v letošním roce dvakrát projednání tisku k Janovu, byli s obsahem neprojednaných 

dokumentů všichni členové zastupitelstva již seznámeni. Zastupitel je povinen si na jednání 

zastupitelstva materiály načíst a nyní není důvod opakovat detaily, o kterých zastupitelé již 

vědí.  

 V polovině prosince loňského roku zastupitelstvo schválilo záměr zřídit příspěvkovou 

organizaci pro naše objekty v Janově s podmínkami pro vyhodnocení, které tady zazněly v 

rámci diskuse. Na ty se dnes budu ptát paní místostarostky. Paní místostarostka – odkazuji na 

stenozáznam z prosince 2020 – tehdy řekla, že se schvaluje pouze záměr a nic není hotovo. 

Na kolegu Brože reagovala při jeho konstatování, že v Janově se krade, sdělením, že má vážit 

slova a předložit důkazy. Nevím, zda důkazy kol. Brož předložil, ale já vám je předal letos v 

dubnu. Byly součástí tisku, u kterého jste prosadila, aby nebyl zařazen na program jednání.  

 Paní místostarostko, prosím, sdělte nám, jaké kroky jste realizovala, když vám byly 

předloženy důkazy nekalého podnikání správkyně Mühlové v neprospěch naší městské části? 

Veřejnosti sděluji, že jsem náhodně vybral dva termíny, u nichž bylo správkyní Mühlovou 

písemně potvrzeno naší městské části, že v objektech nikdo nebyl, a přitom jsem zastupitelům 

doložil, že pro konkrétní data využili objekty v Janově úředníci Ministerstva pro místní rozvoj 

v rámci svého „teambuildingu“. Ireně Mühlové uhradili za 4 dny částku 102 tis. Kč. Tato 

částka byla uhrazena na účet Ireny Mühlové, přestože smluvně je s městskou částí - vydala 

Oáza, která byla ministerskými úředníky využita - zavázaná společnost Saarland a nikoli Irena 

Mühlová.  

 Paní místostarostko, jak to, že přehlížíte, že ilegální business v našich objektech 

ilegálně finančně dotuje Praha 1? Irena Mühlová získala příjem z našich objektů, a my jí 

měsíčně platíme 400 tis. Kč jako odměnu a platbu za služby. Praha 1 místo toho, aby od ní 

obdržela příjem za ubytované ministerské úředníky, tak jim naopak za 4 dny pobytu zaplatila 
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více než 50 tisíc Kč, za ubytování dospělých osob, přičemž nás paní místostarostka v 

minulosti přesvědčovala, že objekty v Janově jsou určeny pouze pro děti.  

 Paní místostarostko, kdo odvedl příslušné poplatky za ubytované úředníky? Evidentně 

nikdo. To není jen okrádání naší městské části, ale to je okrádání státu. Paní místostarostko, 

jak jste v této záležitosti postupovala poté, co jste se informaci dozvěděla? Jak je i z 

objednávek ministerstva zřejmé, Irena Mühlová si upřednostnila svůj business na úkor plateb 

naší městské části, zejména na úkor ubytování našich seniorů, našich úředníků a našich 

školáků, jejichž zájmy, paní místostarostko, je vaší povinností jako gesčně příslušného člena 

rady, prosazovat.  

 Paní místostarostko, vyzývám vás, abyste si vyžádala a zajistila hloubkový audit 

externí renomovanou auditorskou společností, kdy náklady za audit by měly být následně 

vyžadovány po té osobě, která si z Prahy 1 a z některých osob léta dělala a dělá srandu. 

Neplacení poplatků za naši městskou část, nedodání seznamů ubytovaných s vyúčtováním, 

zatajování informací, neplnění povinností vyplývajících ze smluvní dokumentace, 

nezveřejňování smluv za naši městskou část v registru smluv, neplnění povinnosti uzavírat 

smluvní dokumentaci jménem naší městské části, kdy si ji Irena Mühlová uzavírala sama za 

sebe, bytová jednotka o ploše 80 m2 v našem objektu v Janově pro jejího syna v Janově za 

2000 Kč měsíčně, což není ani polovina nájemného v našich sociálních bytech – to jsou 

důvody pro hloubkový audit a vyvození odpovědnosti.  

 Proč to vše říkám? Je k dispozici ekonomická a provozní analýza našich objektů v 

Janově myslím z července 2019. V ní je zdůrazněno, že pouhou změnou na příspěvkovou 

organizaci nedojde v Janově ke zlepšení ekonomické efektivity, naopak je tam uvedeno, že 

vedle analýzy narostou náklady. Analýza říká, že pokud by mělo dojít k realizaci této 

varianty, musely by jí předcházet úpravy v oblasti kontroly, vytížení kapacit, nakládání s 

energiemi. 

 K tomu dodávám, že ještě zejména detailním pověřením a zjištěním dosavadní 

spolupráce se správci objektu lze správně vydefinovat budoucí ukazatele možných rizik, ať je 

to likvidita nebo rentabilita, případně zadluženost.  

 To vše, co jsem nyní tady uvedl a co je zmíněno v analýze z r. 2019, je kde? V 

materiálu to nevidím a povinností zastupitelstva je se všemi uvedenými stanovisky se  

vypořádat.  

 Prosím o reakci na všechny tyto mé dotazy. Zejména koaliční zastupitele prosím, aby 

pečlivě poslouchali odpovědi. Zároveň OVO žádám, aby část zápisu s tím, co jsem zde nyní 

říkal, bylo podrobně rozepsáno. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci paní místostarostku. 

 

P.  Š p a č k o v á : 

 Pane Bodečku, dovolila bych si říct, že právě kvůli tomu, že docházelo k takovým 

excesům, jak to nazýváte, chceme udělat pořádek. Díváme se do budoucnosti a chceme zřídit 

příspěvkovou organizaci, což váš audit, který nechal zpracovat pan Čižinský, nevylučoval. 

Není tam nic řečeno, že by to nemohlo být nebo že by to bylo dražší. Znamená to, že právě 

kvůli tomu chceme, aby to bylo pod důkladným vedením jednoho odboru, což je odbor 

školský, a aby to bylo daleko důkladněji prošetřeno.  

 Podíváte-li se na harmonogram postupu, tak dnes po schválení této zřizovací listiny 

budou následovat další kroky. My jsme to s odborem neudělali jen tak od stolu, radili jsme se 

se všemi – s majetkem, s právníky, s finančním odborem, všechny máte podepsané na košilce. 

Nemyslím si, že bychom my byli nějak odpovědni za to, co se dělo předtím. 
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P.  H e j m a : 

 Nyní jsem přihlášen do diskuse. Dovolím si reagovat na několik věcí. První je v reakci 

na pana kolegu Bodečka. Je potřeba oddělit dvě věci od sebe: jedna věc je, co se dělo dosud, 

zda bylo nebo nebylo plněno dle uzavřených smluv. Na základě toho jsem pověřil interní 

audit, který prověřil požadované období. Nálezy interního auditu vám, pane kolego, byly 

předány. Jedno z doporučení je i to, že zřízení příspěvkové organizace by vyřešilo zamotanost 

různých vztahů atd. V tomto směru nejen že to bylo doporučeno v rámci jedné ze tří 

doporučených strategií, co s majetkem, která byla zpracována historicky, ale zároveň interní 

audit toto uvítal, protože příspěvková organizace je pod naším společným dohledem, je přísně 

rozpočtovaná, jsou sledovány náklady, slouží to přísně vymezenému účelu a je to nejlépe 

viditelné. Tak se i postupuje. 

 Samozřejmě, že k tomu existuje předběžný rozpočet. Bylo to všechno zvažováno ze 

strany ekonomů Úřadu atd.. Toto všechno proběhlo a je možné se s tím seznámit.  

 V současně době tady máme tisk, který má schválit zřizovací listinu. To je základ, aby 

příspěvková organizace mohla vzniknout. I v rámci schvalování rozpočtu budeme každý rok 

schvalovat rozpočet pro tuto příspěvkovou organizaci. Rozpočet budeme předkládat radě 

městské části a zároveň budete mít i vy možnost se dívat na hospodaření příspěvkové 

organizace. V tomto směru nevidím důvod, proč bychom to dnes nemohli probrat. Pokud jsou 

nějaká podezření nebo zjištění, nechť se prověřují paralelně, ale už konečně pojďme Školu v 

přírodě zřídit a nechme ji fungovat, jako to mají jiné městské části. 

 Požádal bych o slovo ještě pana dr. Dětského, protože byl vznesen dotaz ze strany kol. 

Bodečka, zda nepostupujeme proti právu, když dnes projednáváme návrh zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Škola v přírodě a školní jídelna v Janově nad Nisou. Tisk je i od pana 

dr. Dětského podepsán. 

 Prosím, máte slovo. 

 

P.  D ě t s k ý : 

 Děkuji, pane starosto, přeji příjemné odpoledne všem. Na stole máte materiál, který 

hovoří o zřízení příspěvkové organizace. Materiál má obsahovat zákonné náležitosti, které 

máte popsané v důvodové zprávě. Podle mne předložený materiál je v pořádku.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za vyjádření. Prosím kolegu Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Naváži na paní místostarostku. Zmiňuje nějaké excesy, které tím chcete ukončit. 

Vzhledem k tomu, že to byly excesy, které tam nastaly ve funkci vaší radní pro školství, na 

mne to spíše působí dojmem, že tímto elegantním způsobem chcete zamést stopy. Byl bych 

rád, kdyby tomu tak nebylo. Jsem také nerad, že se zde neprojednával v dubnu bod, který 

předložil David Bodeček, protože tam byly kromě jiného zmiňovány nadstandardní osobní 

vazby s paní Mühlovou a s dalšími zainteresovanými osobami, což mě velmi zneklidnilo.  

 Pak zde zaznělo, že interní audit je. Chtěl bych se zeptat, kde je a zda nám bude 

poskytnut? Mohl být součástí tohoto tisku. 

 Abych nebyl nespravedlivý. Řešení samo o sobě není špatné, udělat z toho 

příspěvkovou organizaci v zásadě vítám. Měl bych jen výhrady k doplňkové činnosti. Jsem 

podezíravý. Z okruhu doplňkové činnosti bych navrhl vypustit ubytovací služby nad rámec č. 

2, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Obávám se, aby tam nepokračoval 

současný model, kdy tam ve školním roce bude jakási škola v přírodě, pak se to na dva měsíce 
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pronajme nějaké další osobě, která tam bude provozovat na svůj účet ubytování a vydělávat 

na majetku městské části.  

 Nezlobte se, paní místostarostko a pane starosto, jsem velmi obezřetný v tom, co jsem 

zažil za vašeho vedení městské části. Jsem podezíravý. Byl bych také raději, kdyby byla 

nejdříve vyřešena škoda, která tam vznikla v minulosti  a byly z toho vyvozeny důsledky, a 

pak teprve uvažovat s čistým stolem o zřízení příspěvkové organizace. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegu Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nejprve řeknu dvě poznámky, možná trochu jízlivé. Byl jsem pobaven, když paní 

místostarostka Špačková se odvolávala na audit pana Čižinského. Myslel jsem, že r. 2019 byl 

rokem rozvratu, nic tady nefungovalo, úplná hrůza, a najednou slyšíme, jak se strašně hodí, že 

naše práce je pro vás něco, co vám dává legitimitu. Zajímavé. 

 K pobavení už není, že jste řekla, že se necítíte za to, co se tam dělo, odpovědná. To je 

skandální. Představa, že řeknete, že teď se změní právní forma, a to je ta tlustá čára, a co bylo 

předtím – čo bolo, to bolo, tak to je skutečně skandální.  

 Chtěl bych připomenout starostovi Petrovi Hejmovi, že právní nastavení je špatné –

nevím, jakou formulaci jsi použil. V čem to špatné nastavení spočívá? Spočívá v tom, že je 

uzavřena nájemní smlouva, ovšem fakticky jde o správcovskou smlouvu nebo nějakou 

příkazní smlouvu. Není to tak, že bychom my dávali nemovitost, kterou za nájem nájemce 

využívá, ale chceme, aby ten člověk pro nás nemovitost spravoval, a za to mu platíme.  

 Odvolám se také na někoho z ODS, na pana tajemníka Kováříka, který platil a říkal: to 

je taková nájemní smlouva, kde neplatí nájemce nám, ale my platíme nájemci. To bylo jedno 

z jader problému, že je to špatně nastavený právní rámec.  

 Tady připomenu Petru Hejmovi, že stejně špatně nastavený právní rámec je u hřišť  

Na Františku a u hřiště v Masné, kde beneficientem tohoto špatného rámce je pan Vopička a 

firma Sport-Technik Bohemia. Tam je to také jakoby nájemní smlouva, ovšem ve skutečnosti 

platíme nájemci, že tam nějakým způsobem zvýhodňuje občany Prahy 1. To vede k tomu, jak 

jsme viděli během nouzového stavu, že s obecním prostorem podniká a my mu to ještě 

dotujeme. Areál je celý zavřený, ač by nemusel být, a přitom dál bere peníze. Pokud by zde 

byla nějaká vůle k nápravě, je třeba změnit i smlouvu, která je ohledně obou hřišť. 

 Abych byl konstruktivní. Právní forma, která se zde navrhuje, je podstatně lepší než 

ten paskvil, který je tam dosud a který jsme nestihli za rok zcela zrušit, ač jsme na tom 

pracovali. Řeknu jednu věc, pro kterou je to podle mého názoru nehlasovatelné, což je 

naprostá absence financí. V tisku je jen listina a nelze z toho dovodit, kolik to bude městskou 

část stát. To je závažný problém.  

 Na čem je třeba rozhodně trvat, a to bychom měli rozhodnout již dnes, že do budoucna 

ředitel, na kterého by mělo být pravděpodobně transparentní výběrové řízení, bude mít zákaz 

podnikání minimálně v souvisejících činnostech. Nebude možné, aby ten, kdo příspěvkovou 

organizaci vede, vedle toho podnikal např. v oblasti turismu, ubytování apod. Toto je třeba 

vložit do tohoto usnesení, pokud se chceme aspoň trochu tvářit, že tady něco napravujeme a 

pokud to celé nemá být jen Potěmkinova vesnice, kde se jakoby změní právní forma, ale 

business tam pojede dál.  
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P.  H e j m a : 

 Další přihlášený je pan Bodeček. Prosím, zda by mohlo být reagováno na ekonomické 

dotazy. Bylo by škoda, aby práce ekonomů a školského týmu tady nebyla prodána. Vypadá to, 

jako byste nevěděli, kolik peněz tam bude třeba, jak to bude financováno apod.  

 Prosím pana Bodečka o reakci na ekonomické otázky. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Dotazy musím směřovat na paní místostarostku, protože je předkladatelka tohoto 

tisku. Ve vší úctě k těm, co tisk zpracovávali, protože to jsou odborníci, tak toto je nejhorší 

tisk tohoto volebního období. 

 Paní místostarostko, ve svém druhém výstupu se vás chci zeptat, jaká částka v Praze 1 

byla paní Mühlovou a její společností Saarland vrácena za r. 2020, kdy objekty po většinu 

roku neměly být v provozu? Paní místostarostko, dívala jste se na provozní výdaje 

uzavřených objektů? Co na ně říkáte? Kolik spotřeby za služby, praní prádla apod.?  

 I tímto informuji paní místostarostku i ostatní, že paní Mühlová a její společnost 

Saarland obdržely od Úřadu práce v rámci programu Antivirus covid 19 dle sdělení, které mi 

poskytl Úřad práce v březnu letošního roku doplněné v dubnu letošního roku částku  

1200 tis. Kč. Kolik z této částky nám bylo vráceno, paní místostarostko?  

 V polovině prosince loňského roku, když byl projednáván záměr zřídit příspěvkovou 

organizaci, pan starosta řekl – cituji a prosím, aby poslouchali koaliční zastupitelé:  

 Je vymodelován rozpočet příspěvkové organizace, což je paní místostarostka 

připravena předložit na příštím jednání zastupitelstva k projednání. Nyní se bavíme o tom, 

abychom jí dali zelenou, aby nám mohla toto předložit a mohli jsme se o tom podrobně bavit 

se všemi dopady. Konec citace. 

 Pan radní Richard Bureš – také cituji ze stenozáznamu – obrátil pozornost na to, co dle 

něj tehdy bylo skutečným předmětem diskuse. Richard Bureš řekl – cituji: 

 Jde o záměr usnesení. Pokud bude přijato, ukládá zajistit kroky vedoucí ke zřízení a 

předložit ZMČ Praha 1 k projednání. Znamená to, že všechno, co tady padalo, toto 

zastupitelstvo dostane. Závěrem se paní místostarostka pověřuje, aby  začala připravovat 

stanovy a další kroky, které logicky dostaneme. Pak vaše sprostoty, které jste dělali, budou 

mít nějaký relevantní důvod, že se budeme bavit o nějakých materiálech. Na některém  

z příštích zasedání tady budeme mít všechny podklady. 

 Paní místostarostko, kde tyto materiály jsou?  

 Dne 15. dubna letošního roku jsem podal podle zákona 106 o svobodném přístupu k 

informacím žádost o předložení kopie zadání a požadavek o předložení závěrečné zprávy 

odkazující na usnesení zastupitelstva z 9. února letošního roku. Tímto usnesením 

zastupitelstvo vzalo na vědomí příkaz starosty k prověření plnění smluv o správě nemovitostí 

v Janově v r. 2020. 

 Přestože mi Úřad nevydal požadovanou kopii, umožnil mi ji dle rozhodnutí pouze k 

nahlédnutí, pan starosta byl tak hodný, že mi kopii věnoval. Děkuji mu. Musel, protože bych 

se jinak se stížností obrátil na Magistrát hl. m. Prahy. Sám svévolně mi tento materiál předal.  

 Za legraci však považuji doporučení z výsledné zprávy interního auditu, aby pro 

objekty v Janově byl každoročně sestavován plán oprav. Když jsem si to přečetl, padl jsem 

opravdu na zadek. Vždyť to je povinnost vyplývající ze smluvní dokumentace. Měl jsem za 

to, že interní audit upozorňuje na chyby, které je nutno následně napravit a nepředkládá 

primárně doporučení, pokud jsou součástí již zasmluvněného ujednání. Vinu nesměřuji k 

vedoucí interního auditu, ale k těm, kteří zřejmě paní dr. Gajdošové nedali všechny věrohodné 

informace a dokumenty. 
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 Pane starosto, když žádám Úřad o dokument dle zákona a přitom Úřad ví, že jsem i 

zastupitel, rozhodně by mě nenapadlo, že mi nebude vydán celý mnou požadovaný dokument, 

a budeš se tvářit, že to ten ucelený dokument je. Vypadá to tak, že mi byla vydána jen str. 10 a 

str. 11. Starosto, kdo rozhodl o tom, že mi byly vydány jen dvě z 11 stran? Byl jsi to ty, nebo 

to byl Úřad? Pokud Úřad, pak si dovolím požádat pana tajemníka, aby učinil takové kroky, 

aby se toto již neopakovalo nikoli jen směrem ke mně, ale směrem ke všem žadatelům. 

Doufám, že náš Úřad nefixluje při předávání materiálu na základě žádostí o informace.  

 Tímto příspěvkem si dovoluji požádat starostu o stručnou odpověď na nyní uvedený 

dotaz a od paní místostarostky očekávám vyjádření k dotazu, o kolik se zkrátila úplata 

správcům v Janově z r. 2020, když obdrželi kompenzační částku převyšující 1 mil. Kč?  

 To, co jsem tady teď řekl směrem k paní místostarostce, je jeden z důvodů, proč 

správa objektů je vhodnějším řešením než příspěvková organizace. Říká to i ekonomická 

analýza. Samozřejmě za podmínky, že správce plní smluvní podmínky a neupřesňuje svůj 

business nad prací, kterou se zavázal vykonávat pro naši městskou část, navíc pro něj jsem 

poškozující naši městskou část, kdy správci platíme provoz jeho businessu.  

 Dovolím si zareagovat na pana dr. Dětského. Otázka od pana předsedajícího zněla 

zcela jinak, položil jsem to v rámci programu. Ptal jsem se, jestli je Úřad povinen vydat 

zastupitelům, kteří rozhodují, všechny materiály, které má Úřad k dispozici. Jsem toho 

názoru, že musí. Pokud máme informaci o interní zprávě, máme tady informaci o ekonomické 

analýze, která neříká to, co tady bylo teď řečeno od zástupců koalice, říká zcela něco jiného, 

tak jestli zastupitelům před tím, než budou rozhodovat o příspěvkové organizace, je Úřad 

povinen tyto materiály zastupitelům předat. Jsem toho názoru, že je povinen.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci paní místostarostku. 

 

P.  Š p a č k o v á : 

 Pane Bodečku, zeptala bych se např. pana Kováříka. Myslím, že za nájemní smlouvy a 

zpracování odpovědná nejsem, Janov je ve správě majetku.  

 Co se týká zřizovací listiny, jsou povinnosti, co tam má být a co tam být nemá. Teď 

schvalujeme zřízení příspěvkové organizace, a to zřizovací listinu. Pokud se podíváte do 

harmonogramu, uvidíte, že od května až do července máme další kroky, které odpoví na vaše 

otázky.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Ing. Kováříka, aby se ujal slova. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 K dotazům na ekonomiku. Je složité, co dát k dispozici zastupitelům. Podklady pro 

analýzu, zda je efektivnější jít cestou nájmu objektu nájemci, který následně poskytuje služby, 

nebo zda cestou vlastní organizace. Podotýkám, že mluvím o ekonomice, nemluvím o 

ostatních faktorech. K tomu jsme podklady sháněli. Problém je, že podklady vám nikdo nedá 

tak, abyste je mohli zveřejnit se jménem. Podklady od soukromých nájemců podobných 

zařízení můžete sehnat různou cestou, ale neseženete s hlavičkou, abyste je mohli použít.  

 Analýzu jsme dávali dohromady, protože je podstatná pro fungování. Není šitá přesně 

na tyto objekty v Janově, objekty jsou pouze podobné. Počet případů, kdy zařízení veřejného 

subjektu je pronajato nájemci, který je následně poskytuje i školám v přírodě, je výrazně víc 

než případů, kdy si takové zařízení provozuje vlastník sám cestou příspěvkové organizace 

nebo pomocí hospodářské správy. Cesta nájemce je ekonomicky výhodnější, ale je to 
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primárně otázka mzdových nákladů, v ostatních nákladech rozdíl není zásadní. Pokud 

nájemce funguje jako čistě soukromý subjekt, může využívat všech cest mzdových nákladů, 

což v tomto případě u ubytovacího a stravovacího provozu provozovatelé, pokud to jsou 

soukromé subjekty, využívají ten systém, že jejich zaměstnanci jsou podnikatelé, kteří jim 

poskytují své služby. V tomto směru se dá říct, že roční rozdíl je v rovině, ale ne v tak 

zásadně velké. Je to do necelých 2 mil., což není zásadní částka, zejména proto, že Praha 1 se 

potýká s tím, že chce poměrně nadstandardní služby vůči sobě, čili že způsob služeb, které má 

zařízení poskytnout školám, je nadstandardní. 

 K dotazům kolegy Bodečka. Měly být směřovány zcela jiným směrem, protože Janov 

je dosud v kompetenci majetku, nikoli v kompetenci školství. V současné době ho mají v 

kompetenci kolegové, kteří mají na starosti majetek. Je to čistě smluvní vztah, školství má 

jiný vztah. To, že kolegyně Vencová pro ty, kteří využívají jeho služeb, poskytuje 

nadstandardní příspěvek v dopravě, je jediný vztah, který k tomu poskytuje. Nemá žádnou 

kontrolní ani jinou činnost k poskytnuté smlouvě.  

 K ekonomice. V materiálu nemáte srovnání těch dvou cest a nemám ho ani tak, abych 

ho mohl namnožit, protože data, ze kterých jsem vycházel, nejsou daty veřejnými. Je to pouze 

porovnání dat, která jsem měl k dispozici. Data, ze kterých jsem vycházel, nejsou veřejně 

dostupná a není možné je zveřejnit. Z toho, co dostává finanční úřad, žádné srovnání 

neuděláte. Jediný rozdíl je ve mzdových nákladech, a ty vám nikdo nedá k dispozici. Zejména 

soukromé subjekty vám nedají k dispozici, jakým způsobem zajišťují své pracovní síly na 

zajištění ubytovacího a stravovacího provozu. Kdo jste někdy provozoval stravovací nebo 

ubytovací provoz, tak víte, jakým způsobem máte zajištěny pracovníky. Vesměs víte, že je 

nezajišťujete jako své zaměstnance organizace, to je zcela výjimečné.  

 Rozdíl tam sice je, ale domnívám se, a proto jsme také dali za finance souhlas, že 

příspěvková organizace ve stávající chvíli je pro městskou část přijatelná a rozpočtově 

řešitelná. V rozpočtu jsme proto vyčlenili na 2. pololetí letošního roku 2 mil.. Také jsme 

umožnili rozjezd této organizace. Tyto 2 mil. jsou rozdílem mezi výnosy a náklady 

organizace. Jsou ale postaveny na tom, jak je postavena zřizovací listina, protože organizace 

bude mít i doplňkovou činnost a bude fungovat. Pokud by organizace neměla doplňkovou 

činnost, budeme ji čistě dotovat nad rámec toho, s čím počítáme v rozpočtu.  

 I tak se domnívám, že proti stávajícímu stavu je to pro městskou část výhodnější – 

hovořím o srovnání se stávajícím stavem.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Vítám, že se tato věc někam hýbe, Také si myslím, že příspěvková organizace je určitě 

cestou, která je možná. Postrádám tady ale popsání pochybení, která se stala, ať formou 

nějakého auditu. Myslím si, že když předchozí koalice dala výpověď, mělo to nějaké 

opodstatnění. Myslím si, že otázka toho, zda to byl správný krok nebo ne – dát výpověď a pak 

ji novou koalicí vzít zpátky. Toto bychom si měli vyjasnit, jestli jsme kopali proti sobě nebo 

spolu, nebo zda to bylo čistě politikum nebo zda tady někdo škodil městské části. V tomto 

materiálu to postrádám. Přivítal bych nějaký závazek, že toto bude vyjasněno např. na příštím 

zastupitelstvu nebo v nějaké dohledné době.  

 Co se týká různých připomínek mých kolegů, plně se s tím ztotožňuji a podporuji. 

Zeptám se na jedinou věc, která se týká pozemků, které jsou v příloze ke zřizovací listině. 

Chtěl bych ujištění, že v Janově už nebudou další pozemky, které by zůstaly ve svěřené 

správě městské části a že jsou všechny tyto pozemky převedeny na novou příspěvkovou 
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organizaci a vyznačeny v mapičce. Je převod pozemků kompletní, nebo tam něco zůstane pro 

městskou část? Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní vedoucí Vencovou, zda může potvrdit, zda k majetkoprávnímu scelení 

došlo beze zbytku? 

 

P.  V e n c o v á : 

 Ano. Ráda bych připomněla, že na takovýchto materiálech se podílí více odborů. Není 

to pouze odbor školství. Organizační řád nám přímo ukládá, s kým máme spolupracovat. Je to 

oddělení právní, odbor technické a majetkové správy a odbor finanční. Takto činíme. Seznam 

pozemků a nemovitostí jsme získali od odboru technické a majetkové správy. Opakovaně 

jsme to kontrolovali podle systému ENO, do kterého odbor školství nemá přístup. Doufám, že 

je vše v pořádku. Nebyla to jednorázová záležitost, zřizovací listina skutečně prošla 

opakovaným připomínkováním všech těchto odborů, které jsou věcně příslušné. Není to 

pouze odbor školství. Je to stoprocentně správně, máme to potvrzeno. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Vidím tady určitý pokrok v tom, že je tady zřizovací listina, že se zřizuje příspěvková 

organizace školského typu. Byl jsem ubezpečen, že do této organizace nebude žádným 

způsobem ingerována ani paní Mühlová, ani pan Mühl, ani mladší pan Mühl, ani kdokoli z 

tohoto okruhu a že to bude čistě na základě výběrového řízení vybraný ředitel této organizace. 

Tím i od revizí, kterými prochází školská organizace jednak přes ministerstvo, jednak přes 

ředitele, budeme mít minimálně čtvrtletní přehled o tom, co se tam děje. 

 Proto trochu nechápu požadavky, aby se nejdříve vyřešily škody způsobené paní 

Mühlovou nebo firmou Saarland. Tuto záležitost nepovažuji za uzavřenou, ale snažíme se 

podle programu, který nám byl předložen v prosinci, aby od 1. září tam byla plně funkční 

škola. 

 Otázka diskuse o doplňkové činnosti, to je jediné, co je tady oprávněné. Není na místě 

poukazovat na to, co tam bylo špatně, co je z auditu – to do tohoto materiálu nepatří. Vidím 

tam naprosto nepřehledný seznam parcel, ve kterých se člověk ve zřizovací listině ztrácí. 

Proto jsem požadoval, aby seznam parcel byl graficky přenesen na papír, abychom se v tom 

mohli vyznat. Ač to bylo ráno dáno na stůl, tak je to součástí tohoto usnesení jako samostatná 

příloha.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Pan dr. Votoček řekl hodně věcí, které jsem chtěl říci také. Dnes řešíme materiál 

zřízení příspěvkové organizace, to znamená tu část budoucnosti, kterou doporučoval původní 

audit jako jednu z možností. Je to jasně vedeno tím, aby toto místo zůstalo zachováno pro děti 

a pokračovalo dál. Ve zřizovací listině jsou i takové věci, jako jsou zde zmiňované okruhy 

doplňkové činnosti, které logicky vycházejí i z požadavků, které se tam musí řešit. Nevidím 

tam nic špatného. 
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 Vznesené otázky nebudou zapomenuty, ale teď řešíme zřízení příspěvkové organizace 

tak, aby od září byla plně funkční. U majetkových otázek se útočí na paní místostarostku. 

Schválením si to převezme a teprve bude odpovědna za budoucnost i minulost co se týká 

majetku, takže třeba i za pana Bodečka za r. 2019. Asi ví, co v dané otázce řešil. 

 Jak paní místostarostka řekla, schvaluje se to pro děti, schvaluje se zřizovací listina a 

nezavírá řešení. Také interní audit na tom pracuje a bude z toho nějaký výstup. Pan předseda 

Kontrolního výboru to viděl nebo neviděl, tím se budeme zabývat, až to uvidíme všichni. 

 Otázky týkající se minulosti nejsou zapomenuty, jsou v řešení, ale je dobře, že 

předsouváme zřízení příspěvkové organizace, než kdybychom tady říkali, že se budeme další 

roky hádat o tom, co bylo a co nebylo dobře a co s tím bude. Vyřešme budoucnost, 

nespojujme s tím tyto věci. Nikde v usnesení nevidím, že schválením příspěvkové organizace 

se nad tím zavírá voda a nebudeme nic řešit. Prosím nespojovat teď tyto dvě věci dohromady 

a udělat všechno pro to, aby se po přijetí usnesení tím začali zabývat tzv. školáci. Bude-li 

něco špatně, je to problém odboru školství, ale ten s tím dosud neměl nic společného. Zkusme 

to řešit smysluplně.  

 

P. H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Děkuji za slovo.  Budu velmi stručný. V důvodové zprávě postrádám ekonomickou 

rozvahu, jak to bude vycházet v naší režii proti stávajícímu stavu, třebaže jsem říkal, že mi 

připadá čistší řešení příspěvkové organizace, ale nemám tento důležitý podklad. 

 Dále byl bych rád, kdyby byl doložen skutečný zájem žáků a tříd základních škol 

Prahy 1 toto zařízení navštěvovat. Pokud vím za svého působení, obsazenost nebyla plná. Jde 

o to, abychom nezřídili příspěvkovou organizaci, která nebude naplněna. Tady bych 

potřeboval vidět nějaké relevantní podklady, ne jako minule v Řásnovce se solnou jeskyní, že 

tam ředitel napíše, že je to super a že tam budou chodit. To chce nějakou analýzu, aby bylo 

vidět, kolik dětí tam jezdilo. Ze setkání s učitelkami jsem měl spíše dojem, že tam tak moc 

rádi nejezdí, což ale mohlo být celkovou úrovní zařízení i paní Mühlovou – kdo to ale ví. 

Nehodlám to řešit. 

 Pro to, abych mohl pro tisk zvednout ruku, chybí mi tam ekonomická rozvaha a že 

skutečně existuje reálný zájem našich škol toto zařízení využívat. Bez toho pro toto ruku 

zvednout nemohu.  

 Pokud se týká okruhu doplňkové činnosti, mám pozměňovací návrh, aby byl vyškrtnut 

článek 6: zřizovatel povoluje uvedené okruhy doplňkové činnosti. Podezření a možná rizika 

jsem zde nastínil. Prosím, aby nám to paní Mgr. Špačková přiblížila, aby konkrétně řekla, co 

si myslí, že by doplňková činnost konkrétně mohla obnášet a co už ne. Byl bych rád, kdyby to 

v tomto materiálu bylo jasně vymezeno. V tomto zatím jasno nemám. Nezlobte se, připadá 

mi, že tam jsou zadní vrátka pro další nějaké přepronájmy a k provozování něčeho jiného než 

k čemu je to určeno. Dovedu si představit, když to bude přes prázdniny naplněno, v jakém 

režimu to bude využíváno třeba pro rekreaci našich seniorů nebo zaměstnanců. V doplňkové 

činnosti je to příliš obecné a prosím, aby to bylo konkretizováno. Pokud tomu tak nebude, 

navrhuji tento článek 6 z toho vyřadit a vrátit se k tomu třeba později. 

 Děkuji za pozornost. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci paní místostarostku. 
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P.  Š p a č k o v á : 

 Pane zastupiteli Nazarský, je tady váš požadavek, ale nemohu s ním souhlasit. Na 

jedné straně chcete, aby příspěvková organizace Škola v přírodě v Janově nezatěžovala 

městskou část, což znamená, že si musí na sebe trochu vydělat. Pokud toužíte po tom, aby tam 

jezdili senioři, tak ti tam byli, může to potvrdit paní Čelišová. Jezdí ale raději na tábor s 

chatami. To my v Janově nemáme.  

 O prázdninách tam jsou např. pořádány tábory Výtvarníků Karlova mostu, jsou tam 

baletní soustředění, je to vytíženo. To, že tam nechtějí jezdit naše školy, nemáte pravdu. Paní 

Mühlová mi teď poslala zájem o obsazení Oázy i školy v přírodě aspoň na měsíc. Je to úplně 

narvané.  

 Myslím si, že vždycky to tak bylo. Někdo raději jezdí na hory, do Itálie. Bylo to tak, 

že se především jednalo. Máte to napsáno v čl. 3, bod 3, že ředitel je odpovědný MČ Praha 1 a 

rada bude moci říct, v jaké posloupnosti a četnosti bude chtít hlášení.  

 V bodu 6 je napsáno, že mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů včetně 

lektorské činnosti je především pro organizace Prahy 1. Nemyslíme jen na děti, ale na celou 

populaci Prahy 1, která bude moci využívat tyto objekty. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegu Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Shrňme si, o čem tady diskutujeme. Městská část má nemovitost v Jizerských horách. 

Na to nebyl dohled a podařilo se nejen nám, ale i dalším prokázat, že tam dochází minimálně 

k nesrovnalostem, spíše však k nepravostem. Na základě těchto důkazů jsme smlouvu 

vypověděli. Jakmile jsme byli svrženi, současná koalice výpověď vzala zpět a celé to 

pokračuje dalších 1,5 roku.  

 Teď se přišlo s tím, že kvůli nepravostem to změníme a uděláme jinou právní formu. 

Ptáme se, jak řešíte nepravosti? Říkáte, že teď tiskem řešíme budoucnost a minulost budeme 

dále řešit. Jak řešíte minulost? Když poslouchám paní předkladatelku Špačkovou z ODS, říká, 

že za to není odpovědná, možná v budoucnosti, to OTMS – tam se koukejte.  

 Když poslouchám pana Votočka, necítí se odpovědný k tomu, co se tam dělo, ale ani k 

tisku se nevyhrazuje. Nevím, jak bude hlasovat. Nemám pocit, že by tady byla vůle 

problematickou minulost řešit, prošetřit a případně dovodit občansko právní nebo trestně 

právní následky.  

 Pokud jde o budoucnost, jasně zaznělo, že samotná změna právní formy nápravu 

nepřinese. To, co se tam dělo – absence kontroly, může dále probíhat, i když to nebude 

nemovitost ve správě OTMS, ale bude to příspěvková organizace pod jiným odborem. 

Upozorňujeme na to, že doplňkové okruhy činnosti mohou vytvářet prostor ke střetům zájmů 

atd.  

 Co nabízíte? Minulost neřešíte, jen se na to vymlouváte, a do budoucnosti navrhujete 

něco, co může trochu pomoci, ale pokud nebude vůle k pomoci, tak nikoli.  

 Tento tisk by se měl stáhnout, na základě diskuse by se mělo vzít v potaz, co je tady 

namítáno, provést analýzu potřebnosti, kolik do toho chceme dávat peněz, jakým způsobem si 

má subjekt získávat prostředky vlastní činností, kolik tam chceme dotovat. Toto by bylo třeba 

zastupitelstvu předložit, což zde není.  

 Protože mám obavu, že teď dojde ke schválení a nad problematickou minulostí se 

zavře voda, nikdo to nebude řešit, tak abychom zabránili tomu nejhoršímu do budoucna, 

předložím pozměňovací návrh, který přečtu a následně ho zašlu paní Mgr. Valíčkové: 
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 Zastupitelstvo ukládá zajistit, že ředitel příspěvkové organizace dle bodu 1) nebude 

oprávněn vykonávat výdělečnou činnost shodnou s předmětem činnosti či s okruhy doplňkové 

činnosti této příspěvkové organizace.  

 Když to neřešíte, tak aby aspoň ten hlavní problém, že ředitel tam souběžně s tím, že 

od nás bere dotace, tak tam ještě podniká, do budoucna nebyl. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Ing. Kováříka, hlásil se s technickou poznámkou. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Prosím změnit „nikoli oprávněn“, ale „nebyl poskytnut souhlas“. Řediteli příspěvkové 

organizace, pokud by chtěl mimo svou činnost dělat jinou výdělečnou činnost, rada poskytuje 

souhlas. V tomto případě to není oprávnění, ale souhlas.  

 K tomu, co tady zaznělo z hlediska zřizovací listiny a činností v nich obsažených. 

Činnosti jsou prováděny v souvislosti s ekonomickým fungováním organizace. Jak byla 

postavena ekonomika, tak je postavena zřizovací listina. Pokud bychom chtěli ve zřizovací 

listině škrtat, např. změnit způsob fungování organizace, musíme i jinak počítat s 

ekonomikou. Tím buď zvýšíme částku v rozpočtu, nebo jiným způsobem financování. Tyto 

věci spolu souvisí.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Prosil jsem OVO, aby vám předložilo materiály, o kterých jsem hovořil. Je tam i návrh 

usnesení, kdy by mělo zastupitelstvo vzít na vědomí všechny dokumenty, které jsou získány. 

Není to žádný výmysl, jsou to faktické dokumenty, a zároveň že zastupitelstvo konstatuje, že 

paní Mühlová vystavovala objednávky a faktury na někoho jiného než měla na základě 

smluvní dokumentace. Myslím, že tam není co řešit. 

 Chtěl bych se zeptat paní místostarostky, zda už ví, co říkala paní vedoucí školského 

odboru, že dosud se touto oblastí nikdo konkrétní nezabýval. Dokonce interní audit přišel s 

tím, že by měl vzniknout nový odbor na Úřadu. Chci se zeptat: když je tento návrh předložen, 

podíval se někdo na majetek? Víme, co se tam teď bude dělat, do čeho bude potřeba 

investovat? Předpokládám, že když paní místostarostka předkládá tak významnou změnu pro 

Janov, tak byl majetek v Janově detailně posouzen.  

 Chci se zeptat, jaký je rozpočtový výhled ve vztahu k nyní prosazované příspěvkové 

organizace. To je to, k čemu pan starosta v prosinci zavázal paní místostarostku.  

 Kolega Kučera tady řekl, že mu chybí bod a), ale mně chybí bod c). Kde máme 

výpověď paní správkyni, která se na základě smlouvy dává s půlročním předstihem? Proč 

výpověď nebyla řešena? Připomínám, že jeden měsíc stojí Prahu 1 cca 400 tisíc Kč. Tuto 

částku platí občané Prahy 1 pro využití objektu zejména cizími osobami, které s Prahou 1 

nemají nic společného. 

 Kde je v materiálu vyřešena záležitost s bytem, o kterém jsem hovořil? Kde máme 

porovnání nákladů za správu, která by zvýhodňovala pouze občany Prahy 1, případně 

úředníky naší radnice a žáky navštěvující naše školy na Praze 1, a na druhé straně provoz 

příspěvkové organizace?  
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 Bylo tady správně řečeno paní místostarostkou, že paní Mühlová má už nasmlouvané 

termíny. Nevím, jestli tomu všichni rozumí, ale např. v létě tam bude týdenní pobyt. Každý 

rok tam jezdí Arabesky, kdy jedna Arabeska platí za 6 dnů 5500 Kč, my dostáváme 180 Kč za 

noc. Potom je tam taneční soustředění pro děti na 5 dnů také téměř za 5000 Kč. To jsou pro 

nás cizí osoby, ale my platíme služby, i odměnu toho správce. Ať si cizí osoby platí tyto 

položky našeho rozpočtu.  

 Nyní k návrhu zřizovací listiny. Nebudu říkat nic nového, odbor školství byl mnou od 

dubna již dvakrát seznámen s tím, co teď tady budu říkat. 

 Jednak navrhuji do čl. 5, odst. 4b) doplnit větu, která je uvedena v předchozím 

odstavci, že pronájem nebo výpůjčka majetku nesmí ohrozit výkon činnosti organizace. Je to i 

v předchozím odstavci, tehdy jsem to komunikoval s kol. Kučerou. Myslím si, že i tato věta 

by tam mohla být. 

 Dále se ptám, z jakého důvodu u zmíněného článku 5, odst. 4b), je účel dlouhého 

období při pronájmu nebo výpůjčce až na rok bez souhlasu zřizovatele. Myslíme si, že rok by 

se měl snížit minimálně na 30 dnů. To je druhý pozměňovací návrh v rámci tohoto předkladu, 

který bude odevzdán Návrhovému výboru. 

 V čl. 6 je uvedena povinnost vést evidenci ubytovaných, ale není tam zmínka o 

povinnosti hradit poplatky. Kdo bude tyto poplatky platit? Bude to příspěvková organizace, 

nebo to bude MČ Praha 1? V dokumentu v čl. 6, v bodu 1) je uvedena povinnost vést evidenci 

ubytovaných. Chci se zeptat paní místostarostky, jestli nám může do mikrofonu říct, zda tato 

povinnost byla i dosud, nebo jak to je? Dosud jsme byli přesvědčováni, že tato povinnost 

neplatila. Nemluvím o dětech, ale o těch dospělých, kteří byli ubytováni. Prosím, abychom 

měli toto sdělení ve stenozáznamu.  

 Do zmíněného čl. 6, do bodu 1) navrhuji doplnit bod h), že se vztahuje tato zřizovací 

listina i k tomu, že by tam bylo provozováno relaxační a rekreační zázemí pro Středisko 

sociálních služeb Prahy 1 při obsazenosti s upřednostněním před zájemci nikterak 

propojených s MČ Praha 1. 

 Následně bod i) bude obdobný: relaxační a rekreační zázemí pro odborový svaz Úřadu 

MČ Praha 1, opět při obsazenosti s upřednostněním před zájemci nikterak propojených s MČ 

Praha 1.  

 Dále se chci zeptat, z jakého důvodu není zakomponována možnost využívat Janov 

nově zřízeným Střediskem volného času v Truhlářské 8? Myslím si, že jak bude Truhlářská 8 

v září otevřena, děti z tohoto objektu by mohly využívat Janov. 

 Do usnesení navrhuji vložit fakta, o kterých jsem vám řekl a která vám byla OVO 

rozdána na konci mého posledního výstupu.  

 Zcela na závěr. Když tady kol. Kučera mluvil o majetku a bylo nám řečeno, že 

záležitost je vypořádána, tak se chci zeptat, zda byly vypořádány všechny záležitosti? Pokud 

si pamatuji, byl tam problém s čističkou. Zajišťujeme čističku odpadních vod nejen pro nás, 

ale snad ještě pro pět objektů. Jak je tato záležitost vyřešena? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci Ing. Kováříka. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Kol. Bodeček zmínil to, co vypořádáno být nemůže, máme tam víc podobných věcí, 

např. břemena, které se musí řešit. Ty ale nesouvisí se vznikem organizace, městská část je 

musí řešit jako vlastník majetku. V každém případě je to věc naše jako vlastníka majetku, 

nikoli nás jako zřizovatele organizace. Zůstává to nadále otázkou kompetence městské části, 

nepřejde to na statutára organizace. Tato záležitost je záležitostí naší. Řešili jsme tam otázku 
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vztahu k věcnému břemenu k jednomu pozemku, který se týká odpadových vod,  řešíme tam i 

jiné věci s tím související. To je ale náš vztah k majetku, je nezávislý na formě organizace a 

na tom, jakým způsobem majetek užíváme.  

 K tomu, co jste říkal k doplňování zřizovací listiny. Podotýkám, že změna obsahu má 

zásadní dopad na změnu ekonomiky fungování organizace. Upozorňuji, že to má zásadní 

dopad do rozpočtu, do nákladů a do vztahu k organizaci. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za reakci. Bude ještě reagovat paní Vencová. 

 

P.  V e n c o v á : 

 Pokusím se zodpovědět dotazy. 

 K čl. 5, bod 4a), 4b). Je to velmi logické, protože v bodu a) je uvedeno, že výpůjčka 

majetku nesmí ohrozit výkon činnosti, což není v bodu b). Tam je uvedeno: s předchozím 

písemným souhlasem  zřizovatele. Pokud to půjde do rady, tak si to ohlídá.  

 To, co je uvedeno v bodu 4a) znamená, že mohou pronajímat, ale pronájem nesmí 

ohrozit výkon hlavní činnosti.  

 Bod 4b) je, že svěřený majetek nesmí poskytnout do výpůjčky na delší dobu než jeden 

rok, protože déle než jeden rok musí procházet radou. Rada si ohlídá, aby to nezasahovalo do 

hlavní činnosti. Můžeme se bavit o tom, jestli to má být půl roku nebo měsíc. 

 Toto je zřizovací listina, je to nějaký rámec a právní schéma. Držíme se podle toho, co 

máme uvedeno v dalších 18 příspěvkových organizacích, které zřizujeme. Je to tam takto 

uvedeno, má to tam uvedeno i Magistrát a jiné organizace. Nevím, jestli v tom dělat nějaké 

výjimky. Netvrdím, že to není možné. 

 Ještě k upřednostňování. Týká se to doplňkové činnosti. Ráda bych k tomu něco 

osvětlila, protože jsme se po dobu přípravy potýkali s náměty a čelili jsme různým nápadům. 

Promiňte mi, že řeknu něco hrozně ošklivého, pohybujeme se v právním rámci. Okruhy 

doplňkové činnosti jsou tvořeny v souladu se živnostenskými oprávněními, proto jsou obecné. 

Bez doplňkové činnosti bychom museli rozpočet možná zdvojnásobit, protože příspěvek, 

který dáváme našim příspěvkovým organizacím, jde pouze na činnost hlavní. Doplňková 

činnost je tam velmi významná. Pro uklidnění mohu říct, že doplňková činnost nesmí být 

provozována se ztrátou a její zisk může být použit pouze na činnost hlavní, případně jinak se 

souhlasem zřizovatele. Tady nehrozí, že by finanční prostředky někam unikaly.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za reakce. Prosím paní zastupitelku Nazarskou. 

 

P.  N a z a r s k á : 

 Všem zastupitelům se omlouvám, ale ještě jsem neslyšela stručnou odpověď, zda 

došlo k ponížení od městské části s ohledem na covidovou kompenzaci. Možná to pan 

Kovářík říkal, ale těch slov bylo na mne moc. Dostali covidovou kompenzaci 1200 tisíc, jak 

tady říkal David Bodeček. Byla odměna od MČ Praha 1 ponížena, nebo se v tom neukázala? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Kováříka o reakci. 
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P.  K o v á ř í k : 

 Vracíme se ke stávajícímu právnímu vztahu. Máme uzavřeny dvě smlouvy. Jsou na to, 

že jim poskytujeme náš majetek za určitých podmínek, za určitého protiplnění a současně 

poskytujeme s majetkem za plnění určitých podmínek částku. Neváže to na to, co subjekt 

získá od třetího subjektu, nebo nezíská. Týká se to jak dotací od státu, tak plateb účastníků. 

Tak to zajištěno není a ani být nemůže. Když někomu pronajímáte svůj majetek, platí 

podmínky, za kterých jste to pronajali. Co subjekt získá mimo, pokud to ve smlouvě není, 

nijak neošetřujete. Nijak to nesouvisí se vznikající organizací, tam je to jiné. Tam jsme 

zřizovatelem, dostáváme měsíční výsledovku, kterou si s finančním může zkontrolovat. 

Kvalitu služeb kontroluje odbor školství a ekonomiku odbor finanční. Plnění nájemní 

smlouvy kontroluje za městskou část ten, kdo je nositelem nájemní smlouvy, což je zřejmě 

vedoucí OTMS. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Vzhledem k tomu, že je velmi důležité, aby se v tom občan vyznal i po případném 

přijetí usnesení, navrhuji, aby důvodová zpráva byla veřejná. Dám to písemně. 

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Prosím pana kolegu Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Vrátím se k meritu věci, co nám v podkladu chybí. Rozvaha využitelnosti zamýšlené 

příspěvkové organizace, její obsazenosti. Od pana Kováříka zaznělo, že připouští možnost, že 

by mohlo být provozováno i bez doplňkové činnosti nebo v nějaké zúžené míře, a nás by to 

stálo víc. To jsou data, která bych od solidně předloženého tisku očekával, že to nebudou 

sliby, že něco nějak bude nebo že je o to zájem, že tam děti jezdí rády. Tomu mohu věřit a 

nemusím. Tisk by měl jasně obsahovat navštěvovanost zařízení v r. 2019, případně v r. 2018, 

aby byl vidět nějaký časový posun, jestli se návštěvnost zvětšuje nebo zmenšuje, nějaké 

předpoklady. Takto ani nemám jistotu, jestli nezřídíme něco, kde budeme platit ředitele, 

personál, kuchyni a nebude pro to využití. Je tam spousta otázek.  

 Doporučoval bych, aby tento tisk byl minimálně přerušen a aby podklady byly do 

příštího jednání zastupitelstva doplněny. V této podobě je to pro mne nehlasovatelné.  

 

P.  H e j m a : 

 Hlásil se pan Ing. Kovářík s vysvětlením. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Tady je zřejmé, že máme vstupní data, která jsou bohužel bez hlaviček. Jsou 

nemnožitelná. Je zřejmé, že žádný soukromý provozovatel – protože se jedná primárně o 

vstup ke mzdovým nákladům – data neposkytne tak, aby se z nich dala dělat tabulka. Máme 

jedinou věc – vycházíme z toho, jaká je průměrná obsazenost těchto zařízení, která se 

pohybuje mezi 75 – 80 %, pokud jsou provozována v tomto smíšeném režimu. Nevěřím, že 

by dnešní provozovatel byl pod těmito daty, protože je v jeho zájmu, pokud je to v nájmu, aby 

byla vyšší.  
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 Pokud se týká příspěvkové organizace, je to v zájmu příspěvkové organizace, protože 

od nás dostává příspěvek a musela by si jinak žádat o vyšší příspěvek, který samozřejmě 

nedostane. Ty dva miliony vycházejí z běžných zvyklostí fungování těchto typů zařízení. 

Nemůžeme uvádět konkrétní, protože nemáme časovou řadu a nemůžeme chtít od 

soukromého provozovatele – můžeme to chtít, ale nedostaneme to, protože nemá povinnost 

nám to dát – dát nám svoji ekonomickou rozvahu. Takovou povinnost v žádné smlouvě 

nemáme. To dává finančnímu úřadu, nikoli nám.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická – pan Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Ve stručnosti bych zareagoval. 

 

P.  H e j m a : 

 Nemůžete zareagovat, technická poznámka je k věci, případně k jednacímu řádu. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Počkám si na to, až dostanu slovo.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana místostarostu Burgra. 

 

P.  B u r g r : 

 Mám pokušení ohlásit střet zájmů, protože jsem na škole v přírodě byl v době, kdy 

paní Mühlová ještě nebyla na světě a zároveň tam jezdily děti na školu v přírodě. Překvapila 

mě informace, že o školu není zájem ze strany škol, to slyším poprvé. V červenci asi zájem 

takový není, pak tam Výtvarníci Karlova mostu dělají letní tábor.  

 Děkuji panu Nazarskému, protože byl jeden z mála, který se v diskusi držel meritu 

věci, kterou dnes projednáváme. Je to příspěvková organizace, zakládací listina. Zpochybňuje 

tady čl. 6 o doplňkové činnosti. Já s tím nesouhlasím z jednoduchého důvodu. Kdybychom to 

takto omezili i u jiných příspěvkových organizací, tak by žádná škola nemohla úplatně 

zapůjčit tělocvičnu, kde by si dědkové večer zahráli volejbal, žádná školní jídelna by v létě 

nemohla vařit studentům. Od toho je tady odbor, který bude hlídat, aby nebyla omezena 

hlavní činnost, která tam má být. Bylo by to totéž, jako kdybychom zakázali Středisku 

sociálních služeb, aby od nájemců domů s pečovatelskou službou vybírali nájemné. 

 Upozornil bych ještě na jednu věc. Nevím, kolik má zřizovací listina sociálních služeb 

dodatků. Paní Čelišová říká, že má 9 dodatků. Všechny jsou platné, protože ze zákona se to 

tak musí řadit. 

 Není problém k tomu po roce přistoupit a upravit zřizovací listinu tak, jak jde život 

 Poslední věc. Jsem dalek toho, abych obhajoval paní Mühlovou, majitelku druhé firmy 

atd. Musí se obhájit sama, pokud dostala příležitost se obhájit. Mám dojem, že k auditům a 

kontrolám neměla ani příležitost dát písemné vyjádření.  

 Říkám – zřizovací listina je živý organismus. 

 

P.  H e j m a : 

 Máme čas na dotazy a interpelace. Dovolím si přerušit projednávání tohoto bodu. 

 Hlásím též střet zájmů, byl jsem tam také ve 4. nebo v 5. třídě.  

 Bod je přerušen. Otevírám bod  
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dotazy a interpelace z řad veřejnosti  

 Prosím o první příspěvek přihlášeného Michala Valentu, připraví se paní Mgr. Zdeňka 

Kulišová.  

 

P.  V a l e n t a : 

 Vážený pane starosto, vážená rado, dovolte, abych dnešní interpelací reagoval na 

některé informace vznesené panem Bodečkem. Nevím, kde se v něm ta nenávist bere, ale 

poté, co se mu podařilo svým trestním oznámením obvinit 30 lidí, neberu jako nařčení na 

lehkou váhu. Právě proto jsem se rozhodl, že je třeba se k některým jeho výrokům vyjádřit.

 Na jednom z posledních zastupitelstev pan Bodeček tvrdil - cituji: 

 Abychom byli ještě více udiveni, druhá objednávka v hodnotě 80000 Kč za období 

březen až květen 2017 byla za poradenství k prodeji volných nebytových prostor. To je 

zvláštní. Komu a proč Michal Valenta v tomto radil, když prodej nebytových prostor nebyl 

nikdy vizí naší městské části? 

 Zde si dovoluji předložit důkaz, že pan Bodeček lhal tímto způsobem a že si tyto věci 

neověřil. To by asi zjistil, že MČ Praha 1 připravovala materiál, který řešil možnost prodeje 

dlouhodobě volných nebytových prostor, které po privatizaci zůstaly v majetku Prahy 1 a byly 

nepronajmutelné. Jedná se totiž o sklepní místnosti atd. 

 Velice nerad do tohoto střetu zatahuji úředníky z Prahy 1, kterých si velice vážím, ale 

po zkušenostech s panem Bodečkem musím udělat jednu výjimku, kterou už snad nebudu 

muset opakovat. Zde si dovoluji promítnout dokument, kde je jednoznačné, že materiál 

existuje a že se na jeho přípravě podíleli úřadníci z Prahy 1.  

 Jen bych závěrem uvedl, že tyto prostory pan Bodeček za dobu svého působní 

nepronajal a dál zůstávají prázdné s tím, že za ně platí zbytečně městská část Praha 1 do fondu 

oprav poměrně velké peníze.  

 Na jednom i druhém dokumentu je vidět (pozn. v sále byly promítány 2 dokumenty), 

že existuje materiál. Upozorňuji, že se jedná o prostory, které městská část dlouhodobě 

nepronajala, platí za ně zbytečně do fondu oprav. Tehdy návrhem bylo, aby se tyto nebytové 

prostory prodaly buď SVJ, nebo vlastníkům tak, aby za ně městská část nemusela platit do 

fondu oprav. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 S technickou – pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nevím, jestli mohu reagovat, když se interpelace týkala mne. Pane Valento, pro mne je 

čest, že zrovna vy mne nazýváte lhářem, byť mě to netěší. Toto slovo příliš nerad používám. 

 Řekl jste, že jsem podal trestní oznámení na 30 zastupitelů. Pravda to není, podal jsem 

trestní oznámení na neznámého pachatele, nebudu to tady rozvádět. Příště prosím, mluvte 

přesně. 

 Co se týká nebytových prostor nebo té záležitosti, o které jste mluvil, mluvil jsem 

úplně o něčem jiném. U soudu jste řekl, že v tu konkrétní dobu jste s městskou částí nikterak 

nespolupracoval, vyjma vaší účasti v komisi. To je meritem věci.  

 Nerad bych to tady rozmazával, můžeme si to říkat někde stranou. Nebojím se čelit 

jakýmkoli atakům, ale na druhou stranu prosím – mluvme přesně tak, jak věci jsou. Děkuji.  

 

P.  V a l e n t a : 

 Prosím o rychlou reakci. Jsem rád, když si věci vyříkáme jinde. Musím říct, že se teď 

dvakrát lhalo. 
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P.  H e j m a : 

 Pane kolego, musím vás přerušit. Interpelace se sděluje a je na ni pouze reakce. Myslel 

jsem, že to bude reakce technického rázu, za to se omlouvám. Určitě je prostor k tomu, abyste 

si cokoli řekli. 

 Prosím paní Mgr. Zdenu Kulišovou, bude následovat pan Mgr. Zdeněk Zacpal. 

 

P.  K u l i š o v á : 

 Mám jen dotaz na pana starostu k plácku ve Pštrossově ulici. Vím, že je to nesmysl, 

ale jsou tam pouze dva stromy, předtím tam byla kopa hlíny, teď tam roste nějaká tráva, jsou 

tam široké chodníky, parkují tam auta. 

 Chci se zeptat, zda je nějaká vize, jak tam ten kousek Prahy 1 zkulturnit a něco tam 

udělat. Mně je přes osmdesát, scházíme se spolužáky ze 6. třídy, což je rok 1949-50. Občas 

někteří bydlí v okolí a chtějí, abych se zeptala, co tam bude. Byla tam telefonní budka, z toho 

se pak stala kadibudka, která pak zmizela. Místo je tam neutěšené. Co spolužákům a lidem z 

DPS, kam chodím – jsem taková bába udrbaná, na to říct? Bude nějaká vize, co tam s tímto 

prostorem udělat? Děkuji za odpověď a budu se těšit, abych to mohla dál rozšiřovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Určitě zjistím, přijďte, abych vám osobně řekl, co se tam chystá.  

(P. Kulišová: Děkuji. Jak mám diabetes, tak těžko čtu. Děkuji.) 

 Jsme domluveni. Dalším přihlášením je pan Mgr. Zdeněk Zacpal, který není občanem 

Prahy 1. Prosím hlasovat, zda souhlasíme s jeho vystoupením. Pro 19, proti 0, zdržel se 0, 

nehlasovalo 6. Máte slovo. 

 

P.  Z a c p a l : 

 Jedná se o zamýšlený pomník Radeckého na Malostranském náměstí. Stoupenci jeho 

obnovení tvrdí, že rakouský maršál Josef Wenzel Radetzky von Radetz byl slavný jako 

vojevůdce, že byl Čech jak poleno, srovnávali ho se Žižkou. Ve skutečnosti užíval hlavně 

němčinu, pravda, někdy vojákům zavelel i česky, ale na rozdíl od mnohých nebránil nezištně 

zem, nechával si naopak dobře platit za utrácení životu Čechů a dalších, aby ve Vídni udržel u 

moci dynastii Habsburků a jejich absolutistickou a nesvobodnou říši. 

 V naší zemi se teď mnozí z nás hlásí k demokratickému kapitalismu. Rád bych řekl, že 

systém, ke kterému se hlásíme, nevznikl moc díky Rakousku, ale daleko více díky tehdejším 

svobodným a do větší či menší míry demokratickým konstitučním zemím. Takové byly 

především Spojené státy, Velká Británie, Švýcarsko, Norsko, Dánsko, Belgie a také 

Sardinsko-piemontské království, proti kterému Radecký bojoval a právě lidé z okupované 

části Rakouskem, ze severní Itálie, utíkali – zejména ti schopní – do Turína. V roli okupanta 

Milána a Benátská nechal Radecký postřílet nebo zmasakrovat asi 4000 italských vlastenců. 

Italové se však od Rakouska stejně jen o půl generace později, a to za cenu další krve, 

osvobodili. Až pak si mohli zavést svobodnější a demokratičtější politický systém. Vlastní a 

demokratičtější politické systémy měli i před Habsburky, obdobně jako Češi a Slováci.  

 Veřejný prostor severoitalských měst je stále spoluutvářen pomníky – cituji – oběti 

rakouské tyranie. Nechal jsem kolovat hezkou fotografii, kterou jsem pořídil v severoitalském 

městě Brescii. Zde je nanejvýš nevhodné a ostudné stavět okupantovi pomník zrovna před 

italským velvyslanectvím. 

 Rakousko bylo ne úplně nejhorší zemí světa, ale připomínám, že povinná vojenská 

služba byla tenkrát 8 nebo 14 let a ke sňatku člověk potřeboval vrchnostenské povolení. 
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 Instalací pomníků oslavujících likvidátory svobody kráčíme spíše ve stopách 

Erdoganova Turecka a v zemích, k nimž se naše země oficiálně ideově hlásí, naopak pomníky 

typu Radeckého odstraňují. Ve Španělsku zmizely z veřejných míst všechny sochy diktátora 

Franka, který používal podobné metody jako Radecký, Italové odstranili většinu soch 

Mussoliniho, v USA jen za poslední roky odstranili několik set pomníků otrokářů a dokonce i 

Rakušané na vlastní habsburské období vzhlížejí kriticky a právě nyní jednají o odstranění 

památníků starosty Karla Luegera, který přitom na rozdíl od Radeckého nemá na rukou krev, 

ale jenom neměl rád židy. Článek jsem vám také poslal kolovat. Jednají také o přejmenování 

celého náměstí, které je jedno z hlavních. 

 Tím spíše je to u nás nesmyslné oslavovat a dávat za vzor maršála, který se dá z 

některých stran označit za katana či masového vraha.  

 Tady polistopadová obnova některých tradic zadělává na zbytečné konflikty mezi 

lidmi a poklonkování těm, pro které byly naše země především zdrojem živého i neživého 

vojenského materiálu a Češi přinejlepším druhořadí občané, je mnohem ostudnější než žít pod 

cizí okupací.  

 Po tzv. sametové revoluci se již tak přecpané centrum města zahlcuje leda konfliktními 

ideologickými pomníky, proti nimž protestovaly již desítky tisíc lidí. Petice jsou na různých 

místech. Zato z předměstí a sídlišť, tedy z míst, kde umění schází a která potřebují umění 

především, bylo odstraněno na 450 téměř výlučně kvalitních a neideologických soch.  

 Další informace u sdružení Vetřelci a Volavky. 

 Nechme Malostranské náměstí být, ať je vzdušné a ať je tam třeba trávník a raději 

odstraňujme grafity, když máme přebytečnou energii. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Dodržel jste časový limit, bereme na vědomí.  

 Prosím paní Bc. Emu Rónovou, připraví se pan Ing. Karel Kovářík. 

 

P.  R ó n o v á : 

 Bydlím v Praze celý život a na Praze 1 třicet let, 16 let jsem na invalidním vozíku po 

úrazu.  

 Přišla jsem sem z toho důvodu, že bych ráda apelovala na vás všechny, co se týká 

veřejně přístupných bezbariérových toalet. Nedostatek těchto toalet je patrný zvláště v centru, 

Praha 1 je v tomto směru nejhorší. Stávající bezbariérové toalety jsou často nepřístupné, 

stavebně nejsou dobře vyřešené, nefunkční nebo jsou poškozené, často jsou využívány jako 

skladiště, ochranka objektu o nich případně ani neví.  

 Mám tady několik příkladů, ale nebudu to všechno promítat. Jedná se např. o veřejné 

WC v parku Kampa, které se uzavírá mnohem dříve pro invalidní občany než pro chodící. 

 Co se tady teď promítá, nafotografovala jsem to tady v přízemí paláce Žofín. Je to 

krásná historická toaleta, kterou používám ráda při veškerých akcích i při návštěvě restaurace, 

postupem času tam přibyla skříňka a různé další věci, stůl s dlouhým saténovým ubrusem, do 

kterého se kolečka okamžitě zamotají a další věci. 

 Používám mechanický vozík a vejdu se i do šedesátek dveří, ale elektrický vozík, 

případně vozíčkář, který nemá dobré ruce a potřebuje asistenci, musí využívat i asistenta a na 

tuto toaletu by se oba nedostali.  

 Chtěla jsem tady zmínit ještě několik dalších bodů. Tam, kde jsou toalety často 

použitelné, vejdeme se tam a není tam žádný vchod, je tam rampa, často se ruší. Je to nejen v 

kavárnách a v podnicích v centru, ale je to i na dalších veřejných místech. 
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 Co se týká veřejně přístupných budov, nechala jsem nakonec video, o kterém jsem 

přemýšlela, jestli ho tady zveřejním, ale asi ano. Je to video natočené před několika měsíci v 

pasáži Vodičkova 18, MČ Praha 1. Je to bezkonkurenčně nejhorší bezbariérová toaleta na 

Praze 1.  

 Často se stává, že na celou veřejně přístupnou budovu je pouze jedna bezbariérová 

toaleta v přízemí, ostatní jsou v patrech pouze pro chodící, např. Poliklinika Palackého, 

Galerie v Paláci Kinských atd. včetně MČ Prahy 1. Tam je dokonce tak malý výtah a 

páternoster nemůžeme používat. Do výtahu malý mechanický vozík těžko, elektrický už ne.  

 Opakovaně se děje nedodržování stavební vyhlášky č. 398/09 Sb. Připomínám, že je to 

novela z r. 1994. Je to vyhláška, kterou často neznají ani projektanti, navrhovatelé staveb. Je 

to stavební vyhláška, která se týká nových a nově rekonstruovaných veřejně přístupných 

staveb a zázemí pro handicapované občany.  

 Zakončím návrhem. Za vozíčkáře i za sebe prosím o aktivnější přístup MČ Praha 1 k 

řešení této situace. V době lock downu i chodící lidé, lidé zdraví, pocítili na vlastní kůži, když 

si nemohou někam odskočit. Vím, že to vypadá jako krajové téma, ale týká se to i lidské 

důstojnosti. 

 Ve své interpelaci, kterou jsem písemně poslala, cituji Linkna, Principy a zásady 

úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Česká republika úmluvu podepsala 

30. března 2007 a tuto úmluvu ratifikovala 28. září 2009. Hlavní body jsou: prosazovat, 

chránit a zajistit práva osob se zdravotním postižením, osobní nezávislost, samostatnost osob, 

nediskriminace a začlenění do společnosti, zachovat rovnost příležitostí a přístupnost pro 

všechny. Bohužel, toto se dlouhodobě neděje a situace je čím dál tím horší. Jak jsem říkala, 

některé toalety v centru se ruší, i když jsou bezbariérové a vyhovující.  

 Na závěr prosím paní Valíčkovou o video. Natočila jsem ho před několika měsíci  

v pasáži, je to i se zvukem. Omlouvám se, že jsem tam čekala půl hodiny a pan vrátný vůbec 

nevěděl, kde paní je, toaleta byla zamčená. Nebyla to moje první návštěva, několikrát jsem 

tuto toaletu navštívila. Paní tam patrně bydlí, má tam skladiště, kávovar, matraci atd. 

Vozíčkář s asistentem nebo elektrický vozík se tam nevejde. Čekala jsem na něho půl hodiny, 

proto mám trochu podrážděný tón, za což se předem omlouvám. Ona se ani neomluvila. 

 Prosím o spuštění a tímto vám děkuji za pozornost. 

 (Promítání videa.) 

 Ochrnutý vozíčkář má ochrnuté i vnitřní orgány a nevydrží tak dlouho jako zdravý 

člověk. Když se naskytne takováto komplikace, je potom nehoda.  

 Děkuji vám za pozornost a prosím tuto situaci řešit. Ještě dodám, že jsem se dnes 

informovala, kolik stojí bezbariérová karta na akce, kde se postaví bezbariérové toalety pouze 

pro chodící lidi. Bezbariérová i normální stojí 2400 Kč, jen na normálním je to s umyvadlem 

a na bezbariérovém umyvadlo není. V případě, že nejsou finance nebo se nedá postavit více 

bezbariérových toalet, nevím, proč by se to nedalo akutně řešit třeba tímto způsobem.  

 

P.  H e j m a : 

 Rádi jsme vaši interpelaci vyslechli a vůbec to nepovažujeme za marginální téma.  

 Pan radní Bureš bude na to reagovat. 

 

P.  B u r e š : 

  S panem radním Cabanem jsme se této problematice začali věnovat. Máme připravený 

projekt, se kterým bychom vás rádi seznámili, protože osobní zkušenosti jsou tím nejlepším, 

co k tomu může přispět. Snažíme se nejít do vnitřních prostor, ale na důležitých místech. 

Myslíme se, že záchod má být tam, kde ho člověk aktuální potřebuje a ne aby se přepravoval 

daleko dovnitř budovy. Znamená to umisťování do veřejného prostoru. Rád vám to 
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odprezentuji, protože vaše zkušenosti jsou v tomto velmi cenné. Je to na úrovni 

západoevropského standardu, kopírujme to, co ve světě funguje, a nevymýšlejme nějakou 

speciální cestu. Jsme blízko toho, abychom začali jednat o umisťování, kde se samozřejmě 

střetneme s památkáři. Myslím si, že tady budeme muset být tvrdí a tuto věc prosazovat. 

 Dojdu za vámi, budu rád i za vaše kritické připomínky k tomu, co se snažíme dávat 

dohromady a blížíme se k nějakému konci.  

 

P.  R ó n o v á : 

 Nabízím součinnost svou nebo i vozíčkářských organizací, které se snaží legislativu 

ovlivnit, ale co se týká praxe a akutní akce to bohužel vzdávají. Nabízím se a mám spoustu 

přátel-vozíčkářů, kteří jsou schopni poskytnout také nějakou součinnost při vyřešení tohoto 

problému. Moc děkuji 

 

(Z pléna někdo hovoří bez přihlášení: Můžete poslat do e-mailů všem zastupitelům odpověď? 

Také by nás to zajímalo.) 

 

P.  H e j m a : 

 Určitě, bude provedeno. 

 Prosím Ing. Karla Kovaříka, následuje ho Filip Dvořák. 

 

P.  K o v a ř í k : 

 Jsem občan Prahy 1, bydlím v xxxxxxxxxx ulici a této oblasti se týká i moje 

interpelace.  

 Interpelace je směs dotazů a výzvy. Interpelaci jsem odevzdal písemně, rád bych 

dostal reakci ústní i písemnou. Písemná nemusí být dlouhá, jde mi o krátkou odpověď na moji 

otázku.  

 U nás v ulici je akutní a velmi aktuální téma pasáž mezi naší ulicí a ulicí Spálenou. Je 

to oblast, kde od konce 19. století sídlilo Vilímkovo nakladatelství a po revoluci je tam 

polygrafická škola. Celý objekt byl zakoupen investorem, který z toho chce udělat hotel a 

lokalitu zatížit. To teď neřeším, řeším jen otázku pasáže. 

 Investor nabídl dopisem z 15. 2. zřízení služebnosti stezky mezi těmito dvěma ulicemi. 

Proběhla jednání. Byl jsem informován, že minulé pondělí rada na toto téma projednávala 

materiál, který jsem si od paní Valíčkové vyžádal. Musím velmi kvitovat expresní reakci, 

materiál mi byl zaslán. 

 K materiálu mám zásadní otázku, což je předmětem mé interpelace. Investor tam 

uvádí, že je ochoten tam služebnost zřídit, ovšem podmiňuje to tím, že to bude až po 

kolaudaci, což znamená, že se nám cesta na tři roky zavře. Z toho, jak je materiál koncipován, 

je zřejmé, že se jedná o významný zájem o umožnění tohoto průchodu. Jedná se o plnou moc 

advokátní kanceláři pro jednání s Magistrátem. Já sám jsem několik kol jednání na toto téma 

absolvoval. Lidé z Magistrátu mě poučovali, co je ústavní a co je protiústavní, aniž si sami 

přečetli nálezy Ústavního soudu v této věci. To teď není podstatné. 

 Můj dotaz směřuje na to, co jsem se v materiálu nedočetl: jaká je strategie Úřadu v této 

věci? Tím mám na mysli zavření na tři roky, na dobu výstavby. Někteří si jistě pamatují, že 

když se v Praze stavělo metro, průchody pro občany se daly řešit provizorními lávkami.  

V naší ulici a v našem domě se domníváme, že řešení nějakou dřevěnou zúženou lávkou by 

bylo pro nás velice zajímavé, než to na tři roky uzavřít. Městská část tam má také nebytový 

prostor v domě Opatovická 20, který je přístupný pouze ze dvora Opatovické 18. I městská 

část si nemůže nechat na tři roky přístup do tohoto prostoru zavřít.  
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 Poslal jsem to písemně. Dočetl jsem se, že zmocněncem u jednání byl pan radní 

Votoček. Možná mi k tomu nějakou informaci dá. Rád bych získal krátkou písemnou 

odpověď. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Bude určitě reagováno, řešíme to ve spolupráci s investorem. Hlásí se pan radní Bureš, 

že bude reagovat. 

 

P.  B u r e š : 

 Protože ohledně této otázky toho bylo hodně řečeno, minulý týden jsem předkládal 

tisk, který jasně deklaroval původní úkol z r. 2016, kdy bylo vydáváno nějaké vyjádření. Vím, 

že v r. 2019 byly za Úřad připraveny dvě verze k vyjádření připomínek. Bohužel, mezitím se 

doba změnila, že kromě obecného břemena je třeba dát veřejnoprávní, víceméně smlouvu.  

V materiálu bylo všechno popsáno. Protože smlouvu bude muset podepisovat Magistrát, za 

veřejný prostor jsme se s panem starostou chopili toho, abychom dotáhli proces do konce a 

bylo zajištěno, co je požadováno. Musíme tady spolupracovat s Magistrátem, jestli zajistíme 

věcná břemena v krajích, ale veřejnoprávní smlouvu musíme uzavírat prostřednictvím 

Magistrátu. Advokátní kancelář k tomu zpracovala celý materiál. Vím, že jste měl určité věci, 

ale časem se cosi měnilo. Věřte, že se to zvedlo z úřednického stolu a tlačí se to správným 

směrem, aby nejen místní, kteří tam pravidelně chodí, nepřišli o důležitou naši známou „myší 

díru“. 

 (Dotaz: I během výstavby?) 

  To je otázka, která musí být předmětem jednání. Samozřejmě, že to cíl je. Nedovedu 

teď odpovědět. Stavitel může říct, že v určitém okamžiku stavby z důvodu bezpečnosti to tam 

nebude, ale naším cílem je, jakmile to technicky bude možné, tak se to zajistí. Vím, kdo jste, 

dovedu si vás najít, abych vás o vývoji informoval. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za reakci. Prosím pana Ing. Filipa Dvořáka, který má 2 interpelace. Může obě 

spojit do jedné. 

 

P.  D v o ř á k : 

 Dobrý den, obracím se tímto na Úřad MČ Praha 1 v návaznosti na přípis ze dne  

10. 5. 2021 odeslaný JUDr. Soňou Thuriovou, ředitelkou odboru daní, poplatků a cen ve věci 

prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství po 31. 5. 2021. Od loňského 

jara o prominutí rozhodovala přímo paní ředitelka, nyní je toto zvážení přeneseno na úřady 

městských částí, tedy i na náš úřad. 

 V r. 2019 vynesl tento místní poplatek MČ Praha 1 celkem 134840 tis. Kč, z toho jen 

za restaurační zahrádky 80766 tis. Kč. Praha 1 za poslední rok přijala několik usnesení, 

kterým utvrzovala podnikatele, že na ně myslí a že jim koronavirovou krizi pomůže překonat. 

Právě správně nastavený systém prominutí tohoto poplatku může podnikatelům pomoci. 

Připomínám, že nákladem každého, kdo podniká na veřejném prostranství, je nejen místní 

poplatek, ale i nájemné stanovené hl. m. Prahou. Proto by měl vzniknout logický a 

vysvětlitelný systém zohledňující situaci postupného návratu zákazníků a tedy i tržeb. Systém 

vyvažující zájem či nezájem hl. m. Prahy o příjem z nájemného. Zároveň by měla maximálně 

zohledňovat rovnost hospodářské soutěže.  

 Hospodářská komora Praha 1 dlouhodobě vyhodnocuje situaci podnikatelů působících 

v centru Prahy. Díky stovkám našich členů máme dostatečný přehled o aspektech, které 

ovlivňují jejich podnikání. Přednáším zde proto nabídku na zřízení společné pracovní 
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skupiny, kterou si kterýkoli orgán veřejné správy může zřídit za účelem vyhodnocení situace 

a ověření návrhu možného řešení, aby jeho následné rozhodnutí mohlo být učiněno na základě 

co nejkomplexnějšího zjištění. Takové rozhodnutí bude vzhledem k výši plnění této příjmové 

položky rozpočtu Prahy 1 velice zodpovědným.  

 Děkuji za pozornost.  

 Filip Dvořák, místopředseda, Hospodářská komora Praha 1 a také občan Prahy 1. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkujeme za podnět, bereme ho na vědomí. Prosím druhou interpelaci. 

 Prosím vzadu v sále, abyste diskutovali tišeji, abyste nerušili interpelující. Děkuji. 

 

P.  D v o ř á k : 

 Druhá interpelace. 

 Vážená rado, obracím se na vás s nejasností, která by mohla vnést pochybnosti a 

možná i nedůvěru v jasnozřivost přístupu naší radnice k podnikatelům. Není žádnou záhadou, 

že Praha 1 jako jeden z největších vlastníků majetku na svém území je považována za 

přirozeného lídra v přístupu ke správě majetku a zejména k nájemcům spravovaného majetku. 

Je jistotou, že podnikatelé byli opakovaně ujišťováni o maximální vstřícnosti k řešení jejich 

potíží způsobených covidem 19. 

 Pan Bramerini, člen Hospodářské komisy, jako jednatel S.E.K. s.r.o., dlouholetého 

nájemce nebytového prostoru 28. října 7, požádal dne 3. dubna 2020 již poněkolikáté Prahu 1 

o možnost prodloužení nájemní smlouvy do r. 2028 s pětiletou opcí. Nabízel alternativu 

spočívající v možnosti prostor modernizovat s úpravou účelu jeho využití, kdy vycházel z 

jeho mnohaleté zkušenosti s tímto prostorem a znalosti tepu přiléhající ulice 28. října. Nic 

závadného. Posuďte sami. 

 První patro. Kavárna a zdravý bar, místa pro pobývání a coworking, umístění 

uměleckých děl, interaktivní hry (billiard, ping-pong, stolní fotbal), zázemí pro lekce jógy a 

cvičení s vhledem do ulice, knihovna. 

 Přízemí. Samoobslužné chladící boxy pro nákup zdravých potravin, coworking zóna, 

prodej českého a slovenského designu, mobilní výdej kávy. 

 Předzahrádka. Místa pro pobývání na čerstvém vzduchu, internet, zásuvky pro telefon. 

 Suterén. Toalety, zázemí a vyčkávací zóna. Žádné drogy, automaty či zbraně.  

 Jako druhé řešení gentlemansky nabídl v případě nenalezení pochopení pro jeho závěr 

ukončení stávající smlouvy. Nechtěl při limitování stávající nájemní smlouvy upadnout do 

potíží s nemožností dostát svým smluvním závazkům, a aby Praha 1 nemusela vynakládat 

úsilí na jejich případné vymáhání. V té době platil roční nájemné ve výši 2572500 Kč. 

 Rada dne 15. 6. 2020 jeho žádost posoudila a zvolila jako výhodnější řešení ukončení 

smluvního vztahu. Skončil k 30. 6. 2020. Prostor je dodnes prázdný. 

 Proto prosím o sdělení postupu MČ Praha 1 po datu 15. 5. 2020. Zachytil jsem 

následně i do značné míry nejasné usnesení vztahující se k tomuto prostoru, které rada přijala 

dne 25.8.2020 a podle něj mělo být do 14. 9. 2020 vyhlášeno výběrové řízení. Nyní byl k  

26. 4. 2021 vyhlášen záměr na pronájem. Co se však dělo v mezidobí, je záhadou. 

 Protože je mou snahou vyvrátit na základě co největšího množství informací pochyby, 

zda Prahu 1 neřídí nemehla, prosím o: 

 1. poskytnutí ekonomické analýzy či posudku, na základě které rada dne 15. 6. 2020 

rozhodla o jedné z předložených alternativ. Věřím, že nyní, kdy se zadává na radnici posudek 

na kde co, jistě pro rozhodnutí o milionech možného příjmu či ztráty byl pořízen. I lhůta více 

než dvou měsíců, než žádost doputovala do rady, o tom svědčí, 



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

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

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 78 
 

 

 2. poskytnutí informací o jednotlivých úkonech městské části po datu 15. 6. 2020 

včetně popisu takového úkonu a poskytnutí kopie písemnosti související s tímto úkonem a 

data, ke kterému byl tento úkon učiněn. Tedy např. kopie zápisu, zveřejněného záměru či 

přijatého usnesení včetně podkladového materiálu.  

 Věřím, že tyto informace situaci projasní. 

 K dnešnímu dni je jisté pouze to, že Praha 1 nezískala 2 mil. z nájemného a vynaložila 

od 1. 7. 2020 náklady spojené s prostorem v ulici 28. října 7 a to, že pan Bramerini, 

mnohaletý obyvatel Prahy 1, již použil finanční prostředky připravené na modernizaci tohoto 

prostoru a koncem r. 2020 koupil Českou poštovnu na Sněžce.  

 Děkuji za odpovědi.  

  

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Otevírám další část bodu  

dotazy a interpelace z řad členů zastupitelstva 

 Upozorňuji, že za necelých 15 minut máme projednávat bod č. 10, stanovený bod na 

18.30 hod.  

 Prosím pana kolegu Bodečka. 

 

P. B o d e č e k : 

 Vážení členové zastupitelstva, minimálně dvakrát jsem vás upozornil, že od ledna 

2020 je redakční rada naší radnice bez svých členů. Tedy za její nefunkčnost odpovídá již 

více než rok a čtvrt rada MČ Praha 1. V minulosti jsem vyzval k úvaze nahradit redakční radu 

příslušným výborem, aby přímý dohled mělo zastupitelstvo. Bez jakékoli reakce. 

 Primárním důvodem k této mé interpelaci jsou noviny, které občas najdu ve své 

poštovní schránce s názvem Naše Praha-centrum. Má se jednat o čtrnáctideník, což v případě 

mé poštovní schránky není pravda.  

 Ptám se, kolik vydání tohoto média bylo realizováno v r. 2020, a to s odkazem na 

námi placenou inzerci v těchto novinách. Články o Praze 1 jsou v něm nevyvážené, nesdělují 

oponentní postoj. Příkladem je problematika zástavby nám. Miloše Formana či využití 

Rybářského domečku. Úřad MČ Praha 1 si v tomto médiu články objednává a přitom myslím, 

že nerespektuje pluralitu názorů všech těch, kteří zastupují voliče Prahy 1. Místo toho, aby 

naše radnice vydávala jednu tiskovou zprávu za druhou a novináři z nich vycházeli při 

sepisování článků a přitom ověřovali věrohodnost informací, tak je zaplaceno sepsání a 

zveřejnění článku vybraným veřejným médiem.  

 Na tento individuální případ upozorňuji s odkazem na spol. Strategic Consulting s.r.o., 

vydavatele uvedených novin, který má ve svých referencích z r. 2018 v Brně třetinu 

slibovaných výtisků, které nebyly vytištěny, natož distribuovány. Veřejné finanční prostředky 

uhrazené brněnským Magistrátem údajně sloužily ve prospěch jednoho z politických 

uskupení.  

 Copak nemáme na naší radnici dostatek těch, kteří by psali články, z nich vytvářeli 

tiskové zprávy a dělali PR? Toto vše musíme externě platit? Na základě zjištěných dat ze 

citivizora, aniž bych chtěl konkretizovat osoby, neboť některé z nich znám, vážím si jejich 

práce, se ptám: 

 Za co konkrétně v r. 2020 zaplatila Praha 1 souhrnnou částku 160 tis. Kč spol. 

Strategic Consulting s. r. o. s uvedením, že se jedná o inzerci? Požaduji předložit detailní 

položkový seznam, co bylo obsahem inzerce a v jakém čísle bylo poptávané zveřejněno. Když 

se na článek podíváte, neobsahují údaj, že je to inzerce. Pokud nemáte takový seznam, 

prosím, vyžádejte si ho od vydavatele čtrnáctideníků vydaných v r. 2020, abychom si mohli 

ověřit, že byly vytištěny a následně distribuovány do poštovních schránek občanům Prahy 1. 
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Vzhledem k tomu, že bydlím na Praze 1, vím, že tento plátek dostávám jednou za dva měsíce, 

možná za tři měsíce. 

 V šesti měsících r. 2020 byla společnosti Praha TV s. r. o. uhrazena plnění nad rámec 

smluvního ujednání. Kdo k tomu dal souhlas a kdo dohlíží na dodržování pravidel o zadávání 

veřejných zakázek? 

 Z citivizoru vyčteme část osob, které se podílejí na prezentaci naší radnice. Neříkám, 

zda 8 externistů je počtem přiměřeným nebo zda se jedná o číslo velké či malé. Neznám 

celkový personální stav, který v r. 2020 zajišťoval redakční práce časopisu Jedna, grafické 

práce, korektury, práce fotografické, konzultační, a to včetně poradenství, práce související se 

sociálními sítěmi apod.  

 Z důvodu absence redakční rady proto jako člen zastupitelstva žádám o předložení 

neanonymizovaného seznamu jmen s účelem jejich práce, s celkovou finanční odměnou za  

r. 2020 související s agendou, o které v této interpelaci hovořím. Podotýkám, že se mi jedná o 

všechny odbory, oddělení a poradce našeho Úřadu a výkonné složky MČ Praha 1, aby bylo 

zřejmé, že je zmapován celkový stav.   

 U zaměstnanců, kteří v r. 2020 vykonávali uvedenou problematiku, nepožaduji 

uvedení platového ohodnocení. Nezapomeňte předložit i případnou duplicitu, to je, pokud 

někdo byl jak zaměstnán, tak i navíc spolupracoval s MČ Praha 1 na základě dalšího 

smluvního ujednání.  

 Poslední dotaz. Jak je možné, že u některých případů neplatí podmínka související se 

zadáním veřejné zakázky? Minimálně u šesti osob již byla překročena hodnota 200 tis. Kč k 

dodávce jejich služeb, a to aniž by bylo realizováno výběrové řízení. 

 Vážení členové zastupitelstva, snad už chápete vážnost absence redakční rady. 

Nerozumím tomu, že tak dlouho mlčí Úřad MČ Praha 1, který si musí být vědom toho, co 

jsem nyní prezentoval. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Nazarskou 

 

P.  N a z a r s k á : 

 Moje interpelace reaguje na vyřazení bodu mého a Tomáše Vícha s názvem Vyjádření 

starosty MČ Prahy 1 ombudsmanovi ve věci Polyfunkčního objektu Masaryk Center 1. 

 Ombudsman Stanislav Křeček vytkl stavebnímu úřadu MČ Praha 1, že se určením 

okruhu účastníků územního řízení o budově od Zahy Hadid u Masarykova nádraží zabýval 

nedostatečně. Úřady vyloučením spolků z rozhodování o budově od Zahy Hadid u 

Masarykova nádraží vážně pochybily. K záměru Penty se měly ve všech rozhodovacích 

řízeních vyjadřovat zapojené spolky. Stavební úřad Prahy 1 a Magistrát hl. m. Prahy však 

spolky z řízení nezákonně vyloučily, říká ombudsman Stanislav Křeček. Úřady také 

zaúkoloval, aby do třiceti dnů připravily opatření k nápravě. Veřejný ochránce práv dal za 

pravdu spolkům Arnika, AutoMat a Klubu Za starou Prahu, že měly mít možnost se do 

rozhodování zapojit a uplatit své námitky v územním a stavebním řízení.   

 Chyba úřadů podle ombudsmana spočívá v tom, že Penta provedla kosmetické úpravy 

v záměru, který dříve prošel hodnocením vlivu na životní prostředí EIA za účasti spolků. Po 

snížení hlavní budovy o dva metry a dalších drobných změnách považovaly úřady záměr za 

odlišný, který na hodnocení EIA nenavazuje, a spolky z dalších řízení vyloučily. Ombudsman 

stavebnímu úřadu také vytkl, že se určením okruhu účastníků územního řízení zabýval 

nedostatečně. Následně vyzval starostu Prahy 1 Petra Hejmu a ředitele Magistrátu Martina 

Kubelku, aby mu do 30 dnů sdělili, jaké kroky učiní k nápravě situace.  
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 Arnika se kvůli záměrnému a nezákonnému ignorování spolků v povolovacích 

řízeních s pražským Magistrátem soudí. Než však Městský soud v Praze rozhodl o odkladném 

účinku, úřady stavbu povolily. 

 Podle Stanislava Křečka je podezřelá také nezvykle krátká lhůta, ve které bylo vydáno 

územní rozhodnutí a stavební povolení. Arnika dříve upozornila na to, že menší stavby 

povolují úředníci řadu měsíců. V případě Masarykova nádraží jim stačilo na kontrolu 

dokumentace rozsáhlého projektu a dodržení stanovisek dotčených orgánů pouhých 12 

pracovních dní a stavbu bleskově povolili. To podle ombudsmana vyvolává pochybnosti o 

tom, zda všechny procesy proběhly v souladu se zákony a s principy dobré správy.  

 Dnes jsem se v rozpravě o programu s odůvodněním pro vyřazení bodu, kde jsme 

žádali starostu MČ Praha 1 Hejmu, jak se vypořádal s výtkou, dozvěděla, že již 

ombudsmanovi Stanislavovi Křečkovi odepsal.  

 Tímto žádám pana starostu Petra Hejmu o jeho odpověď panu ombudsmanovi. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Bude vám dána k dispozici. 

 Prosím pana kolegu Čižinského, ještě máme 5 minut do stanoveného času k 

projednání bodu. Pane kolego, máte slovo. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Měl  bych interpelaci na pana radního Richarda Bureše. 

 Vážený pane radní, nedávno média Prahy 1 inzerovala o novém přehledu nebytových 

prostor Prahy 1 na webu pod doménou nebytyPraha1.cz. Pochopil jsem správně, že tato 

doména je registrovaná na vaši firmu na pronájem a prodej výherních automatů Gabby s.r.o.? 

Pokud je to pravda, z jakého důvodu Praha 1 inzeruje na doménu vaší soukromé firmy? 

 Už jsme zde měli podobný případ nedávno, kdy doména firmy Vispad(?) byla 

registrována na paní předsedkyni Sitár Baborákovou jako na soukromou osobu. Ona poté, co 

to pan Městecký interpeloval, slíbila, že doménu převede na MČ Praha 1. 

 Zachováte se stejně, nebo si doménu necháte a jak budete tento střet domén a obsahu 

řešit? Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci pana radního. 

 

P.  B u r e š : 

 Rád vám odpovím, vážený pane. Především vás vyzývám, abyste tady přestal říkat lži 

o nějakém provozování. Pojďme si to vyříkat u soudu, bude to zábavné.  

 Samozřejmě ano, protože bylo potřeba rychle to udělat. To, co vidíte a za co jsem hrdý 

za Prahu 1, že má konečně takový produkt, jsem dělal po nocích, registroval jsem tyto 

domény včetně certifikátů, které jsou k tomu potřeba. Na rozdíl od toho, když by to objednal 

Úřad, je to pro mne asi 1-2 vteřiny práce. Jakmile to bude funkční, převede se to, protože to 

není žádný problém.  

 Kromě vás to nikoho nenapadá. Přestaňte uvažovat podle sebe, lidé jsou jiní, nehledají 

ve všem nějakou levárnu a nějaký zisk. Bylo to potřeba. Okamžitě se potřebné domény 

nakoupily. Udělal jsem tyto stránky sám, zveřejnil jsem je a tím jsem ušetřil městské části 

poměrně značné peníze. Je to úspěšné, denně volá 50 – 60 lidí. Konečně všichni vědí seznam 

nebytových prostor. Vy místo toho, abyste řekl, že konečně máme něco dobrého, zase si 

najdete kritiku. Už je to z vaší strany doopravdy trapné. Začněte konečně vnímat to, co se dělá 

dobrého. 
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 Samozřejmě nic neschovávám, okamžitě jsem koupil, co bylo potřeba, vybavil 

příslušnými certifikáty, protože pro mne je to rychlejší než objednávat. Jakmile to skončí, 

převede se to na městskou část, což je potom otázka návštěvy Czechpointu, autorizovaného 

podpisu a převodu. Nikdo kromě vás v tom nehledá nic složitého. 

 

P.  H e j m a : 

 K technickým poznámkám kol. Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Mám procedurální návrh. Pokud se nikdo další nepřihlásí do interpelací, tak bychom 

mohli interpelace dokončit. Interpelace zastupitelů začaly s výraznějším zpožděním.  

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, projednáme pevně stanovený časový bod, potom bude možno dokončit 

vaše interpelace. Je jich tam ještě dost.  

 Prosím paní kolegyni Sitár s technickou. 

 

P.  B a b o r á k o v á : 

 Měla bych technickou poznámku k webu Chci se v klidu vyspat. Byla bych ráda, aby 

se tady neříkaly nepravdy. Web byl v mém majetku, řádně jsem to platila od r. 2019 a byl 

převáděn nikoli na základě pana Městeckého. Nejsou všechny věci, které se převádějí, na 

základě podnětu pana Městeckého. Je převedena  bezplatně. Byla bych ráda a vyzývám vás – 

přispějte na web a řekněte mi, jestli se vám líbí. Platí to pro všechny. Nikdo jste k němu nedal 

žádnou zpětnou vazbu kromě členů výboru. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Máme 18.30 hod. a 20 vteřin, proto přerušuji tento bod dotazy a interpelace ze strany 

zastupitelů. Otevírám projednávání bodu 

10, tisk 852 

žádost občanů MČ Praha 1 (javor stříbrný, parčíky na pozemku č. 168, park před 

Anežským klášterem)  

 Po jeho projednání opět otevřu na zbylých 15 minut bod dotazy a interpelace 

zastupitelů.  

 Vážené zastupitelky a zastupitelé, předkládám vám tisk žádost občanů MČ Praha 1 ve 

smyslu § 8, písm. c) zákona č. 131/2000 S. o hl. m. Praze. Dávám k projednání žádost ze 

strany občanů, která byla podána prostřednictvím člena ZMČ Praha 1 zastupitele Pavla 

Čižinského. Byla řádně prověřena. Z celkového počtu 200 uváděných podpisů bylo 189 

podpisů, 16 z toho nesplnilo zákonný požadavek dle § 6, odst. 2) zákona č. 131 o hl. m. Praze. 

I tak splnil tento počet uznaných podpisů hraniční limit, což je 173 občanů k tomu, aby to 

bylo zde projednáno. 

 V předmětné žádosti byl vznesen požadavek od občanů podepsaných na jednotlivých 

podpisových listinách, aby byl zachován javor stříbrný na pozemku č. 168, u Novotného 

lávky.  

 Dále byl vznesen požadavek, aby parčík na tomto pozemku nebyl vydlažďován a 

zůstal zelení.  

 Podepsaní vyjadřují nesouhlas s tím, aby v parčíku na rohu ulic Pařížská, Maiselova a 

Břehová na pozemku č. 125, k. ú. Josefov, došlo k dlažbě, k zpevňování povrchu, aby došlo k 

úbytku zeleně. 
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 Zároveň podepsaní vyslovují nesouhlas s tím, aby část parku před Anežským 

klášterem směrem na Dvořákovo nábřeží, to je na pozemku č. 899/1, k. ú. Staré Město, byla  

zastavěna budovou. Tady se hovoří o části parku.  

 V tomto směru předkládáme souborné usnesení, ve kterém : 

 1. bereme na vědomí žádost o projednání předloženou podepsanými občany, 

 2. bereme na vědomí usnesení č. 26/11 z 22. dubna letošního roku, které bylo 

schváleno Zastupitelstvem hl. m. Prahy. Jak si můžete přečíst v příloze, byla v něm vzata na 

vědomí petice a též veřejné prohlášení za městskou část, které jsem podepsal já jako její 

starosta. Je to prohlášení k projektu revitalizace plochy Anenského trojúhelníku a 

rekonstrukce obnovy čapadla při ulici Karolíny Světlé. Zde potvrzujeme, že městská část je 

připravena realizovat projekt revitalizace lokality Anenského trojúhelníku na citovaném 

pozemku v etapách, a to v zájmu zachování stávajícího stromu javoru stříbrného s tím, že 

etapizace musí být technicky přeřešena, protože zvláště v parku v okolí stromu je nutné 

přeprojektovat přeložení inženýrských sítí. V místě stromu měla být retenční nádrž na 

zadržování dešťové vody a řada dalších technických záležitostí, což samozřejmě není známo. 

Bude to znamenat vícenáklady.  

 I přesto jsme vyslyšeli tuto prosbu a chceme dát stromu šanci, aby mohl na tomto 

místě ještě žít.  

 3. 1. V předkládaném usnesení dále konstatujeme, že v souladu s usnesením 

zastupitelstva hl. m., projekt revitalizace Anenského trojúhelníku bude pokračovat v etapách 

se zachováním javoru stříbrného a s dostatečným množstvím zeleně, aby nebyly obavy, že z 

tohoto místa zeleň ustoupí a naopak že úbytek zeleně bude dostatečně kompenzován.  

 2. usnesení konstatuje, že projekt revitalizace území na rohu ulic Pařížská, Maiselova a 

Břehová bude realizován po participaci s veřejností  s prioritním zachováním dostatečného 

množství zeleně. Opět bychom rádi předešli šíření poplašných zpráv, že dojde jen k zádlažbě, 

že tam žádná zeleň nebude, že zcela zmizí.  

 3. Konstatujeme, že finální podoba revitalizace parku před Anežským klášterem bude 

připravena po participaci s veřejností, opět po projednání, i přestože tam participace proběhla. 

O tom bude v diskusi jistě podrobně informováno.  

 4. Ukládá informovat průběžně zastupitelstvo v souladu s bodem 3, což znamená, aby 

zastupitelé měli patřičné informace, že se toto usnesení plní.  

 Věřím tomu, že další si řekneme v rámci diskuse a že dojde k tomu, že bude možnost 

se vyjádřit k dalším bodům, které jsme vyřadili jako duplicitní a že předkladatelé těchto bodů 

budou mít možnost pozměňovacím návrhem předložit zastupitelstvu, co chtěli předkládat v 

jednotlivých bodech. 

 Dovolím si otevřít rozpravu. Chce se pan kol.  Bureš vyjádřit teď, nebo si počká v 

rámci diskuse? Počká si v rámci diskuse. 

 První přihlášený je pan zastupitel Kučera. Máte slovo. 

 

P.  K u č e r a : 

 Rád bych požádal oba předkladatele, aby se vypořádali s návrhy, které byly v tiscích 

neschválených na program. Svůj tisk, který byl navržen na program pod č. 19, dávám jako 

pozměňovací návrh. Upřesním písemně, v jaké formě. 

 Hlavně jde o to zajistit nápravu toho, že v březnu bylo zastupitelstvem něco uloženo 

starostovi, a situace se od té doby změnila, ale uložený úkol stále trvá, konec má až do konce 

roku. Úkol zní: ukládá pokračovat v revitalizaci v souladu se schváleným projektem, s 

platnými povoleními a při respektování všech zákonných postupů. Termín do 31. 12. 2021. 
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 Vidíme tady, že je uloženo zastupitelstvem pokračovat v souladu se schváleným 

projektem, což se domnívám, že je původní projekt, který se od té doby změnil. Tady si 

vysvětluji, že jsme v konfliktu a s tímto ukládacím usnesením se potřebujeme vypořádat. 

Tento jediný bod jsem navrhoval zrušit. Předložím to jako pozměňovací návrh spolu s dalšími 

návrhy se o strom starat správně. Prosím předkladatele, aby se po společné diskusi s tímto 

vypořádali. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o předložení Návrhovému výboru.  

 Prosím další přihlášenou paní Talackovou. Máte slovo. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Mám nějaké fotografie, snad je paní Valíčková už dostala. 

 Budu mluvit k výstavbě polyfunkčního objektu v parku Na Františku na Dvořákově 

nábřeží a také k projektu tzv. revitalizace parčíku v Pařížské u staronové synagogy.  

 Tento architektonický návrh z r. 2016 už snad všichni viděli, ale novější vizualizaci 

jsem neviděla. Městská část objednala projektovou dokumentaci v únoru t. r. a termín je do 

konce t. r. Jsem zvědavá, jak se změnila. Důležitá je vizualizace projektu. Polyfunkční objekt 

Na Františku má zasahovat do dětského hřiště Na Františku a obnáší to vydláždění části 

tohoto parčíku. Má tam být restaurace nebo kavárna.  

 První otázka je, proč chce městská část stavět restauraci za obecní peníze? 

 Prosím další vizualizaci. Toto je současný stav. Mám za to, že by musel pryč prázdný 

prostor na levé straně. Současný stav mi připadá důstojný. Architekti tehdy psali, že je třeba 

podpořit význam místa, že stávající místo není dostatečně důstojné. To možná platilo v r. 

2016, když přišel IPR s koncepční studií pro celou část nábřeží. Ke konci roku se otevřely 

zahrady u kláštera, teď je tam vstup. Místo dle mého názoru „prokouklo“. Ne že by nebyly 

třeba úpravy cest atd., ale místo je už teď důstojné a významné. 

 Prosím další. Koncepční studie IPR z r. 2016 je částečně na území dnešního hřiště. 

Kde byl trávník, má být dlažba. 

 Prosím další. Pochází to z článku, který vyšel v Právu 30. dubna. Podle zjištění 

novináře pana Janoše tento projekt nebyl s Národní galerií oficiálně konzultován. Neformálně 

se to začalo projednávat, ale konkrétní projekt nebyl konzultován. Novostavba by měla 

zasahovat do části veřejného hřiště Na Františku. 

 Prosím další. Je tam prostor pro hřiště, ale neznamená to, že tam nemůže být 

restaurace, ale restaurace by měla souviset se sportovním účelem. Stánek tam je, prodávají se 

tam párky apod. Je otázkou, jestli by nová restaurace sloužila celému hřišti, nebo zda by to 

bylo spíše pro turisty na nábřeží.  

 Prosím další. V koncepční studii IPR popisuje, jakým způsobem tuto věc tenkrát 

participovali. V neděli ke konci ledna udělali asi sto rozhovorů s lidmi, kteří byli na místě, na 

rohu galerie a ministerstva. 

 Prosím další. Není asi překvapení, že lidé řekli, že jim chybí místo, kde by se ohřáli. 

Bylo to v lednu. Připomínám, že nebyl rekonstruován plášť zahrady, tam už jedna kavárna je. 

Moc to pro občany nefungovalo, což doufám, že se bude měnit.  

 Prosím další. Dále IPR udělal dotazníkové šetření, kdy se ptali lidí, co jim na nábřeží 

chybí a jaké problémy tam mají. 

 Prosím další. Odpověděli, co jim chybí. 20 % odpovědělo, že jim chybí kulturní a 

sportovní akce. Otevřeli v zahradě prostor myslím od r. 2017, kde dělali pěkné koncerty a 

další aktivity. Chyběla promenáda – to se také zlepšilo. Také říkali, že jim chybí občerstvení, 

nějaké mobilní kavárny, stánky nebo restaurace. Lidé mluvili o celém úseku tohoto nábřeží. 
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20 % lidí řeklo, že jim chybí v tomto úseku občerstvení – kavárna, stánek či restaurace.

 Vezmu si další příspěvek a dokončím to. 

 K projektu revitalizace parčíku v Pařížské u staronové synagógy. Jsou tam živé plůtky, 

je tam trávník, jsou tam šeříky. 

 Prosím další – jak je parčík využíván. Je to tam kouzelné. 

 Prosím další. Tam vidíme synagogu.  

 Vím, že Židovská obec velmi kvituje to, že se má místo u zdi revitalizovat. Roste tam 

velký keř, prý se tam močí atd. Myslím, že nikdo by nerozporoval, že je třeba hned u zdi to 

dát do pořádku. Jestli se nemýlím, byl to hlavní požadavek Židovské obce. Už tam jsou 

lavičky jako zábrany teroristickému útoku. To asi nikdo nerozporuje, že je to třeba. Zábrany 

mohou být ve stávající podobě ve formě laviček a není třeba odstraňovat zeleň. 

 Prosím další. V trojúhelníku u Břehové ulice má vést cesta a na dolní straně bude 

kamenná dlažba. Stromy na druhé straně by byly nové, ale musely by se odstranit šeříky, 

které jsou tam teď, živé plůtky a trávník. 

 Prosím další. Toto je vizualizace, myslím, že není poslední, ale to nám asi řeknete, jak 

to teď je. Je to ale poslední vizualizace, kterou máme k dispozici. Jsem zvědavá, jestli se něco 

změnilo, nebo ne.  

 Prosím další. Velká část zeleně je pryč. Není to všechno beton, ale je škoda trávníku. 

 Toto bylo poslední, děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan kolega Čižinský má slovo. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Začnu trochu ze široka. Občanům Prahy se podařil husarský kousek, podařilo se 

zachránit javor stříbrný. Nebylo to zadarmo a nebylo to snadné, proběhlo několik demonstrací  

a koncertů, což organizovali občané, kterým o javor šlo. Proběhla petice a jiné akce, byla řada 

rozhovorů s politiky, apelů, SMS a e-mailů, třikrát o věci jednala rada hl. m. Prahy. Jednalo se 

o velké úsilí na všech možných sférách. Nakonec došlo k tomu, že vedení Prahy 1 muselo 

kapitulovat a řeklo, že javor aspoň teď nepokácí. 

 Formulace, které zejména starosta Hejma užil, jsou opatrné, ale lze předpokládat, že 

nyní politicky není možné, aby javor byl pokácen. Současně byly vyslyšeny prosby např. 

mého bratra, zastupitele hl. m. Prahy, aby Praha 1 nechala zrušit rozhodnutí ochrany přírody o 

povolení kácení javoru. Formulace je nechat javor dožít, dokud neztratí svou vitalitu, což je 

podivná formulace a jsou to vrátka k tomu, až bude koalice myslet, že odpor nebude tak 

velký, aby se k tomu opět sáhlo. 

 Stal se nepochybně velký úspěch, který má a může mít velký symbolický význam pro 

celou Prahu, případně pro celou naši zem, ale vítězství rozhodně není finální. Lze říci, že 

tomuto bodu vedení Prahy 1 nějakým způsobem, byť neúplně, vyhovělo. 

 Pak jsou ovšem další tři body. Požadavek, aby parčík u Novotného lávky nebyl 

vydlážděn místo zeleně, nesouhlas s tím, aby v parčíku na rohu ulic Maiselova, Pařížská, 

Břehová došlo k zádlažbě a k úbytku zeleně a nesouhlas s tím, aby část parku pod Anežským 

klášterem byla zastavěna budovou.  

 Tady občané jasně vyjádřili, že to nechtějí jen projednat, ale že nesouhlasí, aby k 

těmto věcem došlo. Vypořádat se tím tak, že konstatuji, že procesy probíhat budou a budou 

nějaké participace – to je strašná arogance. Kdyby vedení Prahy 1 napsalo, že na občany 

kašle, že jejich názor je mu jedno, že to udělat chce, nebo si dát třeba práci vyargumentovat, 

proč to má být hezké. Na petici občanů, která vyjadřuje nesouhlas s několika projekty, které 

omezují zeleň v centru Prahy, nabídnout konstatační usnesení, že realizováno všechno bude, 
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případně po nějaké participaci – víme, co si pod tím vedení Prahy 1 představuje, že je 

jednostranná akce, kde se za radniční peníze občanům předkládá nějaký záměr, který je 

prezentován tak, aby s tím občané souhlasili – tímto jste splnili svou zákonnou povinnost to 

projednat. Žádosti občanů, abyste zeleň neomezovali a neničili, tímto nevyhovujete, možná 

pouze takticky trochu ustupujete, aby to vypadalo, že ještě o něčem budete přemýšlet, nebo 

testujete, jak velký bude ještě odpor a o čem všem si myslíte, že vám projde bez nějakého 

velkého politického průšvihu.  

 Usnesení je nesmírnou arogancí tohoto vedení radnice vůči občanům, kteří vás prosí, 

abyste neničili to málo zeleně, co tady v Praze 1 máme. Prosím, nedělejte tyto vaše tzv. 

revitalizace, my o ně nestojíme. Zastavte práce, které jsou podezřelé z titulu transparentnosti 

veřejných zakázek, jak jsou dodavatelé vybíráni, ale nechte zeleň, která tady ještě je, na 

pokoji.  

 Vypršel mi čas, přihlásím se znovu, ale to, jakým způsobem to ODS a spol. pojaly, je 

skutečně velkou arogancí vůči občanům, kterým jde o to, aby se v Praze 1 bydlelo hezky. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Také vnímám, že od 3. března, kdy Petr Kučera vypsal petici za záchranu javoru, 

uplynulo už hodně vody ve Vltavě a doufám, že dnes už je zřejmé, že javor tam zůstane. 

Nerozumím sice rozdělení projektu Anenského trojúhelníku na dvě fáze s tím, že se bude 

dělat první fáze s javorem a pak se bude čekat na to, až javor tady nebude. V Klatovech třeba 

javor stříbrný má dnes 180 let a je v plné vitalitě. Závazek s naším javorem mi připadá na 

hodně dlouho, pokud tam není nějaký jiný záměr, to znamená stromu pomoci, aby tam v 

dohledné době nebyl. Ve mně to zanechává určitou pachuť typu Na samotě u lesa, když si 

koupíme chalupu v Sudetech s člověkem, který tam bydlí, a čekáme na to, až tam bydlet 

nebude. To říkám pro obraz zvláštnosti usnesení, jak je formulované a znervózňuje mě to. 

 Druhá věc je, že se tam ne úplně pro mé matematicko-analytické myšlení  

srozumitelně hovoří v usnesení hl. m. Prahy o nějaké etapizaci, přičemž se odvoláváme na 

bod ohledně Anenského trojúhelníku na dvě fáze, ale pak najednou v dalším bodu II. souhlasí 

– mluvím o zastupitelstvu hl. m. Prahy, nemluví se tam o dvou fázích jako se stromem a bez 

stromu, ale mluví se tam: 

 s revitalizací projektu revitalizace plochy Anenského trojúhelníku na pozemku parc. č. 

168, Staré Město, včetně obnovy čapadla a vytvoření nábřežního korza v souladu s bodem 1 – 

ale v bodu 1 se nemluví o korzu. 

 Tam vidím logický rozpor, že na sebe body I. a II. nenavazují. 

 Dále pokračuje: ve formě jednoduchého dřevěného mola na pevné konstrukci v úrovni 

hladiny řeky s vyloučením komerčního přístaviště lodí. V bodu I. to není.  

 Podle mne je to trochu nepřezkoumatelné. Mám nejistotu, co je tím míněno. Projekt 

korza, který loni prezentoval pan starosta, není ten projekt, který se tam zamýšlí. Nevím, o 

čem se bavíme. V březnu v komisi územního rozvoje bylo slíbeno, že budeme s fázemi 

seznámeni, to znamená Anenský trojúhelník, čapadlo a korzo, teď ale dubnová komise byla 

zrušena, v květnové komisi se to na program nedostalo. Když jsem se pana tajemníka Brabce 

ptal, jak to vypadá s podklady, říkal mi, že v současné době není moc co ukazovat. Zároveň se 

tady hovoří, že je to v rozpočtech. Když jsme tady měli bod k Anenskému trojúhelníku, ptal 

jsem se na to, kolik bude stát čapadlo, bylo mi odpovězeno, že to nikdo neví, že na to není 

ještě zpracovaný projekt a že cena je neznámá. Také si nevybavuji, že by to bylo v rozpočtu, 

ani výhledově.  
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 Toto bych potřeboval vyjasnit, protože jinak mi připadá, že se bavíme o něčem, co 

ještě není ani na papíře. Opakovaně prosím o to, abychom byli s projektem ve všech fázích 

seznámení a pak se vedla participace. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím s technickou pana zastupitele Kračmana. 

 

P.  K r a č m a n : 

 Chtěl bych opravit pana architekta Vícha. Materiály nebyly předloženy, byly 

připraveny první dvě fáze. Protože jste na jednání komise byl omluven a nikdo jiný tam 

nepožadoval program komise, nechali jsme si to na další jednání komise, aby to mohlo být 

prezentováno vám. Rozuměl jsem dvě fáze.  

 

P.  H e j m a : 

  Bude vám to vysvětleno v rámci diskuse. Další má slovo pan zastupitel Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 To, že tady teď řešíme bod, který vznikl z podnětu občanů, je dobře, že ho neřešíme až 

poté, co padl javor. Je dobře, že javor stále stojí. Největší dík patří občanům, kteří se o to 

svými aktivitami a angažovaností zasloužili. Pane radní Bureši, byli to občané, kteří přišli o 

své vůli na zasedání zastupitelstva, které se tomu mělo věnovat, a proto jim patří velký dík.  

 Ani z tohoto předloženého tisku nenabývám dojem, že místa, kterých se tisk týká, 

budou revitalizována tak, aby byla zachována zeleň v současném rozsahu. Projekty znám, 

jsou to staré projekty, leží již dlouho na investičním oddělení, vždycky přijde politická 

garnitura a projekty opráší, ale bohužel se  příliš nezabývá tím, jaký je skutečný názor občanů. 

Neustále se zaklínáme slovem participace. Co toto slovo znamená, málokdo z nás tuší. 

 Mám stále pocit, že plochy jako park, kterému jsme dali jméno po Marii Šmolkové u 

staronové synagógy, stejně tak plocha u Anežského kláštera Na Františku nebo Anenský 

trojúhelník potřebují určitou péči, ale ne v podobě dlažebních kostek. Byl bych velmi rád, 

kdyby tyto projekty, které politická garnitura opráší a my jsme také s nimi pracovali – týká se 

to třeba prostoru před Anežským klášterem – byly po dohodě s Národní galerií, protože 

prostor bude využíván rovněž návštěvníky Národní galerie. Chtěli bychom, aby s projekty 

nebylo počítáno jen tak, že je třeba jejich realizace v dohledné době, dokud budou volby, ale 

aby se nad nimi zamyslel někdo, kdo by vyslyšel lidi, kteří tyto prostory využívají a nepřejí si 

pouze vydláždění a výstavbu nových kaváren z nějakých kostek ze skla apod.  

 Ještě jednou děkuji občanům, že se můžeme tomuto bodu věnovat bez toho, aniž 

bychom plakali nad pokáceným javorem. Zároveň pevně doufám, že prostor u Novotného 

lávky a Anenský trojúhelník nedozná takových změn, že za jeden nebo dva roky javor uhyne, 

protože práce, které tam probíhaly, způsobí narušení kořenového systému. Pevně doufám, že 

se tak nestane a že mola a pobytová plocha nebude určena pouze pro turisty a mola v 

důsledku toho nevzniknou. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegu Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Mám dotaz. V materiálu schváleném hl. městem se mluví o jakémsi memorandu mezi 

hl. městem a Prahou 1 a dále jsem o něm nic neslyšel. Chtěl jsem se zeptat, jaký plán je s 
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memorandem, co má zhruba obsahovat a kdy memorandum bude schvalovat, předpokládám, 

Rada MČ Praha 1? 

 Podrobněji bych se vyjádřil k avizovaným pozměňovacím návrhům. 

 Předkládám 4 pozměňovací návrhy, které mohou fungovat jednotlivě, a chci také o 

nich hlasovat jednotlivě. Byl bych rád, kdyby něco z toho zapracovali předkladatelé do svého 

materiálu.  

 První pozměňovací návrh reaguje na situaci, že zastupitelstvo má něco uloženo a bude 

se s tím muset vypořádat. Pozměňovací návrh říká – zrušit usnesení č. UZ21_0231 ze dne  

26. března v bodu č. 5. Je to částečná revokace usnesení. Ve starém usnesení se ukládá 

pokračovat v revitalizaci podle projektu, což už se změnilo. Kdybychom teď o tom 

nehlasovali, stejně se nám tento úkol dřív nebo později vrátí.  

 Druhý pozměňovací návrh je přidat bod, který ukládá zachovat strom javor stříbrný 

růst na parcele č. 168, k. ú. Staré Město, řádně o něj pečovat a dbát na dobrou perspektivu 

tohoto stromu v souvislosti se všemi plánovanými nebo realizovanými projekty, které se 

dotýkají tohoto území.  

 To je ukládací bod – zachovat péči o tento strom. Můžeme se bavit o formulacích, 

nemám s tím problém.  

 Třetí pozměňovací návrh přidává další nový ukládací bod – bezodkladně a podrobně 

průběžně informovat zastupitelstvo o jednotlivých fázích projektu. 

 Mám to více rozepsané, ale každý si to může přečíst. Vycházím z textace mého bodu 

19, který nebyl schválen na program. Tento třetí informační pozměňovací návrh trochu 

podrobně čtu v předkladu  bodu 10. Od pánů předkladatelů je tam bod 4 – ukládá průběžně 

informovat zastupitelstvo v souladu s bodem 3. Nejsem si jist, zda je to ve výsledku totožné,  

ujistěte mě o tom a potom nebudu na pozměňovacím návrhu trvat. 

 Čtvrtý pozměňovací návrh je nový, nevychází z mého předkladu k bodu 19. Týká se 

participace – abychom nevydávali za participaci to, aby lidé napsali na e-mail to, co jim vadí. 

Aby participace měla nějakou formu, navrhuji doplnit na konec bodu 3 odst. 3 několik slov, 

které říkají: v souladu s pražským Manuálem participace v plánování města.  

 Manuál participace v plánování města je název dokumentu, který schválila rada  

hl. města, což je metodický podklad pro hlavní město, městské části i příspěvkové organizace, 

jak participovat projekty. Myslím si, že to není nic převratného, že se k takové metodice 

přihlásíme.  

 Tyto čtyři pozměňovací návrhy jsem předal Návrhovému výboru a prosím o jejich 

vypořádání. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegu Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 Chtěl jsem se vyjádřit k části, která probíhá před Anežským klášterem. Když jsem byl 

na radnici, pamatuji se, že jsme měli několik schůzek s panem architektem Tichým, který 

říkal, že celý jeho projekt a podoba je podle toho, jestli se městská část rozhodne pokračovat  

v tom, že tam budou nebo nebudou podzemní garáže. Chtěl jsem se zeptat, jaký je v tomto 

postup městské části? 

 Chtěl bych doplnit bod 3.: finální podoba revitalizace parku před Anežským klášterem 

bude připravena po participaci s veřejností a po řádném projednání v dotčených komisích.  
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 Prosím o toto projednání, protože si myslím, že je to projekt, který si to zaslouží. 

Nechci se pouštět do nějaké polemiky o tom, zda tam má nebo nemá být kavárna, mně se 

třeba líbí, ale někomu se líbit nemusí, to je otázka vkusu. Myslím, že otázka podzemních 

garáží otázkou vkusu není a rád bych se k tak velkému projektu vyjadřoval. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegu Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Uvedu svou představu, jak by se žádost občanů o zachování co nejvíce zeleně v centru 

Prahy, kterou projednáváme, měla vypořádat. Stejně jako Petr Kučera se domnívám, že je 

třeba zrušit usnesení našeho zastupitelstva z 26. 3. 2011, kterým koalice uložila pokračovat v 

projektu. Pokud toto usnesení mělo smysl, tak ten, že to, co jste chtěli udělat s parčíkem a s 

javorem, udělat musíte. Nechápu, jak nyní můžete plánovat, že to neuděláte, že se bude jiným 

způsobem nakládat se samotným parčíkem a že usnesení necháte být. To je naprostý právní 

marasmus, který zde zavádíte.  

 Pokud usnesení nemělo smysl, že javor se musí pokácet, tak nechápu, jaký smysl to 

mělo mít.  

 Dále se domnívám, že je třeba rozhodnout o tom, že javor je třeba nechat růst, 

dendrologicky ho ošetřovat a nechat zabezpečovat, a to s výhradou, že jeho stav začne 

ohrožovat okolí. Pouze v tomto případě je možné stromy kácet, zejména v centru Prahy, jinak 

by se kácet neměly. Formulace o nějaké ztrátě vitality je nesmyslná a i nebezpečná.  

 Tady se domnívám, že by bylo vhodné konstatovat, že javor stříbrný u Novotného 

lávky se stal pro mnoho Pražanů symbolem něčeho víc než že je tam javor dál, ale je 

symbolem konce doby, kdy stromy automaticky ustupovaly stavbám. To je význam úsilí, 

které zde Pražané měli, a bylo by špatné toto úsilí zahodit.  

 Domnívám se, že i z tohoto důvodu by bylo vhodné javor prohlásit za památný strom. 

Zde se domnívám, že by mělo naše zastupitelstvo dát podnět příslušnému orgánu ochrany 

přírody, aby javor stříbrný u Novotného lávky za památný strom ve smyslu § 46, zákona o 

ochraně přírody a krajiny prohlásil. 

 Dále se domnívám, že vůli občanů odpovídá to, aby se obecně zlepšilo zacházení se 

stromy vůči stavbám, a to nejen v centru Prahy. Domnívám se, že v tomto smyslu je třeba 

změnit pražské stavební předpisy, aby byly novelizovány v tom smyslu, že dojde k 

výraznému zvýšení ochrany stromů a ostatní zeleně při využívání území. V opačném případě 

budete mít neustálé protesty a diskuse, protože občané starý styl, že stromy mají ustupovat 

výstavbě, už nechtějí.  

 Domnívám se, že je rovněž třeba, aby se zastupitelstvo zabývalo podezřeními, zda při 

použití dotace od Magistrátu hl. m. Prahy, která byla určena na rozšiřování zeleně a která byla 

nebo může být použita na likvidaci zeleně na Anenském trojúhelníku, nedošlo k nějakému 

rozporu mezi účelem dotace a obsahem projektu a zda nedošlo k dotačnímu podvodu. 

Domnívám se, že tady je třeba uložit našemu Kontrolnímu výboru, aby použití dotace od hl. 

m. Prahy prověřil.  

 Nepochybně je třeba vyjádřit se k projektu rekonstrukce a obnovy čapadla v ulici 

Karolíny Světlé a se záměrem na výstavbu mol, resp. nábřežního korza u Smetanova nábřeží. 

Domnívám se, že oba tyto projekty nedávají smysl z hlediska finančního, z hlediska 

ekologického i z toho hlediska, že Smetanovo nábřeží a Novotného lávka jsou již extrémním 

způsobem zatíženy turismem a postavení atrakcí toto místo ještě více zatíží. 
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 Navrhuji, aby zastupitelstvo vyjádřilo nesouhlas s realizací projektu rekonstrukce 

čapadla při ulici Karolíny Světlé se záměrem na výstavbu mol a vytvoření nábřežního korza 

na Vltavě u Smetanova nábřeží.  

 Pro budoucnost všech projektů je třeba jasně uložit radě, že občany musí do 

plánovaných projektů zapojovat již ve fázi plánování. Toto je nezbytné. Zatím máme pouze 

konstatační usnesení z kauzy záchodku na Petříně. Tam zastupitelstvo konstatovalo, ale to 

nestačí, rada se tím necítí vázána a projekty dělá bez participace nebo dokonce bez vědomí 

občanů. 

 Uvedu pozměňovací návrhy. 

 Pokud jde o parčík u Novotného lávky, tam se domnívám, že je třeba neredukovat 

takovým způsobem zeleň. Výškové poměry jsou asi už změněny, možná i nevratně, ale rozsah 

zeleně by neměl být jiný. K tomu navrhuji usnesení, aby se uložilo radě MČ Praha 1 zastavit 

všechny práce směřující k vydláždění a ke zpevnění povrchu pozemku parc. č. 168, k. ú. Staré 

Město, a předložit zastupitelstvu nový plán revitalizace tohoto parčíku, která nebude 

obsahovat významnější úbytek zeleně na tomto pozemku, ani významnější úbytek zatravněné 

plochy na tomto pozemku a bude obsahovat přinejmenším stejný počet stromů, jako v r. 2017. 

 Upozorňuji, že tenkrát tam byly 4 stromy a není důvod, aby tam stromů bylo méně než 

před začátkem této zpackané, přímo podezřelé revitalizace. Úvahy, zda tam bude jeden nebo 

dva stromy - připadá mi nedůstojné, aby se museli občané s vedením radnice handrkovat o 

každý strom, jako jsme to bohužel zažili na Betlémském náměstí, kde nakonec vedení 

milostivě schválilo stromy dva.  

 Pokud jde o parčík u staronové synagogy, tam navrhuji usnesení uložit radě MČ 

zastavit všechny práce směřující k vydláždění či zpevnění plochy parčíku na rohu ulic 

Pařížská, Maiselova a Břehová, na pozemku parc. č. 125, k. ú. Josefov, nebo k úbytku zeleně 

na tomto pozemku či k úbytku zatravněné plochy na tomto pozemku.  

 Nedovedu si představit žádný důvod, proč by tam mělo dojít k nějakému úbytku 

zeleně. Parčík je v okolí velmi populární, je tam tradiční. Jiný důvod než vizuálně 

upřednostnit plánovanou novostavbu Brand store na rohu Pařížské a Bílkovy, aby tam turisté 

od Maiselovy mohli lépe směřovat, nechápu. 

 Ohledně městské zeleně před Anežským klášterem navrhuji uložit radě MČ Praha 1 

zastavit všechny práce směřující k umístění stavby v parku před Anežským klášterem směrem 

na Dvořákovo nábřeží na pozemku parc. č. 899/1, k. ú. Staré Město, nebo k úbytku zeleně na 

tomto pozemku či k úbytku zatravněné plochy na tomto pozemku.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím návrhy doručit Návrhovému výboru.  

 Dalším přihlášeným je pan zastupitel Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Děkuji kol. Čižinskému, že zde přednesl pozměňovací návrhy. Měl jsem obdobný 

pozměňovací návrh, když jsme zde projednávali samotný Anenský trojúhelník, kdy jsem chtěl 

usnesení zastupitelstva, aby byly veškeré práce zastaveny, dokud projekt nebude řádně 

participován s občany. 

 Vrátím-li se k tomu, co proběhlo kolem javoru. Když se to tam začalo bagrovat a 

území devastovat, říkal jsem si, co je to škody naděláno, co to stojí peněz, nikdo to nechtěl. 

Řekl jsem si, že to třeba bude k něčemu dobré, že už nebudou nic dalšího dělat, dokud to s 

občany neprojednají. Mýlil jsem se, na stole jsou další projekty, nevíme nic o jejich finální 

podobě, pořád se něco překresluje – je to zoufalé.  
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 Ještě smutnější jsem byl z toho, že tam byly odbagrovány kořeny stromu. To považuji 

za týrání zeleně. Je mi z toho smutno, své žáky bych se snažil dovést k poznání, že strom je 

živá bytost a že není dobré mu kořeny odbagrovávat. To se nedělá a děti by si potom mohly 

dělat výlety do lesů a rozkopával muchomůrky. Připadá mi to na stejné úrovni, ne-li na horší.  

 Vrátím se k meritu bodu. Mám pozměňovací návrh. Chci shrnout dílčí výhrady, které 

jako zastupitelé vymýšlíme. My to vymýšlíme za občany, nechal bych do procesu občany 

vstoupit. Je mi líto, že neprošel návrh bodu zastupitelstva, že se projekty budou participovat. 

 Prosím doplnit usnesení: v bodu 3 doplnit bod 4, konstatuje, ne že projekt finální 

podoby parku bude připraven pro participaci atd., to je špatně, my finální podobu potřebujeme 

prodiskutovat a vytvořit s občany. Proto pozměňovací návrh bodu zní takto: 

 Finální podoba projektů bude tvořena spolu s občany v rámci participačního procesu. 

Bude zjištěna potřebnost takových projektů a očekávání občanů, zakomponovány budou 

jejich představy a využití v daných územích.  

 Myslím, že to je zásadní, předejde se dalším škodám, dalšímu bagrování, 

nesmyslnému utrácení městských peněz. Nechci předjímat, zda projekty jsou dobré nebo 

špatné, možná jsou dobré, když proběhnou setkání s občany, tak možná řeknou, že je to super, 

že trojúhelník se nepovedl, to byla prasárna, ale toto je super, máme k tomu třeba jen malé 

připomínky. Nemohu to předjímat, ale nevím, proč si rada a koaliční zastupitelé znepřátelují 

občany Praze 1 a stále se snaží o protlačování těchto projektů, a přitom je to tak jednoduché.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, dejme prostor z řad přihlášených občanů, mají právo vystoupit k danému 

bodu, pokud jsou občany Prahy 1. První je přihlášen pan Ing. Filip Dvořák. Prosím, máte 

slovo. 

 

P.  D v o ř á k : 

 Dobrý den. Zaujalo mě několik materiálů, které se chystaly na dnešní zastupitelstvo a 

zaujala mě jejich ambivalence jednak jejich obsahu, jednak nyní probíhající diskuse. Zdálo se 

mi, že občas participaci někdo má rád, někdo nemá rád a přitom Praha 1 je spojena s 

participací už od r. 2003, kdy ještě někteří přítomní v sále ani nebyli žáky základní školy. 

Rada Prahy 1 přijala poprvé usnesení k zahájení participačního procesu a poprvé ze všech 

samospráv v České republice schválila sestavení komise, schválila statut, organizační 

zabezpečení, jak se má participovat. Mrzí mě, že toto platné usnesení je úplně opomíjeno a 

snažíte se hledat někde něco, co je záhadou. Přirovnal bych to k tomu, že někde na zemi leží 

kolo, které vám upadlo a vy místo toho, abyste ho zvedli, trochu ho vyleštili a použili třeba 

proto, aby byly šlapky, tak tady vymýšlíte nové kolo, protože si myslíte, že to co tady existuje 

od r. 2003 a městská rada se k tomu dostala v r. 2016, 13 let potom, je zpátečnictví radnice.  

 Druhý komentář. Dostal jsem se k petici o projednání žádosti na zastupitelstvu. Ta 

přesně ilustruje rozpaky, které to celé provázejí. Každá správná participace musí začít 

vyjasněním si pojmů a toho, o co půjde.  

 Vybírám javor stříbrný u Novotného lávky. Víte, kde je Novotného lávka od javoru, 

jestli všichni myslíme stejný javor?  

 Parčík u Novotného lávky. Žádný tam není, jsou tam jen protiledové lamače na 

Vltavě, nic jiného tam není, ani kousek zeleně.  

 Část parku před Anežským klášterem směrem k Janáčkovu nábřeží. Z toho, co tady 

promítala paní Talacková jsem porozuměl, že se jedná o nějaký objekt, který má stát na konci 

Kozí ulice, ovšem ve vzdálenosti nejméně 40 metrů od nejbližšího nároží Anežského kláštera.  
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 To jsou zavádějící informace a překvapuje mě, že se tady tlačí nějaký parciální pohled 

a vy na základě těchto zavádějících informací, kdy někdo, kdo asi je dohodnut, podepsal 

petici, a lidé, kteří nad tím uvažují stejně jako já, čekali, že se někdo chopí participačního 

procesu. Mrzí mě, že odešel pan Nazarský. Byl jsem hrozně šťastný na podzim r. 2019, kdy 

on jako člen rady se konečně chopil povinnosti svolat občany, diskutovat s nimi, ptát se jich, 

co opravdu chtějí. Krásně jsme se setkali v Malostranské besedě, popovídali si a občanům 

byly položeny různé otázky, na které odpověděli. Vím, že pan Nazarský si myslel něco 

jiného, tak se to raději šouplo do šuplíku, přesně tak, jak to teď kritizuje. Trochu nás to 

zamrzeno, ale říkali jsme, že se to stane. 

 Nyní k závěru mého příspěvku. Souhlasím s těmi, kteří tady říkají, že navržené 

usnesení by se mělo dobrousit. Ano, má to spoustu nejasností a je nejen na vás, abyste si 

vyjasnili, jak správně má znít. Stejně ale jako v r. 2003, kdy jsem napsal radě městské části 

Praha 1 návrh, aby zřídila participační komisi, kdy jsem byl autorem prvního statutu v r. 2003 

a prosazoval jsem, aby se tyto projekty s veřejností projednávaly, tak stejným způsobem 

shromážděte na základě jasných podkladů údaje a ty předložte veřejnosti k diskusi, ale ne 

pokoutně, ale v rámci otevřeného procesu, stejného procesu, kterého jsem byl součástí při 

diskusi o budoucnosti Dvořákova nábřeží – ovšem to zařizoval IPR, a stejného procesu, který 

v r. 2005 Praha 1 zahájila ohledně toho místa, které tady interpelovala paní Zdena Kulišová, 

toho plácku uprostřed Pštrossovy ulice s odbočkou do ulice Vojtěšské, kdy radnice 

shromáždila náměty, co by zde nového mohlo vzniknout a občané řekli, že to odmítají. Tak se 

má participovat, a radnice v tomto procesu dále nepokračovala. Proto je tam dosud sešlapaná 

hlína a polámané stromy. Občané v r. 2004 řekli, že to tak mají rádi, a tak to do dneška 

zůstalo.  

 To jen pro vás, pane starosto, až budete hledat podklady, tak je hledejte v r. 2004. 

Děkuji vám za pozornost a doufám, že budete s veřejností diskutovat na základě rovných 

podmínek, aby měli všichni, kdo mají zájem, možnost o tom diskutovat. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za příspěvek. Prosím, dalšího přihlášeného z řad občanů, pana Ing. Beno Ge. 

Máte slovo. 

 

P.  B e n o  G e : 

 Děkuji za slovo. Chtěl bych poděkovat všem, kteří podepsali petici za záchranu zeleně 

v Praze 1. Vím o několika lidech, kteří se nedokázali sami připojit a tuto petici nemohli 

podpořit včas. Díky i všem zastupitelům opozice, kteří se zasazují o to, aby zeleň tady byla 

zachráněna. Jsem velmi rád společnému úsilí jak opozice, tak občanů Prahy 1, kteří aspoň 

prozatím dokázali javor stříbrný na Anenském trojúhelníku zachránit.  

 Prosím pana Valíčkovou, aby byla tak laskavá a promítla fotku, kterou jsem zaslal. Na 

této kombinované fotografii je vizualizace dalšího návazného projektu, terasy, a současný 

stav. Bavíme se o záchraně jednoho stromu, ale tady jsou další dva stromy k poražení. 

Troufám si tvrdit, že tyto stromy jsou starší více než 50 let. 

 Nemyslím si, že to tímto skončí. Byl bych rád, kdyby toto nezapadlo, abychom si 

porovnali tyto dva projekty. Na horní fotografii terasy jsou nějaké „žoužvičky“, které jsou na 

slunečním žáru, který se bude odrážet od teras – nevím, jak se těmto stromům bude dařit, jak 

budou ukotvené, jak budou získávat vodu. Je škoda, že se zase budou muset kácet stromy v 

místě, kde dnes hnízdí labutě. Kdo tam na jaře chodíte tak víte, že je tam velké hnízdo a z 

restaurace tam dají vždycky zábranu, aby tam hnízdící labutě nebyly rušeny.  
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 To je věc, kterou jsem tady chtěl zmínit a budu rád, když se zachová ve stejně tak 

velkém rozsahu další parčík u Anežského kláštera. Bylo by škoda, kdyby taková zeleň v 

Praze1 zanikla. Nemáme ji tady mnoho. 

 Současně bych vyjádřil podporu opozici v tom, že bojuje i za to málo zeleně v 

Pařížské ulici. Budu rád, když toto nezapadne a děkuji všem, kteří za zeleň na Praze 1 bojují. 

 

P.  H e j m a : 

 Přihlášen je pan Martin Mádl, který není občanem Prahy 1, je občanem Prahy 3. 

Prosím hlasováním vyjádřit souhlas s jeho vystoupením v diskusi k tomuto bodu. Pro 15, proti 

0, zdržel se 0, nehlasovalo 10. Prosím, můžete vystoupit. 

 

P.  M á d l : 

 Vážený pane starosto, vážené dámy a pánové, jako historika umění mě zajímá osud 

Smetanova nábřeží. Vnímám ho jako velmi významný urbanistický celek, který na jednu 

stranu vytváří dominantu Starého Města, na druhou stranu je vyhlídkovou terasou, ze které 

vyhlížíme na Malou Stranu a Pražský Hrad.  

 Loňské léto a dvakrát na začátku letošního roku proběhly v médiích prezentace 

vícepatrových teras před Smetanovým nábřežím, které zastiňují jak Smetanovo nábřeží, tak 

výhled ze Smetanova nábřeží na druhou stranu řeky. Nedávno byl tento projekt dementován 

jako něco, co nikdy nebylo projednáno, o čem zastupitelstvo ani vedení Prahy 1 nejednalo. 

Místo toho se objevil návrh mol nebo lávek, která mají projít před Smetanovým nábřežím a 

kde už se terasy neobjevují. Tento návrh prošel zastupitelstvem hl. m. Prahy. 

 Zajímám se o to, kdo zadal studii na vícepatrové terasy, jak vizualizace vznikla? 

Někdo to jistě musel vyhotovit, někdo musel vizualizaci zadat. Pokud Praha 1 nyní od 

vícepatrových teras ustupuje a přiklání se jen k molům či lávkám, zajímalo by mě, jaké bude 

skutečné využití lávek a mol, jakou diskusí tento projekt prošel, v jakém je stádiu, kdo to 

zpracovával, na základě čeho zastupitelstvo hl. m. Prahy vyslovilo s tímto projektem souhlas, 

a jakým způsobem je zaručeno, že třeba místo vícepatrových teras nebude před Smetanovým 

nábřežím zakotvena restaurační loď, která by případně mohla Smetanovo nábřeží i výhled z 

tohoto nábřeží na druhou stranu řeky do budoucna zastínit.  

 Je to téma, které zajímá nejen mne, ale mnohé kolegy na mém pracovišti, kterým je 

Ústav dějin umění akademie věd i v rámci umělecko-historické společnosti, která se na téma 

urbanistických hodnot Smetanova nábřeží rozhodla uspořádat během zítřejšího odpoledne od 

14 hodin diskusní setkání právě k tomuto tématu. Na toto setkání vás tímto srdečně zvu. 

Děkuji za pozornost.  

 

P.  H e j m a : 

 Budeme v rozpravě dále pokračovat. Psal jsem to dr. Šváchovi, že bylo velmi 

nešťastné, že Česká televize použila jako ilustraci tuto studii, kterou nemínilo současné 

vedení městské části realizovat. Jak bylo vysvětleno, byla to invence ze strany architektů 

jednoho studia, která vznikla v r. 2017, byl to jeden z pohledů na věc. Mrzí mě, že je nám 

podsouváno, že jsme toto chtěli realizovat. Není to tak. Znovu jsem si pustil pořad Z 

metropole, kde jsem si znovu pouštěl, co jsem tam prezentoval. Ukazoval jsem a říkal: Zde 

bude subtilní procházková lávka, která spojí přístaviště Hollar s čapadlem přiléhajícímu ke 

Karolíně Světlé. Pusťte si to, abychom si tady nepodsouvali něco, co jsem neříkal. 

 K tomu bylo jako ilustrace několik obrázků studie, kde byl nešťastný s těmi patry.  

 Mohu vás ubezpečit, že toto není v plánu, v plánu je vytvořit tam pouze příjemné 

místo pro procházky. 



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

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

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 93 
 

 

 Ani není v plánu to, co jako druhou studii ukazoval pan Beno Ge. Je to nějaká 

vizualizace náročné úpravy celého nábřeží včetně nějakého schodiště apod. To také není v 

plánu. Má tam být subtilní dřevěná lávka, která by se neměla dotknout zeleně a stromů, 

naopak by měla do tohoto místa zapadnout. Bude určitě prostor pro vysvětlení finálního 

projektu i pro pana arch. Vícha, půjde to na komisi a na nejrůznější platformy. Určitě si to 

budeme moci vysvětlit a představit si to. Myslím si, že dnešní tisk má vypořádat prosby 

občanů, abychom je uklidnili, že se nebude nic kácet, že se ostatní projekty budou s lidmi 

projednávat a že se jejich názory budou brát vážně.  

 V tomto směru dávám pozvání panu dr. Šváchovi i vám, přijďte, já i mí kolegové vám 

rádi vysvětlíme naše plány. Zítřejší vaší diskuse se bohužel z pracovních důvodů účastnit 

nemohu. Musím to s lítostí odmítnout, ale jsem samozřejmě připraven kdykoli s vámi hovořit.  

 Prosím o technickou poznámku paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Během toho, co vystupovali občané, pan Bureš projevoval podle mne trochu neuctivé 

rozhořčení. Můžete si vzít slovo a vysvětlit to? 

 

P.  H e j m a : 

 Předpokládám, že si pan Bureš vezme slovo v rámci diskuse. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Zmiňuji to kvůli občanům přihlášeným do diskuse. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím dalšího přihlášeného pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Nemám pozměňovací návrh, protože se ztotožňuji s návrhem Petra Kučery. Chtěl jsem 

na vás jako na koaliční zastupitele apelovat a požádat, abyste věnovali pečlivou přípravu 

komunikaci s občany. Jedna věc je, zda se to líbí – nelíbí, což je čistě subjektivní, ale druhá 

věc je vůli občanů vysledovat.  

 S úsměvem musím reagovat na slovo Filipa Dvořáka. Se stejným architektem Tichým 

chtěli v r. 2009 zmordovat Kampu a tady říká, že v r. 2003 začala participace pod jeho 

vedením, a kdybychom si toho já, dr. Kučera a Alena Kopecká s Bárou Šabachovou  nevšimli, 

Kampa dopadla šíleně. 

 Totéž podzemní garáže pod Malostranským náměstím.  

 Projekty jsou poznamenány jinou dobou a tlak na zeleň je teď velký. 

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má kolegyně Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Mám několik pozměňovacích návrhů. 

 Do bodu 1, kde je napsáno bere na vědomí žádost o projednání zastupitelstvem ze dne 

31. 3. 2021, doplnění: která žádá o projednání – a dále tam vypsat první tři body, které jsou 

uvedeny v petici. Dodám to písemně. 
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 Druhý pozměňovací návrh je, aby v bodu 3, kde je konstatuje, že finální podobu 

revitalizace parku před Anežským klášterem bude připraven po participaci s veřejností – 

navrhuji, aby u „finální podobu“ slovo „finální“ bylo odstraněno, neboť participace finálního 

projektu není definice participace.  

 Stejně tak v pozměňovacím návrhu pana Nazarského také odstranění slova „finální“.  

 Třetí pozměňovací návrh. Doplnění nového bodu 3 a následně přečíslování: 

 Bere na vědomí prohlášení starosty Petra Hejmy k projektu revitalizace plochy 

Anenského trojúhelníku a rekonstrukce a obnovy čapadla při ulici Karolíny Světlé – viz 

příloha. Je to doplnění usnesení. 

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Budu stručný. Jen konstatuji, že taktika koalice ODS, TOP 09 a spol. je: necháme 

opozici vypovídat, i občany, máme připraveno to, co chceme prohlasovat a to prohlasujeme. 

Už se ani nepokouší oponovat nebo něco vysvětlovat. Máme 13 hlasů, to nám stačí. Splnili 

jste literu zákona, umožnili jste projednávání.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Talackovou. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Paní Magdalena Konvenčová(?), která bohužel dnes nemohla dorazit, mně 

připomněla, na co jsem se také chtěla zeptat pana radního Bureše.  

 Zajímalo by mě, z jakého důvodu u radnice Prahy 1 vznikl nápad likvidace 

kouzelného parčíku u synagogy, místa, které obdivují místní i návštěvníci. Připadá mi, že to 

nemůže být ani možné, že by někomu byť s minimálním vztahem k této trase města mohlo 

něco takového přijít na mysl. Vybavuji si, že i přední zastupitel dnes ve vedení radnice pan 

Bureš se fotografoval na tomto místě a byl zcela právem pyšný na toto místo. Připojuji fotku 

pana Bureše, jak sedí v parčíku. Myslím si, že to bylo poté, co parčík byl zpřístupněn 

veřejnosti. Jsou tam hezké lavičky, kde sedí lidé a čtou si. Místo funguje. 

 Zajímalo by mě, proč to chceme revitalizovat a dále měnit, když se teprve nedávno 

parčík zpřístupnil?  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Připomíná mi to minulé mimořádné zastupitelstvo, kdy jsme se bavili o javoru a z řad 

opozice se vysilovali a vznášeli smysluplné návrhy, a z řad koaličních zastupitelů byl nezájem 

a mlčení. Opět použiji příměru ze školy. Žáci, kteří něco provedou, obvykle svádějí vinu na 

druhé, že oni ne, začali to jiní a oni se k tomu teprve potom přidali, že oni by sami od sebe nic 

takového neudělali. Potom reagují stejně jako vy – mlčením. Člověk v duchu uvažuje o tom, 

zda mlčení je výrazem drzosti, nebo lítosti. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Počarovskou. 
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P.  P o č a r o v s k á : 

 Ráda bych se vyjádřila k tomu, co říkal pan Mádl a na co reagoval v rámci celého 

projednávání i pan Švácha, to znamená k molu, které má navazovat na projekt Anenského 

trojúhelníku a obnovy čapadla. 

 Prosím paní Valíčkovou, poslala jsem odkaz na petici. Na začátku toho, co řešíme, 

byla petice za  záchranu javoru, která zmiňovala jak projekt Anenského trojúhelníku, tak 

projekt obnovení čapadla. Prosím paní Valíčkovou o promítnutí. 

 Javor stojí v cestě plánovanému vchodu do podchodu. Ačkoli zpřístupnění řeky není 

špatný nápad, nejde v žádném případě o urgentní projekt. 

 Tato petice zmiňovala pouze projekt Anenského trojúhelníku, který částečně počítal i s 

obnovením čapadla.  

 Následovalo prohlášení starosty Petra Hejmy. Prosím o promítnutí prohlášení, které je 

součástí tisku.  

 V první fázi by byla realizována revitalizace plochy Anenského trojúhelníku v okolí 

stávajícího stromu tak, aby nebyla narušena fyziologická ani statická stabilita stromu. Zároveň 

by v této fázi byla realizovaná částečná obnova čapadla ze strany od řeky včetně vytvoření 

nábřežního korza v podobě jednoduchého dřevěného mola a pevné konstrukce v úrovni 

hladiny řeky s vyloučením komerčního přístaviště lodí.  

 Najednou se ve všech dokumentech objevuje molo, které jsme do té doby viděli pouze 

z vizualizace, kterou nepřímo Petr Hejma prezentoval v médiích. Před chvíli prohlašoval, že 

vizualizace je nešťastná, že to odepisoval panu Šváchovi, že to bylo pouze ze strany 

architektonického studia TaK. Do té doby bylo málo informací o molech, které by se tam 

měly vytvořit. V prohlášení z konce dubna už se zmiňuje molo v nějaké podobě, do té doby 

ne.  

 Prosím o promítnutí usnesení hl. m. Prahy. V bodu 2 zastupitelstvo hl. m. Prahy 

souhlasí s realizací projektu revitalizace plochy Anenského trojúhelníku včetně obnovení 

čapadla a vytvoření nábřežního korza v souladu s bodem 1 tohoto usnesení. Znamená to v 

souladu s bodem, kde je uvedeno prohlášení. Jde o formu jednoduchého dřevěného mola na 

pevné konstrukci v úrovni hladiny řeky s vyloučením komerčního přístaviště lodí. 

 Dostávám se k tomu, že je tady nějaký projekt, o kterém Magistrát ví, a předpokládám, 

že tam bude. Tady ale zaznělo, že projekt není zatím na stole, není připravena žádná studie a 

nikdo neví, jaký je s moly záměr. Doufám, že projekt mol bude dostatečně participován, bude 

znám návrh dopředu, protože nikdo neví, o co jde.  

 Prosím ještě o promítnutí materiálu, který jsem poslala jako první. Byla to odpověď na 

interpelaci, kterou jsem dostala od pana Kračmana a kterému za to děkuji. 

 Toto je velmi zajímavé a doufám, že se naši občané dívají. Beru to jako velmi 

podstatné. Dotazovala jsem se, jestli projekt mola navazující na tuto rekonstrukci, o které se 

bavíme, bude investicí MČ Praha 1. Bylo mi odpovězeno, že ano. Netuším, jaký je odhad 

tohoto projektu a s čím se počítá. Připadá mi absurdní, aby bylo na stole zadání mol, a víme, 

že to bude investice Prahy 1, a že nic víc o tom nevíme. Odhady mohou být vysoké, víme, že 

Anenský trojúhelník stál zhruba 30 mil.. Bude to asi menší investice než to, co bylo původně 

prezentováno o terasách, o čem tady mluvil pan Mádl i pan Švach, ale pořád to bude vysoká 

investice Prahy 1. Zajímalo by mě, jak to bude v rozpočtu pokryto. Stejně tak by mě zajímal 

výsledek zadání studie. 

 Budu předkládat pozměňovací návrh, který toto reflektuje. Byla bych ráda, aby pan 

starosta jako předkladatel potvrdil to, co říkal pan Kračman, případně upřesnil, že to bude 

investice Prahy 1. Děkují. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím, rozlišujme fáze projektu. První fáze je ta, která je pod platným povolením ke 

stavbě. Ta se teď musí přeprojektovat, protože je tam změna stavby před dokončením 

spočívající v tom, že necháváme strom na místě a zároveň musíme technicky vyřešit všechny 

související konotace – retenční nádrž, sítě a podobné věci. To je to, o čem jsem již hovořil.  

 Pak máme paralelní fázi, a to je realizace lehkého mola, lehké lávky na pevné 

konstrukci. To bude děláno ve spolupráci s hl. m. Prahou. Až to bude mít reálnou podobu, tak 

se musí ve spolupráci s hl. m. Prahou domluvit financování. Fáze 1 je čistě investicí Prahy 1, 

obnova čapadla měla být také investicí MČ Praha 1, ale tu teď není možné realizovat. 

Maximálně můžeme z druhé strany od řeky vyčistit prostor, který je k dispozici a není zalit 

betonem. 

 Třetí fáze je lehká pochozí lávka, která bude teď projektována. Nebude to složité, bude 

to lehká konstrukce, která bude kotvena buď do dna vody, nebo do nábřežní stěny velmi 

jednoduchým způsobem. Bude projektováno ve spolupráci s Povodím Vltavy a s hl. městem. 

To je to, na co se ptal také pan zastupitel Kučera, že to má být ukotveno i v rámci 

memoranda. Memorandum máme připravovat ve spolupráci s primátorem hl. m. Prahy, bude 

všechny tyto věci precizovat. Memorandum bude teď vznikat.  

 Jak vypadá projekt? Znovu opakuji, že se to dovíte, bude to projednáno na komisi i na 

dalších platformách. To všechno jsou věci, které budou teď vznikat. Zatím žádná rozpočtová 

zátěž není. Jakmile se domluvíme s hl. městem, jak se bude realizovat lehké molo, přijdeme s 

jasným modelem financování této věci. Zatím to není aktuální.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Mohu ještě doplnit? Ráda bych požádala, aby to bylo uvedeno v zápise. Pozměňovací 

návrh by byl v bodu 3, 1) doplněno: v souladu s usnesením dle bodu 2 pokračovat v etapách 

se  zachováním javoru stříbrného – aby tam bylo: v etapách, to je – a bylo to tam vypsané v 

souladu s prohlášením. Můžeš říct ty tři etapy? 

 

P.  H e j m a : 

 Opakoval jsem to už několikrát. Zopakuji to v závěrečném slovu, nechci zdržovat. 

 Technická poznámka pan kolega Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Dávám procedurální návrh, že se nám blíží 21. hodina. 

 

P.  H e j m a : 

 Hlídám to. Prosím pana kolegu Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 Přihlásil jsem se, protože mi bylo líto, že se do této plodné diskuse už nikdo nehlásí. 

Chtěl jsem se připomenout dotazem na pana Bureše, jestli projekt u Anežského kláštera počítá 

nebo nepočítá s garážemi.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Pozorně jsem poslouchal, psal jsem si to a pokusím se to shrnout.  
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 K paní Talackové. To, co jste komentovala k Františku, komentovala jste na adresu 

IPR, který s Prahou 1 nemá nic společného. Do studie a do svého participačního projektu 

vkreslili mnoho variant jejich pohledů. Vzešly z toho požadavky od lidí, kteří toto místo 

vnímali jako nepobytové, bez žádného cíle, bez důvodu tam chodit. Jedním z bodů byla 

kavárna. Okamžitě promítali své vlastní představy, kdy jsme řekli ne, zasáhli byste nám do 

dětského hřiště a my vytvoříme něco dále.  

 Článek v novinách. Nemá cenu to komentovat. Nedávno jsem ještě četl, že Presl ještě 

žije, do novin se píší různé nesmysly, proto si tady reálně povídáme. Nenapadlo by mě říct, že 

jsem si něco přečetl v novinách a určitě je to pravda. Víme, jak se články dělají. Kolikrát 

odpovím na rozhovor, a když si to druhý den přečtu, tak se divím, kdo to tam vůbec odpovídá. 

Neberme to vážně. 

 Galerie – že o ničem neví. Berete to bohužel z toho článku. Hned v únoru 2020, když 

jsme si sedli na radnici, seděla tam paní ředitelka. Ptal jsem se, v jakém stavu jsou s 

evropskou dotací, jak bude pokračovat další rekonstrukce, jestli se něco změnilo za r. 2019, 

na jakou spolupráci navážeme. Znamená to, že je to opět nepravda, že někdo napíše do novin, 

že nic nevědí. Možná se šel zeptat někam nahoru, ale nezeptal se paní ředitelky Anežského 

kláštera, která logicky o tom ví.  

 Mluvila jste o restauraci. Opět vycházíte z článku. O jaké restauraci se to tady mluví? 

Občané na základě participace IPRu tam chtěli kavárnu, IPR ji nakreslil tak, že nám odboural 

část hřiště a my jsme říkali: ano, hledejme možnost v dokumentu, který budeme diskutovat 

následně, až to přijde na řadu s občany, a jedna z variant tam byla, aby se neničil trávník, na 

pilotech by mohla být v tom kopečku nahoře. Je to jedna z nakreslených variant.  

 Popis participace, co je na papíru a co jste četla. U toho jsem tenkrát byl, na každé 

jednání jsem do Anežského kláštera chodil, chodil tam dokonce pan Masare, který slyšel 

úplně všechno, ale teď na facebook píše úplně něco jiného, než u čeho tehdy doopravdy byl. 

Diskutovala se tam dlažba, kostky, schodiště na konci Revoluční na náplavky, byla to 

výborně odvedená časově náročná práce. Nevytrhával bych, že něco napsali do papíru, že 

někdy v zimě se ptali lidí. Oni se ptali lidí rok.  

 Praha 1 reagovala na výsledek participace, kterou prováděl IPR a který nám posílal 

všechny dotazníky. Na Františku jsme s nimi byli u stánků. 

 Trochu odpovím i Davidovi Skálovi. Ano, projekt je stále i s garážemi. Všichni víme, 

že jde o celé Dvořákovo nábřeží a celé to stojí na tom, že je to ideální místo, kde se dají 

postavit. Něco se dá dělat v Pařížské ulici, obslouží to nemocnici i s parkovištěm atd. Na 

jednom z jednání probíhalo, že se musíme posunout dál, že to teď zaflikovali, ale že TSK o 

tom chce jednat, že s tím počítají, protože by jim to vyřešilo spoustu technických problémů s 

propadáním vozovky na nábřeží. 

 To souvisí s revitalizací. V bodu 3 bych také rád dával pozměňovací návrh na parčík. 

Diskutovat nad finální podobou revitalizace uličního úseku mezi ulicí Kozí a Klášterskou, je 

to rehabilitace ulice Na Františku. 

 K Pařížské ulici byly dotazy. Na základě původní studie Židovské obce a různých 

historických podkladů, kde se k tomu vyjadřovali akademici, architekti atd., se nejprve 

posuzovaly technické požadavky a zpracovala se jen nástřelová studie, co by s tím šlo udělat. 

Teď se dostáváme do fáze, že by se mohlo pokračovat dál.  

 Jednalo se znovu s Židovskou obcí. Technické požadavky třeba byly: bortící se zeď – 

to je jedna z věcí, proč se tam musí zasáhnout, ohrožena je celá synagoga. Zajištění 

bezpečnosti území. Zmínila jste lavičky, to jsou protiteroristické zábrany. Jsem strašně rád, že 

se mi to podařilo po letech otevřít a dát tam cestičku. 
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 Historické požadavky – rehabilitace celého území, zpětné naznačení Rabínské ulice, 

protože tam žádná Pařížská neexistovala, žádná Maiselova neexistovala. Vedla tam pouze 

Rabínská ulice. Synagoga byla dominantou, měla kolem sebe zpevněnou plochu, bylo to z 

důvodů požárních. Když v židovském městě hořelo, synagoga se chránila tím, že kolem ní byl 

hliněný a poté vydlážděný prostor.  

 Znamená to rehabilitaci území, naznačení původní Rabínské ulice, po čemž touží 

nejen Židovská obec, ale i historici. Odkrytí pohledu na synagogu severního směru, to 

znamená tak, jak byla stavěna, aby na ni bylo vidět. Nebyla stavěna tak, aby byla za stromy, 

byla stavěna tak, aby se na ni z boku, to znamená, od ženské části dívalo. Teď není vidět. 

 V rámci toho je uvažován veřejný prostor, a to moderní ekologický prostor s novými 

stromy, s mlatem, s eliminací tepelného ostrova, se štětovou dlažbou, což je velmi důležité. 

To je dlažba, která má velké mezery, kterými prorůstá mech a historicky symbolizuje to, co 

na starém židovském městě bylo, s odpočinkovou pobytovou plochou, s Mojžíšem od 

Františka Bílka – málokdo ví, který sochař to udělal – jako dominantou celého tohoto 

prostoru. 

 Židovská obec na základě jednání upřesnila, že by byli strašně rádi, kdyby v části 

kolem Mojžíše, kde by měla být štětová dlažba, byly umístěny pamětní desky významných 

židovských osobností tak, aby vzniklo to, že si u Mojžíše lidé sednou na nové lavičky, skrz 

štětovou dlažbu jim prorůstá zeleň a mezi tím jsou umístěny pamětní desky významných 

osobností. I o tom se diskutovalo.  

 Životní prostředí, samozřejmě vytvoření stínu, pobytového místa. Jak jste dnes 

ukazoval fotografii, tak člověk porušil předpisy, že tam vešel, protože se tam nesmí. Kdyby 

byl vidět, mohl by dostat pokutu. To jen jako vtip. 

 Pobytové místo, novou kvalitní zeleň, solitérní dřevinu, půdu pro zeleň a hlavně 

závlahu u synagogy. Nyní je to i bezpečnostní problém, protože se tam schovávají ti, co si 

aplikují drogy - u té ženské části.  

 Tady padlo, že někdo nechápe důvody. Skutečně se mnoho let o tom mluvilo, 

existovaly různé věci. Za zdí Židovská obec chtěla dělat falešnou zeď nářků – od toho se už 

ustoupilo.  

 Znamená to, že projekt se postupně vyvíjí. Např. před měsícem se jednalo s Policií ČR 

o pokračování bezpečnosti, která byla první udělaná v Maiselově ulici a je velmi pozitivně 

vnímána a jde o to, aby to pokračovalo dál.  

 Z toho vznikne náhled studie a ten je podkladem pro diskusi s občany. Slovo 

participace nechci používat, řeknu potom proč. Jsem rád, že se vám líbí cestičky s lavičkami, 

to jsou zábrany, které nepustí rozjetý kamion. Už v té době to bylo na místě veřejně 

diskutováno, přišlo tam asi 50 lidí, ukazovali jsme první náčrtky, co má Židovská obec, od 

toho bychom se odpíchli. Měl jsem jen pozitivní ohlasy. 

 K javoru. Chápu, že pan starosta je rád, že se to rozdělilo na etapy. Měl jsem v tom 

tvrdší názor, protože dnes by tam už stály dva vzrostlé stromy, na jaře příštího roku by 

veřejnost viděla výsledek celé investiční akce, co se týká první části, byl by hotov vodní 

prvek, byly by tam retenční nádrže, zadržovala by se tam dešťová voda. Věřte tomu, že 

projekt by byl hezký. Jako jeden z prvních by obsahoval nová ekologická řešení, která se ne 

všude dají realizovat, a tady šla udělat. Bylo to připravené, mrzí mě vícenáklady. Ta 

šestimetrová jáma už je zasypaná, nádrže tam dát nejdou, protože dokud tam strom bude, nedá 

se tam nic připojit. Podle mne je to škoda. 

 Myslím si, že hlavní důvod rozjetí protestů je zabránit realizaci takových hezkých 

projektů. Např. na Hradčanském náměstí mě potkala paní, i přes roušku mě poznala a říkala, 

zda si můžeme popovídat – že mi jde vynadat za strom. Vizualizaci jsem jí ukázal, deset 

minut jsme si povídali a po této době mi řekla: Proč jsme to podepisovali?  
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Mysleli jsme, že tam bude jen beton. Chápu, že je to o diskusi s lidmi, ale nedělejme to, že z 

druhé strany je zneužívaná vykřiknutím – oni tam betonují. Proto otevřeně říkám, že mi to 

připadá jako snaha zabránit realizaci hezkých projektů.  

 Vím, že mnoho místních to bere stále pozitivně, těmto lidem říkám mlčící většina. 

Nechtějí se nikam podepisovat, chtějí žít a starat se o sebe. Spousta lidí mi vyjádřila podporu 

a ptali se, kdy už to konečně uděláme. Každý se pohybujeme mezi jinými lidmi a kolem 

každého se soustřeďují jiní lidé.  

 Jak tady vznikají fámy. To, co tady promítl pan Beno Ge. Na internetu stáhl nějakou 

fotku, jak si to představoval IPR, ale tady se tvrdí, že toto je náš projekt. Co tady promítl, 

nemá s námi nic společného. Viděl jsem to poprvé na facebooku zveřejněno jím a když jsem 

začal hledat, našel jsem to v archivu IPR jako jednu z variant.  

 Vícepatrové terasy – to je něco podobného. K tomu chci říct jednu strašně důležitou 

věc. Každý architekt kreslí tzv. do šuplíku nějaké věci, i váš kolega Vích tam nakreslil také 

trojúhelník. Třeba Staroměstská radnice existuje snad v padesáti variantách. Nakreslil ji 

Gočár, Šustár, Vrátný, Koucký, Cajthamlovi, fakulta Vysokého učení technického v Brně – 

kreslí to spousta lidí, ale nikdo s tím neběhá a neříká – podívejte se, co tady chtějí stavět. 

Architekt dostane nějaké zadání a nakreslí k tomu třeba tři vlastní varianty, protože říká, že na 

Praze 1 nemají žádný rozmach. Nakreslí si to podle sebe a pověsí si to na web. Někdo si to 

stáhne a začne s tím běhat. Tím vznikají fámy.  

 Pokud se týká Pařížské a Františku, podle mne bude prezentován návrh. František – až 

bude jasno s TSK, s IPR a s dalšími, že se to může startovat, tak povrch bude až po celé 

stavbě. Lidé třeba změnili názor na kavárnu a už ji tam nechtějí. V Praze trvá každý projekt 

dlouho. Jestliže se na začátku na základě participace něco udělá, tak když budeme říkat, že 

pokaždé budeme dělat participaci, tak nikdy nikdo nic nepostaví.  

 To, že nikdo nevěděl o molu. Např. v materiálu IPR, který je součástí usnesení rady  

hl. m. Prahy, je popsáno, doporučeno k realizaci a všude je popsáno stejně: pevné, na úrovni 

řeky, o technickém provedené mol rozhodne Povodí. 

 Byl přístupný k tomu, abychom se o tom bavili a nedělali z toho žádný boj.  

 Někdo tady říkal, že jsem neměl pravdu. Na závěr si dovolím ocitovat, co se mi líbí, 

kdy se pan Boháč vyjádřil. 

 Participace není univerzální nástroj. Zaprvé. Participace se nesmí zneužívat. Už dávno 

víme, že hlas davu není hlasem rozumu. Je zcela demokratické a legitimní, pokud o některých 

záležitostech rozhodují jen volení zástupci či odborníci. Participace se musí provádět velmi 

profesionálně. Někdy stačí dva, tři jedinci, kteří si přišli vylít svou životní frustraci, a na 

lokální peklo je zaděláno. Může se to stát důvodem války, která přinese oběti na všech 

stranách. Participace se nehodí všude a vždy. Zapojovat občany je vhodné jen tehdy, pokud 

víme, že jejich podněty dokážeme zohlednit a nejsou předem dané podmínkami. Podstatou 

participace je sdílená odpovědnost za společný prostor a odpovědnost má každý jinou, pro 

občana, politika, aktivisty, neziskovky jsou velmi odlišné. Každý z aktérů si musí uvědomit 

svou úlohu zapojením do plánování, když přejímá i spoluúčast na budoucnosti svého města. 

 Je to fantasticky popsané. Jednou se třeba dočkáme toho, že tak budeme postupovat 

všichni a nepovedeme na základě projektů válku.  

 

P.  H e j m a : 

 Technickou poznámku má kolega Nazarský.  

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Bylo to velmi zajímavé, nebudu to komentovat. Pan radní sloučil tři příspěvky do 

jednoho, aniž by na to měl nárok. Tím byl porušen jednací řád. 
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P.  H e j m a : 

 Dopředu upozornil, že si najednou vybírá tři příspěvky.  

 

P. N a z a r s k ý : 

 Mělo se procedurálně hlasovat, mně se to nelíbilo.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegu Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Doufám, že nebudu takový uspávač hadů jako kolega Bureš. Na jeho věty a 

mudrosloví si dávám pozor. Trpí trochu bájnou lhavostí. Zaujalo mě to, jak říkal, že před 

staronovou synagogou je volný prostor z ženské části. Nevím, kde jste na to přišel. Na mobilu 

jsem si vygoogloval asanační plán Židovského města, a tam to bylo historicky stoprocentně 

zastavěné. Z Maiselovy ulice vedla ulice a pak byl malý plácek na straně k Pařížské. 

 Než se pustíte do takového usilovného mudrování na veřejnosti, měl byste si 

informace trochu ověřit. Hovořil jste o historické době, kdy tam bylo Židovské město. Nevím, 

jestli víte, kdy byla postavena staronová synagoga, je tam ze středověku, ne gotická. Je tam ze 

14. století. Tehdy to tam bylo úplně zastavěné. To na upřesnění. 

 Nevím, jaké máte vzdělání, ale nedělejte to, je to trochu trapné.  

 Další věc je, že jsem nerozuměl panu Kračmanovi, zda řekl, že nám ukáže dvě nebo tři 

fáze. S Petrem Kučerou jsme našli na registru smluv, že 5. května bylo zadáno stavební 

povolení na mola. To bych považoval za zajímavou informaci. Člověk to z vás tahá jako z 

chlupaté deky, ale co si nenajde, to neví. Našel jsem, že jste to zadali za 199650 Kč, aby to 

nemuselo projít jednáním rady. To jsou drobnosti. Kdybyste mi řekli: pana Vích, počkejte, 

zadali jsme projekt na mola a tam všechno uvidíte, pak to zparticipujeme, zeptáme se 

obyvatel, co si o tom myslí a na finální podobě uvidíme, jak to ve skutečnosti bude vypadat. 

Byl bych spokojený a nemuseli jsme si o tom dvě hodiny vyprávět. Přístup k informování 

veřejnosti i nás zastupitelů byste měli dělat zodpovědněji, konstruktivněji, s daty na stole a ne 

vypouštěním různých drobných víceméně nepravdivých informací.  

 Mám ještě dotaz k molu, když jste ho zadali. Odkud kam povede? Čapadlo je tam teď 

zasypané stromem. Lidi tam budou připlouvat a odplouvat lodičkami, jak je to tam zadáno?  

 

P.  H e j m a : 

 Technická – pan kolega Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Vaším prostřednictvím bych požádal pana arch. Vícha, aby mírnil své projevy a 

nedělal tady ze mne idiota. Věci, které říkám, mám před sebou doložené od významných 

památkářů a historiků. Čerpám z dat, která si ověřím. Že to nevíte vy, za to nemohu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegu Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 Budu se točit kolem garáží na Dvořákově nábřeží, je to zajímavé. Na radnici Prahy 1 

leží dopis z Magistrátu, ve kterém sdělují, že neponesou investici a neponese ji ani TSK. 

Nositelem investice za cca 300 mil. Kč má být Praha 1? To by mě zajímalo. 
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P.  H e j m a : 

 Bude reagovat pan radní Bureš. 

 

P.  B u r e s : 

 Jednáme o tom. Že je o tom dopis – už jsem viděl tolik odlišných dopisů. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Talackovou. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Děkuji za obsáhlou odpověď. Zpřístupnění Bílkovy sochy Mojžíše může být vhodné. 

Celkově změna je velmi radikální a je třeba zapojení občanů. 

 K Františku. Situace se od r. 2016 změnila a je možné, že místo lidé vnímali jinak. 

Proto je třeba do rozhodnutí znovu zapojit občany.  

 Chtěla bych se zeptat, zda máte představu, kolik polyfunkční objekt může stát? 

 

P.  H e j m a : 

 Rozpravu končím. Technická poznámka pan kolega Vích. 

 

P.  V í c h : 

 Prosím, zda by mohla být po hlasování pauza na občerstvení. 

 

P.  H e j m a : 

 Počítali jsme s tím, protože potřebujeme pauzu pro paní Kopečkovou a pro techniku, 

aby restartovala systém, aby fungoval kvalitně přenos.  

 Technická – pan kolega Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Mám informaci, že chce mluvit ještě jeden občan. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za připomenutí, je tady jedna přihláška k diskusi. Tu musíme ještě vypořádat. 

 Pan kolega Heres. 

 

P.  H e r e s : 

 Vzhledem k tomu, že bude 20minutová pauza, prosím hlasovat, že budeme pokračovat 

po 21. hodině.  

 

P.  H e j m a : 

 K tomu určitě dojdeme, předpokládám, že budeme pokračovat po 21. hodině. 

 Máme tady ještě přihlášku od pana Matouše Turka, který je občanem Prahy 4. Prosím 

hlasovat o jeho vystoupení. Pro 18, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 7. Máte slovo. 

 

P.  T u r e k : 

 Děkuji, že jste mě vpustili do diskuse. Budu stručný, chápu, že je to dlouhé 

zastupitelstvo stejně jako minulé, kterého jsem se také zúčastnil celou dobu. 

 Na konci projednávání bodu bych zdůraznil, že se diskuse odehrává proto, že tato 

petice je závazná, je třeba ji projednat. Když tady byla petice se čtyřmi tisíci podpisy, odmítli 

jste vzít ji na vědomí, ne o ní diskutovat. Teď tuto petici berete na vědomí, protože musíte. 
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 Tady se jedná o aroganci moci, nejedná se o korektní diskusi s občany o podobě 

prostoru, která třeba dopadne tak, jak si představuje koalice. Každá vládnoucí koalice má 

většinu hlasů, to je v pořádku, ale tady se nejedná o diskusi, která je zakončena rozhodnutím, 

které je racionální, zdůvodněné, které má pro občany nějakou důvěryhodnost. 

 K aroganci. Mluvím za javor. Jsem rád, že stojí. Na minulém zastupitelstvu několik 

koaličních zastupitelů řeklo, že je jim stromu velmi líto, ale bohužel. Jsem rád, že se to 

změnilo a děkuji za to. Nebylo to ale vaším rozhodnutím, vy byste chtěli, že byste změnili 

názor jen pod veřejným tlakem, kdy jste názor museli změnit. Byl bych rád, aby to tady 

zaznělo, protože to tady vypadalo, že je to přirozený vývoj věcí. Není to přirozený vývoj, byl 

to veřejný, mediální, osobní tlak, který vedl k tomu, že jste začali občanům naslouchat.  

 Mám ještě dvě konkrétní krátké poznámky. Nevzali jste na vědomí petici. Minule to 

byl myslím pan Ulm, tentokrát to byl pan Bureš, kdo argumentaci proti stovkám podpisů 

založili na tom, že někde někoho potkali a ten člověk jim něco řekl. Třeba to tak je. Často se 

tady odvoláváte na to, že by lidé měli operovat tím, co je přezkoumatelné, závazné, co je 

realita. Jako občan nemám možnost přezkoumat to, co tvrdíte. Může to být pravda, a nemusí. 

Petice je ale hmatatelná a podpisy má. Znevažovat podpisy lidí tím, že budete tvrdit, že to 

jsou aktivisté, že sem nepatří atd. je mimořádně odporné pro veřejnost. 

 Potkal jsem tady na minulém zastupitelstvu jednu vaši sousedku, která říkala, že nikdy 

na zastupitelstvu nebyla, ale že nemohla uvěřit tomu, co se tady dělo, že to nečekala a vůbec 

nechápala, že tak to skutečně funguje. A to byla vaše volička, volila My, co tady žijeme.  

 Pane Bureši, říkal jste, že noviny jsou nedůvěryhodné a že v novinách je vždycky 

něco, co tam někdo napíše a že se tomu nemá věřit. Rád bych řekl, že jste to byli vy, kdo do 

Lidových novin a možná do dalších médií posílali informace tak, že zkreslené články 

vycházely den poté, co se odehrála nějak událost, např. cesta občanů na radnici, aby mohli 

kontaktovat své zastupitele. Vy jste to dali do médií, jako že došlo k nějakému napadení atd., 

což nebyla pravda.  

 

P.  H e j m a : 

 Přistoupíme k další části projednávání. Ve své závěrečné řeči jen zmíním to, co bylo 

po mně požadováno.  

 Znovu opakuji: všechny projekty, které jsou zmiňovány, budou projednány s 

veřejností, na příslušných platformách v rámci komisí rady MČ, ať už se bude jednat o komisi 

participaci, územního rozvoje či další. V tomto směru nebudeme odmítat žádný názor v rámci 

slušné komunikace. Poslednímu příspěvku z Prahy 4 musím oponovat, tehdejší průvod na 

radnici měl hodně daleko od slušného shromáždění, které by šlo na návštěvu. Nechci říkat to, 

co se tam přihodilo, bylo to velmi špatné a nedůstojné. V tomto směru se k tomu nechci 

vracet.  

 Myslím si, že dobrý závěr je ten, že jsme přistoupili ke složitější cestě, že stromu 

dáváme šanci a že se budeme snažit najít technické řešení, jak plácek zrevitalizovat tak, aby to 

bylo místo důstojné. Na rozdíl od pána, který nám přišel z Prahy 4 kázat, na tomto místě 

bydlím. V poslední době jsem mluvil se zástupci mnoha domů, a absolutní většina říká, že 

projekt vítají, ale že teď nemohou využít revitalizovaný podchod pod nábřežím, litují toho, že 

projekt není realizován v plné podobě. Komunikaci myslíme velmi vážně a divili byste se, 

kolik sousedů tomu naopak vyjadřuje podporu. Bohužel, je to ta mlčící většina. S tím ale nic 

nenaděláme, příslib jsme dali a budeme se podle toho chovat. Určitě bude možnost si všechny 

věci vyříkat i mimo půdu tohoto zastupitelstva. 

 Prosím pana předsedu Návrhového výboru, aby nás seznámil s došlými 

pozměňovacími návrhy. 
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P.  B u r e š : 

 Musíme nejdříve hlasovat o prodloužení po 21. hodině, určitě je dříve nedočtu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím procedurálně hlasovat o souhlasu s pokračováním zastupitelstva po  

21. hodině. Pro 21, proti 1, zdrželi se 2, nehlasoval 1. Návrh byl přijat, pokračujeme i po  

21. hodině. 

 Prosím o slovo předsedu Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 Poslední doručené jsou tři pozměňovací návrhy paní zastupitelky Počarovské. Prosím 

Vlaďku o promítání. 

 K bodu I., bod 3, odrážka 3 – škrtnout slovo „finální“. V 3., 4, škrtnout „finální“. Toto 

je první pozměňovací návrh, dvakrát škrtnout slovo „finální“.  

 Čtyřka je ale protinávrh. Je to pozměňovací návrh do pozměňovacího návrhu pana 

Nazarského. Nic takového ale neexistuje, musíte se spolu domluvit.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Může se pan Nazarský ztotožnit?  

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Byl bych raději, kdyby se o mém bodu hlasovalo zvlášť. Chtěl bych, aby se s občany 

dospělo k finální podobě. Neztotožňuji se. 

 

P.  B u r e š : 

 Z tohoto bodu je hlasovatelný pouze první bod. Jako první hlasujeme k bodu 3, 

odrážka 3 – vyškrtnutí slova „finální“.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 12, proti 1, zdrželo se 11, nehlasoval 1. Tento návrh nebyl 

schválen. 

 

P.  B u r e š : 

 Druhý pozměňovací návrh je k bodu 1: která žádá o projednání následujícího – a 

úvodní text následující části: My, občané městské části Praha 1 tímto ve smyslu § 8, písm. c) 

zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze žádáme, aby ZMČ projednalo: 

 1. náš požadavek na zachování javoru stříbrného na pozemku č. 168, k. ú. Staré Město, 

u Novotného lávky, 

 2. náš požadavek, aby parčík na pozemku parc. č. 168, k. ú. Staré Město, u Novotného 

lávky zůstal zelení, a aby nebyl vydlažďován, 

 3. náš souhlas s tím, aby na rohu ulic Pařížská, Maiselova a Břehová, na pozemku 

parc. č. 125, k. ú. Josefov, došlo k zádlažbě/zpevňování povrchu, k úbytku zeleně, 

 4. náš nesouhlas s tím, aby část parku před Anežským klášterem směrem na 

Dvořákovo nábřeží, viz pozemek parc. č. 899/1, k. ú. Staré Město, byla zastavěna budovou. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 11, proti 0, zdrželo se 12, nehlasovali 2. Návrh nebyl schválen. 

 Prosím o další. 
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P.  B u r e š : 

 Třetí pozměňovací návrh. Doplnění za bod 2, nový bod 3 a další přečíslovat: 

 Bere na vědomí prohlášení starosty Petra Hejmy k realizaci projektu revitalizace 

plochy Anenského trojúhelníku a rekonstrukce a obnovy čapadla při ulici Karolíny Světlé – 

viz příloha. Další přečíslovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Toto prohlášení je součástí přílohy tisku.  

 

P.  B u r e š : 

 Chápu to tak, že jde o prohlášení, které bylo přílohou tisku a jestli se nepletu, je 

dokonce přílohou usnesení hl. m. Prahy. 

 

P.  H e j m a : 

 Nevadí mi to, klidně to adoptuji do svého původního návrhu, protože prohlášení stejně 

bereme na vědomí tím, že je to přiloženo k usnesení zastupitelstva hl. m. Prahy. Ztotožním se 

s tím. 

 

P.  B u r e š : 

 Čtvrtý návrh, bod 3: konstatuje, že 1. v souladu s usnesením atd. pokračovat v etapách. 

Protinávrh je doplnění: dle prohlášení závěrečného slova. 

 Nevím, co se tím myslí. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Etapy tam nejsou zmíněny, nechtěla jsem to předjímat a vyjmenovávat – Anežský 

trojúhelník, čapadlo, molo. Ponechávám to na starostovi. 

 

P.  H e j m a : 

 V prohlášení je to řečeno. 

 

P.  B u r e š : 

 Usnesení má být srozumitelné a neopakovat to, co bylo podkladem pro hlasování.  

 

P.  H e j m a : 

 S tímto se neztotožňuji. 

 

P.  B u r e š : 

 Bod 3.1. se týká Anenského trojúhelníku, bod 2 se týká parčíku Pařížská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 V prohlášení je uvedeno, že to jsou tři a Petr Hejma nepotvrdil v závěrečné řeči, že 

etapy jsou Anenský trojúhelník, čapadlo a molo. 

 

P.  B u r e š : 

 Dávat do usnesení to, co je podkladem pro hlasování a dávat to do dalších usnesení je 

nadbytečné. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Děkuji za vysvětlení. 
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P.  B u r e š : 

 Další jsou pozměňovací návrhy pana zastupitele Čižinského. 

 První je bod 2, který zní: rozhodlo, že javor stříbrný na pozemku parc. č. 168, k. ú. 

Staré Město, nebude pokácen, bude dendrologicky ošetřen a zabezpečen a s výhradou, že by 

jeho stav začal ohrožovat okolí, bude nechán nadále růst. 

 O návrzích budeme hlasovat per partes. 

 

P.  H e j m a : 

 Budeme hlasovat o návrzích per partes. Nejprve hlasujeme o části 2. Pro 12, proti 0, 

zdrželo se 10, nehlasovali 3. Návrh nebyl přijat. Prosím o další návrh. 

 Prosím další návrh. 

 

P.  B u r e š : 

 Další je k bodu 3. Konstatuje, že javor dle bodu 2 se stal pro mnoho Pražanů 

symbolem konce doby, kdy stromy automaticky ustupovaly stavbám. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o této části. Pro 11, proti 1, zdrželo se 8, nehlasovali 4. Návrh nebyl 

přijat. 

 Prosím o další návrh. 

 

P.  B u r e š : 

 Bod 4. Ukládá radě MČ Praha 1 dát orgánu ochrany přírody podnět k prohlášení 

javoru dle bodu 2 za památný strom ve smyslu § 46, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny. Bod 4.1: odpovídá rada MČ s termínem do 1. 7. 2021. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 12, proti 4, zdrželo se 7, nehlasovali 2. Návrh nebyl přijat.  

 Prosím o další. 

 

P.  B u r e š : 

 Další je k bodu 5. Žádá radu hl. m. Prahy provést novelizaci nařízení č. 10/2016 Sb.  

hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území, technické 

požadavky na stavby v hl. m. Praze, pražské stavební předpisy, v platném znění, kterou dojde 

k výraznému zvýšení ochrany stromů a ostatní zeleně při využívání území.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 10, proti 2, zdrželo se 13, nehlasoval 0. Návrh nebyl přijat. 

 Prosím další. 

 

P.  B u r e š : 

 Další bod 6 je nehlasovatelný, protože ukládá informovat o neschváleném bodu 5.  

 Další je k bodu 7: ukládá Kontrolnímu výboru ZMČ Praha 1 prověřit použití dotace od 

hl. m. Prahy při realizaci projektu Úprava veřejného prostoru Praha 1, Staré Město, při ulici 

Karolíny Světlé, Smetanovo nábř., a to zejména s ohledem na otázku, zda při použití dotace 

nedošlo s ohledem na rozpor mezi účelem dotace a skutečným obsahem tohoto projektu k 

dotačnímu podvodu. Bod 7.1. zodpovídá Kontrolní výbor ZMČ Praha 1. Termín do 1. 7. 

2021.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 10, proti 3, zdrželo se 9, nehlasovali 3. Návrh nebyl schválen. 

  

P.  B u r e š : 

 Další návrh je pod č. 8. Nesouhlasí s realizací projektu rekonstrukce a obnova čapadla 

při ulici Karolíny Světlé, ani se záměrem MČ Prahy 1 na výstavbu mol, vytvoření nábřežního 

korza na Vltavě a na Smetanově nábřeží. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 9, proti 8, zdrželo se 6, nehlasovali 2. Návrh nebyl přijat. 

 

P.  B u r e š : 

 Další návrh pod č. 9 je nehlasovatelný, bylo to informování o předchozím. 

 Bod pod č. 10. Ukládá starostovi a radě zapojovat občany do plánovaných projektů již 

ve fázi plánování. 10.1. zodpovídá rada MČ s termínem 1. 1. 2022.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 11, proti 0, zdrželo se 9, nehlasovalo 5. Návrh nebyl přijat. 

 

P.  B u r e š : 

 Bod č. 11. Ukládá radě MČ Praha 1 zastavit všechny práce směřující k vydláždění a 

zpevnění pozemku parc. č. 168, k. ú. Staré Město a předložit zastupitelstvu ke schválení nový 

plán revitalizace tohoto parčíku, která nebude proti stavu k počátku března 2021 obsahovat 

významnější úbytek zeleně na tomto pozemku, ani významnější úbytek zatravněné plochy na 

tomto pozemku a bude obsahovat přinejmenším stejný počet stromů jako v r. 2017. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 12, proti 5, zdrželi se 4, nehlasovali 4. Návrh nebyl přijat. 

 Prosím o další návrh. 

 

P.  B u r e š : 

 Ukládá radě MČ Praha 1 zastavit všechny práce směřující k vydláždění, zpevnění 

plochy parčíku na rohu ulic Pařížská, Maiselova a Břehová na pozemku parc. č. 125 v k. ú. 

Josefov nebo k úbytku zeleně na tomto pozemku či k úbytku zatravěné plochy na tomto 

pozemku. Bod 1.1: zodpovídá rada s termínem do 1. 1., bod 1. 2.: zodpovídá Ing. Petr Hejma. 

Jestliže zodpovídá rada, je to totéž, takže jen bod 1.1. – rada. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 12, proti 5, zdrželo se 6, nehlasovali 2. Návrh též nebyl přijat. 

 

P.  B u r e š : 

 Poslední návrh od pana zastupitele Čižinského: 

 Ukládá radě MČ Praha 1 zastavit všechny práce směřující k umístění stavby v parku 

před Anežským klášterem směrem na Dvořákovo nábřeží na pozemku parc. č. 899/1, k. ú. 

Staré Město, nebo k úbytku zeleně na tomto pozemku či k úbytku zatravněné plochy na tomto 

pozemku. Zodpovídá rada MČ Praha 1 s termínem 1. 7. 2022.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 10, proti 3, zdrželo se 11, nehlasoval 1. Návrh nebyl schválen. 

P.  B u r e š : 

 Další je pozměňovací návrh pana zastupitele Skály. V bodu 3.3. na konec, kde je 

„bude připraven pro participaci s veřejností“ doplňuje „a to po řádném projednání v 

dotčených komisích, to je v komisi pro dopravu, v komisi pro územní rozvoj a v komisi pro 

životní prostředí“.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pan kolega byl úspěšný. Pro 21, proti 1, zdržel se 1, nehlasovali 2. 

Návrh byl přijat.  

 

P.  B u r e š : 

 Další pozměňující návrh je návrh pana zastupitele Nazarského: 

 V usnesení k bodu 3 doplnit podbod 4, který zní: Finální podoba projektů bude 

tvořena spolu s občany v rámci participačního procesu. Bude zjištěna potřebnost projektů a 

očekávání občanů, zakomponovány budou jejich představy o využití daných území. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 12, proti 0, zdrželo se 10, nehlasovali 3. Tento návrh nebyl 

přijat.  

 

P.  B u r e š : 

 Poslední sada pozměňovacích návrhů je od pana zastupitele Kučery. 

 První je: v bodu 1 přidat bod: ruší usnesení č. UZ21_0231 ze dne 26. 3. 2021 v bodě  

č. 5.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 12, proti 2, zdrželo se 10, nehlasoval 1. Návrh nebyl přijat.  

 

P.  B u r e š : 

 Další je přidat bod: ukládá zachovat strom javor stříbrný růst na parcele 168, k. ú. 

Staré Město, řádně o něj pečovat a dbát na dobrou perspektivu tohoto stromu v souvislosti se 

všemi plánovanými nebo realizovanými projekty, které se dotýkají tohoto území. Zodpovídá 

starosta Petr Hejma, termín 1. 6. 2050. 

 

P.  H e j m a : 

 Ve sto letech tam budu chodit. Prosím hlasovat. Pro 12, proti 0, zdrželo se 9, 

nehlasovali 4. Návrh nebyl schválen.  

 

P.  B u r e š : 

 Předposlední návrh je přidat bod: ukládá bezodkladně a podrobně průběžně 

informovat ZMČ Praha 1 o úpravách projektů revitalizace plochy Anenského trojúhelníku na 

pozemku parc. č. 168, k. ú. Staré Město a o navazujících projektech obnovy čapadla, 026 

17A, a vytvoření nábřežního korza. Zodpovídá starosta Petr Hejma. Termín do 16. 6. 2021. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 12, proti 1, zdrželo se 9, nehlasovali 3. Návrh nebyl přijat.  
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P.  B u r e š : 

 Posledním návrhem je pozměňovací návrh, který zní: 

 Doplnit na konec bodu č. 3, odst. 3, slova: v souladu s pražským Manuálem 

participace v plánování města.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 12, proti 0, zdrželo se 9, nehlasovali 4. Návrh nebyl přijat. 

 

P.  B u r e š : 

 Pane starosto, tím jsme se vypořádali se všemi doručenými návrhy. Můžeme hlasovat 

o původním návrhu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím přistoupit k hlasování o upraveném původním návrhu usnesení.  

 Technická poznámka – kolegyně Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Prosím hlasovat per partes. 

 

P.  H e j m a : 

 Máte na to právo. Prosím nejprve hlasovat o části 1. Pro 24, proti 0, zdržel se 1, 

nehlasoval 0. Tato část byla schválena. 

 Prosím hlasovat o části 2. Pro 22, proti 0, zdrželi se 3, nehlasoval 0. Tato část byla též 

schválena. 

 Prosím hlasovat o části 3, do které jsme vkládali. Prosím o promítnutí. Bereme na 

vědomí prohlášení. Pro 18, proti 1, zdrželo se 6, nehlasoval 0. Tato část byla schválena. 

 Prosím hlasovat o 4. částí – konstatační. Pro 15, proti 2, zdrželo se 8, nehlasoval 0. 

Tato část byla též schválena. 

 Prosím hlasovat o 5. části – ukládací. Pro 23, proti 0, zdrželi se 2, nehlasoval 0. Tato 

část byla schválena.  

 Prosím hlasovat o usnesení jako celku. Pro 13, proti 3, zdrželo se 8, nehlasoval 1. 

Usnesení bylo schváleno.  

 Nyní dle dohody vyhlašuji 15minutovovou technickou přestávku, bude následovat 

dokončení interpelací zastupitelů a pak se vracíme zpátky k bodu 5. 

(Přestávka) 

 Budeme pokračovat v dotazech a interpelacích členů zastupitelstva. Prosím paní 

Počarovskou, aby se ujala slova. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Mám dotaz na pana Bureše a na paní Špačkovou.  

 Vážený pane radní Bureši, vážená paní radní Špačková, ráda bych se vás dotázala na 

otevírací dobu zahrady V Jirchářích, která byla v r. 2015 zrekonstruovaná z více než 90 %  

z dotací EU. Původní označení otevírací doby je vidět na fotce v příloze, kterou vám pošlu  

e-mailem. Během minulého roku byla část nápisu týkající se otevírací doby odstraněna. Bylo 

tam napsáno, že otevírací doba je do 20 hodin, v neděli do 17 hodin. V období pandemie byla 

otevírací doba zahrady z pochopitelných důvodů omezena, ale není jasné, proč byl nápis 

odstraněn. Obávám se, jestli to neznamená, že otevírací doba je do budoucna omezena. Byla 

by to škoda, víme, že zahrada je hodně využívaná.  
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 Výsledná podoba po odstranění nápisu není kultivovaná, není to ani přemalované, jsou 

tam díry a vypadá to hrozně.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o krátkou reakci. 

 

P.  B u r e š : 

 Věc se řeší. Přisoudil bych to místní aktivitě. Chodí nám maily, zda bychom ji mohli 

zavírat už v 18 hodin, protože se tam začali scházet místní mladí a trochu tam dělali 

nepořádek. Trochu se bojím, že to byla místní lidová tvořivost, která to chtěla. Shodou 

okolností to řešíme právě proto, že na konci minulého týdne přišel mail, zda by to šlo zkrátit. 

Je to v řešení a odpovíme. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Poprosím paní Valíčkovou, mám krátké dvouminutové video. Je to interpelace na pana 

Richarda Bureše. Dostal jsem to od jednoho občana, který nemá potřebu být jmenován, ale 

osobně ho znám. Natočil na mobil práci zaměstnanců firmy DAP na Uhelném trhu. Ze záběru 

uvidíte, že tam dochází k nějaké fiktivní opravě dlažby.  

 Je tam dlažba, pán přichází a vyndavá kostky. Udělá dva kroky a udělá další dírku, 

další dva kroky a zase dírku, a za ním je druhý. 

 Posílal jsem to panu Czitalovi do mailu, reagoval, že je to šílené. U tohoto ještě 

existuje fotografie s cedulí DAP a už je to jako opravené. Udělají to tak, že vyfotografují díru, 

a pak vyfotografují opravenou dlažbu. Je to opravené, zasypané pískem, že je to opravené.  

 Nemluvil jsem s nimi, mám jen to video, nemám žádnou podrobnější informaci. Pro 

veřejnost jeto  pobuřující, není pochopitelné, co tam ti dva pánové dělají.  

 Můj dotaz směřuje k tomu, jakým způsobem je zadávána a kontrolovaná práce oprav? 

Jestli to probíhá tak, jak to vypadá, že firma DAP sama sobě vyrobí práci a vyinkasuje ji, 

vnímám to jako nesystémové. Bylo by super, kdyby dostali výpis nějakých závad, které by 

opravili, a potom to někdo od nich převzal. Napadlo mě, že by bylo dobré, kdyby to dělala 

Městská policie. Když mají nahlášenou opravenou dlažbu, odškrtli by to a firma DAP by 

dostala proplacenou fakturu za opravu. 

 Že to opravují a dělají systematicky, to jsem rád, jde mi o způsob zadávání a kontroly, 

aby tam nedocházelo k nějakým finančním únikům.  

 

P.  B u r e š : 

 Rovnou odpovím, aby nevznikaly nějaké fámy. Za duben byla o 20 % krácena celá 

fakturace a tyto dva pracovníky ve firmě DAP nenaleznete, byli odejiti.  

 Co se týká zadávání a kontroly, existuje stará aplikace, která ze všech podnětů vybírá a 

předává se to dál. Pevně věřím, že všechny firmy už začnou fungovat po covidu a podaří se 

nainstalovat to, co tady bylo v r. 2018 a co jsem už nenalezl na Úřadu – kompletní aplikace 

závad na chodníku, která má tři vrstvy, vrstvu nabírání podnětů z Prahy on-line, z mailů atd., 

má vrstvu manažerskou, kde automaticky dochází ke kontrole, kde je to do půl metru, což 

děláme my, nebo nad to, což dělá TSK. Zpráva se předává. Současně je k tomu i vrstva 

aplikace pro DAP, dříve to byly dokonce dvě firmy, byly rozděleny po březích, které budou 

muset provést identifikaci před a po. Aplikace byla v r. 2018 hotova, potom se nenasadila. 
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Hledal jsem ji, dávám ji dohromady a věřím, že v září bude připravena k nasazení. Pracovníci 

ať od pana Czitala nebo od zmiňovaného oddělení aplikaci pro kontrolu budou mít.  

Už to mám, je to funkční, testuji to. Znamená to, že kontrola bude probíhat výrazně lépe a 

bude se na základě toho sestavovat podklad pro fakturaci. Považuji to za vyřešené, musíme to 

otestovat. 

 Co se týká tohoto případu, není to poprvé, když se na něco takového přišlo, ale v 

tomto případě v dubnu bylo sraženo 20 % z celé fakturace bez ohledu na to, co se stalo. Oba 

pracovníky již v této firmě nenajdete.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegu Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Vážený pane starosto, 5. 6. 2020 jsem od vás obdržel odpověď na moji interpelaci, 

kterou jsem zastupitelstvu prezentoval před rokem, 19. 5. 2020. Požádal jsem vás na základě 

podnětů od veřejnosti o přehodnocení provozních poplatků spojených s uskutečněním svateb. 

Navrhl jsem zpoplatnit místa, lhůty a časy, o které snoubenci projeví zájem a které nyní, na 

základě platných podmínek, nelze na Praze 1 realizovat a umožnit tak plnění požadavků. Dále 

jsem navrhl, aby pár, kde minimálně jeden snoubenec má trvalé bydliště na Praze 1, měl 

aspoň částečně odpuštěn poplatek, např. za zábor místa.  

 Pane starosto, ve vaší odpovědi jste se mnou souhlasil a uvedl, že bude potřeba  

v dohledné době přehodnotit dosavadní mechanismus. 

 Pane starosto, dále jste uvedl, že některé dny nejsou pro svatby vhodné. Proč by např. 

1. květen neměl být vhodný pro svatbu na Praze 1, pokud si tento den svatebčan pro svůj 

společný významný den přejí? Proč se nemůže oddávat v tento den na Praze 1, když se 

oddává na jiných místech naší republiky? 

 Ve vaší reakci jste mi uvedl, co vše je potřeba před změnou pravidel realizovat a 

upozornil jste mě, že již tehdy, v červnu 2020, matrikářky přijímají žádosti o konání 

svatebních obřadů pro r. 2021 a že s případnou změnou pravidel bude třeba snoubence 

seznámit v dostatečném předstihu. V závěru dokumentu jste mě ujistil, že se zasadíte o to, aby 

náš úřad, tajemník úřadu i rada městské části se problematikou oddávání zabývali.  

 Pane starosto, uplynul rok, kdy covidová pandemie velmi okleštila svatební obřady. 

Všichni věříme, že postupným rozvolněním se mladí lidé opět pohrnou do oddávání a v 

ideálním případě si pro svůj společný významný den vyberou území Prahy 1. Uplynula doba, 

která byla ideální pro změnu pravidel.  

 Pane starosto, prosím o sdělení, co se v dané záležitosti za celý rok realizovalo, kým a 

co bylo projednáváno a s jakým výsledkem. Ten je potřeba snoubencům, jak jste mi sám před 

rokem v písemném sdělení uvedl, s předstihem oznámit.  

 Děkuji vám a po vzoru Filipa Dvořáka David Bodeček, zastupitel. 

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, bude vám pečlivě odpovězeno.  

 Prosím pana kolegu Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Interpelace směřuje na Petra Hejmu, Petra Burgra a Michala Cabana. 

 Vážení pánové, v radničním časopisu v rubrice místní parlament se vaše uskupení My 

co tady žijeme opakovaně posmívá těm občanům, kteří nechtějí bezdůvodně kácet stromy v 

centru Prahy, např. javor stříbrný u Novotného lávky. V dubnovém čísle jste napsali: 
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 Navíc v době největší hysterie byly na břehu Čertovky pokáceny tři vzrostlé stromy, u 

kterých nikdo neřekl ani slovo.  

 V květnovém čísle jste napsali: Kdo dnes nepíše o javoru stříbrném na Anenském 

trojúhelníku nebo o holubu řivnáčovy, jako by nebyl. Přitom jen v průběhu tohoto roku a 

koncem roku minulého byly poraženy stromy ve Vrchlického sadech, na levém břehu 

Čertovky, o Jelením příkopu ani nemluvit. Konec citace. 

 Táži se vás na následující: Byla kácení stromů ve Vrchlického sadech, u Čertovky či v 

Jelením příkopu důvodná, např. proto, že stromy ohrožovaly své okolí? Pokud ano, proč jste 

to ve svých článcích neuvedli? Pokud ona kácení důvodná nebyla, proč jste proti kácení oněch 

stromů neprotestovali?  

 

P.  H e j m a : 

 Bude samozřejmě reagováno. Pan místostarosta se hlásí ihned o reakci. 

 

P.  B u r g r : 

 Na každou interpelaci je slušné odpovědět. Na druhou stranu, abychom si podávali 

kolkovanou žádost do našeho politického stanoviska, co tam máme nebo nemáme napsat, to 

také dělat nebudeme.  

 

P.  H e j m a : 

 Přesně tak. Prosím ještě pana kolegu Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Vážený pane starosto, z jakého důvodu si zadává radnice reklamy do novin – MF 

Dnes, Blesk atd., za které bylo utraceno již asi půl milionu korun?  

 

P.  H e j m a : 

 Bude odpovězeno. Tím jsme vyčerpali čtvrt hodiny zbývající na dotazy.  

 Pan zastupitel Skála má rychlou interpelaci? Ještě ji zvládneme. 

 

P.  S k á l a : 

 Chtěl jsem se jen zeptat pana Bureše, jestli byste mohl informovat o postupu garáží na 

Dvořákově nábřeží a o celkové revitalizaci nábřeží, kterou Magistrát plánuje? Jaké jsou 

postupy a jaká je současná podoba? 

 

P.  H e j m a : 

 Bude odpovězeno? 

 

P.  B u r e š : 

 Panu Skálovi odpovím to, co vím já, nebo se to pokusím předat na odbor investic.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za reakci. Opět přerušuji bod dotazy a interpelace z řad zastupitelů. Poslední 

interpelace si vyslechneme po skončení programu dnešního zasedání. 

 Znovu otevírám projednání  

5. bodu, tisku 870 

zřízení příspěvkové organizace Škola v přírodě a školní jídelna Janov nad Nisou. 

 Požádám o zobrazení diskutujících.  

 Na řadě máme pana zastupitele Kotase. 
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P.  K o t a s : 

 Myslím, že tady zapadla jedna věc – jak to bude s postupem? Dostanou výpověď? 

 

P.  H e j m a : 

 Paní Vencová kýve hlavou, asi odpoví.  

 

P.  V e n c o v á : 

 Je to v důvodové zprávě materiálu, kde máme předpokládaný harmonogram postupu. 

Jak tam jsou vedeny kroky, které budou následovat, tak v květnu, pokud bude zřizovací listina 

schválena, bude následovat předložení tzv. technického materiálu společně s odborem 

technické a majetkové správy, kde se budeme věnovat ukončení smluv. Pravděpodobně 

půjdeme na dohodu. Materiál jsme nemohli připravit dříve, protože jsme nevěděli a dosud 

nevíme, zda bude zřizovací listina schválena.  

 Můžeme se také dostat do situace, kdy se nám v konkurzním řízení nepodaří najít 

ředitele. I tato situace se může stát. Je potřeba připravit dohodu tak, aby se nestalo, že toto 

zařízení zůstane nějakou dobu bez ředitele.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Naváži na předchozí dotaz. Udivuje mě postup, připadá mi to trochu šité horkou 

jehlou. V lednu 2020 jsme schválili výpověď obou mandátních smluv, a to z toho důvodu, že 

jsme našli v plnění ze strany paní Mühlové, resp. společnosti Saarland pochybení. To nás 

opravňovalo k tomu, abychom podali výpověď. Jedna smlouva má výpovědní dobu jeden 

měsíc, jiná tři měsíce, šest měsíců, nepamatuji si to přesně. Je to třeba dělat s nějakým 

časovým předstihem.  

 V případě, že přistoupíte na dohodu, nevím, jestli máte jistotu, že správce bude chtít 

dohodu přijmout. V případě, že ne, posouváme se někdy do konce tohoto roku. Je velmi 

nejisté, pokud současné vedení nepřipouští, že současný správce porušuje mandátní smlouvu, 

že se podaří současného správce nějakým způsobem zbavit. Připadá mi to velmi nešťastné už 

jen z toho důvodu, že před 1,5 rokem byla výpověď již zaslána. Bylo to nové vedení, které 

tuto výpověď vzalo zpátky z těžko pochopitelných a vysvětlitelných důvodů.  

 Myslím si, že to není zcela šťastný postup. Chápu paní vedoucí, že s tím nic jiného asi 

ze své pozice dělat nemůže. Nepřipadá mi to jako šťastný postup. Vzhledem k tomu, že již v 

r. 2019 byly hotové analýzy, které vypovídaly o finanční nevýhodnosti celého řešení několik 

let, tak nechápu, že v tuto chvíli je volena taková cesta, jako je pokus o dohodu se současným 

správcem.  

 Jiná možnost by byla, kdyby současné vedení bylo ochotno hledat pochybení. Myslím, 

že David Bodeček s Kontrolním výborem pochybení našel. Je potřeba se jen podívat do 

materiálů, které už na zastupitelstvu byly, je jich tam spoustu. To jen jako návod, co by se 

dalo dělat, aby to šlo rychleji.  

 Ještě k materiálu. Pokud bychom měli uvažovat o zřízení příspěvkové organizace, 

bylo by určitě dobré si říci, jak velká zátěž to pro rozpočet městské části bude. V materiálu je 

zmínka, že se do příspěvkové organizace vloží 2 mil., že se uvolní z rozpočtu městské části. 

Postrádám celkovou finanční analýzu, která bude říkat – dovedeme si představit, že to nebude 

výdělečný podnik, na kolik bude rozpočet městské části zatížen, za jakých podmínek, za jaké 

obsazenosti, zda bude potřeba, abychom vedlejší činnost využívali a v jakém procentu.  



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

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

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 113 
 

 

 To v tomto materiálu chybí a bez tohoto materiálu je to podle mého názoru 

nehlasovatelný.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Ing. Kováříka. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Už jsem to dnes říkal, jen to zopakuji. Předpoklad využití je 50 %, jak dnes využíváme 

naše vlastní školská zařízení. Běžná kapacita využití těchto zařízení je 75-85 %. Zajištění do 

tohoto čísla je snadné, zkušenosti jsou z obdobných zařízení. Na to je nastaven mechanismus. 

Dva miliony jsou do konce tohoto roku. Z toho lze dovozovat, že celoroční částka, která nás 

to bude stát, je kolem 4 mil. Kč. Záleží na tom, jakým způsobem se podaří nastavit jak 

přechod, tak vlastní fungování. Také je otázka, jak se podaří dodržet některé věci, o kterých 

jsem hovořil, zda je budeme muset řešit jako vlastník, nebo jako příspěvková organizace. 

Vycházejme z toho, že jsme si kalkulaci učinili z těchto smluvních premis, které jsou na 

straně bezpečnosti. Nemůžeme samozřejmě předjímat vnější vlivy, stále do toho ještě 

zasahuje pandemie.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za vysvětlení. Nyní máme počtvrté přihlášeného kolegu pana zastupitele 

Nazarského. Musíme hlasovat, zda mu umožníme ještě vystoupit. Pro 20, proti 0, zdržel se 0, 

nehlasovalo 5. Prosím, máte slovo. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Mám připraven sled toho, co řekl předřečník Vladan Brož. Omezím se jen na 

konstatování, že pokud nemůžeme doložit vytíženost, že by nám ji poskytla paní Mühlová, 

můžeme to doložit dotazováním v našich školách. Zaznělo tady 50 % a 25 % z doplňkové 

činnosti že je reálné. Tato čísla měla být v rámci podkladů ke schvalování příspěvkové 

organizace. Chybí mi tam vyčíslená srovnání se stávajícím stavem, kolik to bude stát, jestli 

tím ušetříme nebo proděláme, jestli nám to stojí zato – fakta a ne dojmy nebo jenom slova a 

úvahy. Chybí mi tam důkladná analýza, kolik bude muset městská část bezprostředně 

investovat, ještě než se provoz začne, po zahájení provozu předpokládané roční náklady. 

Hovoří se tady o 2 – 4 milionech, ale je to jen číslo ničem nepodložené. Pokud to nebudu 

vidět černé na bílém podložené nějakou seriozní úvahou – ne že si tady přečtu nějaké číslo, je 

to o ničem. Chci vidět, že se tím někdo seriozně zabýval, že nevystřelil od boku nějakou cifru, 

kterou si vycucal z prstu. Bez toho je pro mne tisk bohužel nehlasovatelný.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegu Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pokud si vzpomínám, tak mě rozzlobilo, jakým způsobem si tady Per Burgr a Petr 

Hejma utahují ze střetu zájmů. Chtěl jsem se kvůli tomu ohradit. Je absurdní, že v tisku, který 

řešíme proto, že správkyně objektu je ve střetu zájmu, tak pánové si utahují z toho, jak jsou ve 

střetu zájmů, že tam v dětství jeli nebo nejeli. Je to výsměch právním předpisům i občanům.  

 Chci reagovat na poznámku ohledně doplňkové činnosti, že se to celé ohlídá. I dnes se 

to může ohlídat, je tady nějaké OTMS, do jehož gesce to patří a může si ohlídat, aby v Janově  

nedocházelo k nepravostem. Je vidět, že se to neděje. Nevidím žádný důvod se domnívat, že 

když se změní právní forma a oddělení, které to bude mít ve správě, tak to bude jinak.  
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 Připojuji se k tomu, že tento tisk nic neřeší. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Dvě krátké poznámky na pana Ing. Kováříka. Vím, že je podnikatel, mám také 

zkušenosti s podnikáním. Nikdy bych si nedovolil začít nějakou činnost jen s hrubým 

odhadem, dát do toho 2 miliony a čekat, že se něco stane. Myslím, že v materiálu by měl být 

lepší odhad. Taháme zde na kratší konec provazu, protože čísla nemáme, paní Mühlová nám 

toho moc nedávala. To jsme zpátky u toho problému, o kterém jsme se kolikrát bavili. 

 Další věc je, že vím, že správcovská odměna je stanovena smlouvou nebo dvěma 

smlouvami. Myslím, že v loňském roce nebylo mnoho dětí na pobytu ve škole v přírodě. 

Zajímalo by mě, zda byla správcovská odměna krácena. V případě, že ne, zajímalo by mě 

proč.  

 

P.  H e j m a : 

 Je někdo schopen odpovědět? Hlásí se pan Ing. Kovářík. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Správcovská odměna není postavena na naplněnosti. Pan kolega Brož odpověď znám, 

známe ji společně. Ví stejně dobře jako já a několik dalších lidí, že správcovská smlouva není 

ve smlouvě svázána s naplněností.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za vysvětlení. Končím rozpravu. Prosím pana předsedu Návrhového výboru, 

aby nás seznámil s došlými pozměňovacími návrhy. 

 

P.  B u r e š : 

 Kolega Bodeček má dva pozměňovací návrhy, toto je poslední doručený. Je to 

protinávrh a prosí o hlasování per partes. 

 Čl. 5, odst. 4b) doplnit větu, která je uvedena v předchozím odstavci, která zní:  

 Pronájem nebo výpůjčka majetku nesmí ohrozit výkon činnost organizace.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 12, proti 2, zdrželo se 9, nehlasoval 1. Návrh nebyl přijat. 

 

P.  B u r e š : 

 Další návrh je k čl. 5, odst. 4b): snížit jeden rok na 30 kalendářních dnů.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 12, proti 2, zdrželo se 9, nehlasovali 2. Návrh nebyl přijat.  

 

P.  B u r e š : 

 Další návrh je k čl. 6, kde je uvedena povinnost vést evidenci ubytovaných – doplnit: a 

úhrada všech příslušných poplatků. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 12, proti 0, zdrželo se 11, nehlasovali 2. Návrh též nebyl přijat. 



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

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

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 115 
 

 

P.  B u r e š : 

 Další návrh je do čl. 6, bod 1 doplnit: 

 a) relaxační a rekreační zázemí pro Středisko sociálních služeb Prahy 1 při obsazenosti 

s upřednostněním před zájemci nikterak propojenými s městskou částí Praha 1, 

 i) relaxační a rekreační zázemí pro odborový svaz Úřadu MČ Praha 1 při obsazenosti s 

upřednostněním před zájemci nikterak propojenými s MČ Praha 1. 

 Myslím si, že je to v písmenech předtím, vytrhávají se z toho jen dvě záležitosti. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Technická pan zastupitel Ulm. 

(Hovoří z místa, že špatně hlasoval.)  

 Návrh neprošel. Pojďme k dalšímu návrhu. 

 

P.  B u r e š : 

 Další návrh je paní zastupitelky Počarovské: v bodu 2 doplnit, že důvodová zpráva je 

veřejná.  

  

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 12, proti 3, zdrželo se 8, nehlasovali 2. Návrh nebyl přijat.  

 Prosím další návrh. 

 

P.  B u r e š : 

 Další je pozměňovací návrh pana zastupitele Čižinského, a to do usnesení doplnit bod: 

 Zastupitelstvo ukládá zajistit, že ředitel příspěvkové organizace dle bodu 1 nebude 

oprávněn vykonávat samostatnou výdělečnou činnost shodnou s předmětem činnosti či s 

okruhy doplňkové činnosti této příspěvkové organizace. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 10, proti 3, zdrželo se 10, nehlasovali 2. Návrh nebyl schválen. 

 Prosím další návrh. 

 

P.  B u r e š : 

 Další je pozměňující návrh pana zastupitele Nazarského: vypustit čl. 6, veškeré okruhy 

doplňkové činnosti. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 5, proti 9, zdrželo se 9, nehlasovali 2. Návrh nebyl schválen.  

 Prosím další. 

 

P.  B  u r e š : 

 Nyní je ucelený návrh pana zastupitele Bodečka. Prosím o jeho promítnutí.  

 Je to doplnění, které zní: 

 Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o poskytnutí příspěvku z cíleného programu 

antivirus správcům objektu MČ Praha 1 Janově nad Nisou ze dne 29. 3. 2021, resp. 

14.4.2021, a to Ireně Mühlové, IČO 60259256 a společnosti Saarland, s. r. o., IČO 27095347, 

od Úřadu práce České republiky, přičemž Ireně Mühlové, IČO 60259256, bylo na období 

3/2020 – 1/2021 vyplacena částka ve výši 487694 Kč a 

 1.2. společnosti Saarland, s. r. o., IČO 27095347 byla za období 3/2020 – 2/2021 

vyplacena částka ve výši 697253 Kč 
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 2. Informaci Úřadu MČ Praha 1 ze dne 1. 4. 2021, že neeviduje žádné ubytované hosty 

v objektech MČ Praha 1 v Janově nad Nisou, a to v termínech 14.-15.4. 2015 a 10.-11.4.2017. 

 3. Dokumenty, objednávky a faktury Ministerstva pro místní rozvoj ČR prokazující 

ubytované úředníky uvedeného ministerstva v objektech MČ Praha 1 v Janově nad Nisou, a to 

v termínech 14.-15.4.2015 a 10.-11.4.2017. 

 Bod č. 2. Konstatuje, že Irena Mühlová, IČO 60259256 přijala objednávky a vystavila 

faktury za ubytování úředníků Ministerstva pro územní rozvoj ČR v objektu vila Oáza v 

Janově nad Nisou, přestože smluvní vztah na správu uvedeného objektu má MČ Praha 1 

uzavřenou se společností Saarlad, s. r. o., IČO 27095347. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 13, proti 1, zdrželo se 9, nehlasovali 2. Návrh byl schválen.  

 

P.  B u r e š : 

 Toto byly všechny pozměňovací návrhy, které jsme obdrželi. Můžeme hlasovat o 

původním usnesení. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 13, proti 3, zdrželo se 8, nehlasoval 1. Usnesení bylo 

schváleno, máme zřízenu příspěvkovou organizaci Škola v přírodě a školní jídelna Janov nad 

Nisou. Děkuji paní starostce, paní Vencové a všem, kteří na tom pracovali.  

Můžeme přejít k bodu  

6, tisk 200 

koncepce nakládání s bytovým fondem svěřeným MČ Praha 1 pro r. 2021 a následující 

období 

 Prosím předkladatele radního Votočka. 

 Zároveň žádám pana místostarostu o převzetí řízení zastupitelstva. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Předkládám materiál o tom, že rada schválila koncepci nakládání s bytovým fondem 

svěřeným městské části pro r. 2021 a další období. Po konzultaci s právním oddělením bylo 

konstatováno, že toto rozhodnutí je v pravomoci rady. Rada tuto koncepci schválila, ale 

protože v minulosti byla koncepce v r. 2008 a její dodatek schvalovány zastupitelstvem, je 

třeba zrušit tato usnesení. 

 V ukládací části se ukládá, aby byly všechny odpovědné osoby, kterých se to týká, 

informovány o nově schválené koncepci. 

 

P.  B u r g r : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu. První je přihlášen pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji za předklad dokumentu, který je nazván bytovou koncepcí. Dokážete si 

představit, co by teď tady pan dr. Votoček řekl, kdyby naše funkce byly prohozeny a on by 

upozornil na návrh usnesení, ve kterém je uvedeno, že zastupitelstvo bere na vědomí koncepci 

schválenou radou 16. března, která je přílohou, a když se podíváte na přílohu, je tam uvedeno 

datum o dva týdny pozdější? Nebudu hnidopich, vzhledem k tomu, že sedím jako host na 

jednání rady, tak vím, že skutečně bylo 30 verzí dokumentů a že se pravděpodobně jedná o 

písařskou chybu. Prosím, aby tam došlo ke změně.  
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 Rozhodnutím rady jsme se ale dostali do paradoxu. V tuto chvíli údajně platí dvě 

bytové koncepce. Myslím si, že rozhodnutí zastupitelstva o nakládání s obecním majetkem by 

mělo být nadřazeno jakémukoli rozhodnutí rady.  

 Zopakuji, co už ode mne někteří slyšeli, ať na majetkové komisi či jinde. Nemyslím si, 

že předložený materiál je koncepce, je to podle mne přehled, pro některé stručný a pro některé 

i vhodný návod. Jsem toho názoru, že všechny koncepční dokumenty, tedy i koncepce 

zaměřená na podporu bytové oblasti, by měly obsahovat jednak analýzu, jednak strategickou 

část, tzv. vlastní část problematiky.  

 Nemám v úmyslu hlasovat proti tomuto dokumentu, neboť si uvědomuji spoustu 

stráveného času některých, kteří se o koncepci pokoušeli. Mám zatím v úmyslu zdržet se 

hlasování, pokud v rámci diskuse nezazní oponentura, která mě přesvědčí změnit názor. 

Ideální by bylo v názvu změnit slovo koncepce. 

 Pokud zapátrám do dob minulosti, do svých studií, v bytové koncepci, kterou rada 

schválila a kterou by se měli řídit jak úředníci, tak i veřejnost, která chce využít pro své 

bydlení obecní byt na Praze 1, měli bychom zejména vyčíst jednak bytové možnosti městské 

části Praha 1 s přehledem obecních bytů a ubytovacích kapacit, a to ideálně s výhledem na 10 

let dopředu. 

 V dokumentu mi chybí výhled související s ideálním číslem počtu obecních bytů, 

kterými by měla Praha 1 disponovat pro své občany. V dokumenty by měly být specifikace 

přidělování bytů, to je systém přidělování sociálních bytů, služebních bytů, tržních bytů, a to 

v dokumentu částečně vyčteme. Očekával bych i informace s evidencí žadatelů o byty, 

minimálně byty sociální, jak jsme dnes na tom s poptávkou po obecních bytech, ideálně s 

informacemi o častých důvodech vyskytujících se u žádostí, např. současný podnájem, kde je 

žadatel ubytován a který je pro něj finančně příliš vysoký, nebo nějaká náhlá životní situace – 

mám na mysli třeba rozvod.  

 V dokumentu bych očekával, že bude přehled bytových domů, jejich stav a náklady. 

Měli bychom mít k dispozici roční náklady na údržbu domů, měli bychom znát, kolik stojí 

Prahu 1 v globále roční drobné práce, instalatérské práce, pravidelné revize, případně zařízení 

bytů. Z dokumentu bychom měli vyčíst výsledné číslo za pronájem bytů, pokud odečteme z 

vybraného nájemného za všechny objekty provozní náklady, kolik máme m2 všech bytů. 

Když toto číslo vydělíme počtem bytových jednotek, tak jaký je průměr m2 na jednu 

jednotku.  

 V koncepci je nutné mít uvedená možná řešení stávajících režimů přidělování bytů, jak 

klasických bytů, tržních bytů, služebních bytů, sociálních bytů.  

 Chci se zeptat, jestli bude pokračovat projekt startovacích bytů, jak často bude tento 

projekt realizován? Z dokumentu nepřímo vnímám, že pokud zájemce vyhraje startovací byt, 

po uplynutí smluvní doby mu bude nabídnut jiný obecní byt. Pokud tomu tak je, měli by se to 

občané Prahy 1 dozvědět a mělo by se to říct zřetelně, aby to veřejnost věděla. Jestli to 

vnímám správně, tak pokud se mladý člověk přihlásí do soutěže startovacích bytů a ten získá, 

má jistotu obecního bytu do konce života.  

 Z jiného soudku. Chci se zeptat, zda dle nastavených pravidel znamená, že ten, kdo 

získá obecní byt – teď jsme trochu u pana prof. xxxxxxxxxxx – na dobu neurčitou, může si 

kupovat další byty z naspořených peněz díky dotovanému nájmu a že vlastnictví bytů nemá 

vliv na pronájem obecních bytů? To je také otázka.  

 Veřejnost by také ráda znala výši nájmu, a to zdůvodněnou, včetně metodiky pro 

zvyšování nájemného v našich obecních bytech. Myslím si, že by měla být popsána variantní 

možnost zvyšování nájmu, a to vzhledem ke stavu jednotlivých objektů, věku nájemců a 

jejich sociálního postavení. Ještě bych tam doplnil metodiku přidělování obecních bytů.  
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P.  B u r g r : 

 Pan Špaček. 

 

P.  Š p a č e k : 

 Požádal bych o sloučení dvou příspěvků. Nejprve bych rád připomenul, z jaké pozice 

k tomuto bodu mluvím. Pouze pro připomenutí. 

 Za předchozí koalice jsem byl uvolněným předsedou výboru pro bydlení Prahy 1. 

Když jsem na tehdejší alternativní koncepci pracoval, součástí mé kanceláře byl tehdy jeden z 

největších odborníků na téma předkládaného tisku Karel Novák, mimo jiné národní metodik 

lokálních koncepcí pod Úřadem vlády. Předtím jsem pracoval dva roky v platformě pro 

sociální bydlení, která pro města navrhuje bytovou politiku, a 1,5 roku jsem prováděl u 

pražské bytové politiky výzkum pro fakultu na Univerzitě Karlově, kde jsem studoval.  

 K předkládané koncepci. Za předcházející koalice jsem připravil alternativní koncepci. 

Vím, že to není vodítko kvality, ale pro informaci byla ve dvojnásobném rozsahu. Byly tam 

tři analýzy, konkrétní pravidla pro výběr nájemců včetně formuláře pro žádosti nájemců. Šlo o 

verzi, rozeslanou k diskusi tehdejší koalici, ke které už kvůli jejímu rozpadu nedošlo. 

Rozeslaná byla tehdejší radě v listopadu 2019. Po změně koalice jsem ji poslal radnímu 

Votočkovi. Protože mi došlo, že ji nemusí mít všichni přítomní, kteří by se o ni mohli zajímat, 

dnes ráno jsem ji poslal všem zastupitelům.  

 Základní shrnutí k předložené koncepci vycházejí z mých poznatků, které jsem rok 

získával na práci na původní variantě. Můj hlavní dojem po přečtení je velké zklamání. 

Pokrok proti r. 2008 vidím nepatrný, a to hlavně administrativní. Podle mne tam chybí 

strategické cíle, v dokumentu je tomu věnovaná jedna věta na začátku a jedna věta na konci. 

Zcela v ní chybí inovativnost a koncepce, že městská část ví, jak zacházet s byty a proč – tam 

to není. Podle mne to spíš představuje velké menu právních možností nakládání s bytem, ale 

bez jakýchkoli priorit a strategie. Člověk si musí domýšlet nebo se spoléhat na intenci lidí, 

kteří o tom budou rozhodovat za zavřenými dveřmi.  

 Nové bytové koncepce vznikají na řadě městských částí, třeba na Praze 3, 10 a dalších 

a těm se to zdaleka nepřibližuje. Nevyužívá potenciál, který se nabízí. Koncepce neobsahuje 

žádnou analytickou část, pokud nějaká existuje, tak ani o ní nevíme, nenavazuje na ni a ani se 

na žádnou neodkazuje. Není tam žádný odkaz na data. 

 Ke konkrétním připomínkám. Hlavní, které považuji za zásadní pochybení, jsou 

následující. 

 Koncepce umožňuje dál netransparentnost celého procesu výběru nájemců. Toho, kdo 

získá byt, vybírá za zavřenými dveřmi komise, ale otázka zůstává jak, když pro to není žádná 

strategie a ani pravidla. Alternativou v moderních koncepcích zpravidla bývá výběr na 

základě kritérií, která jsou dopředu známá. Místo toho se v tomto případě máme spoléhat na 

dojem a na nasliněný prst.  

 Podstatné také je, že takový systém umožňuje klientelismus. Zároveň koncepce 

nevyjasňuje proces, kde se žádá, jak se eviduje a jak se vypořádává taková žádost nájemce. 

Lidé neví, zda mohou o byt někde požádat, nevyznají se v tom, pro lidi je to nesrozumitelné.  

 Uznávám, že moje koncepce byla složitá, ale nebyl to materiál, aby se člověk 

zorientoval v tom, jak má žádat o byt. K tomu měl sloužit jiný materiál a mělo se otevřít 

takové místo pro bydlení, které by mělo sloužit jako jakási vstupní brána, kde by bylo možno 

dostat srozumitelné informace.  

 Problém s evidencí. Po našem nástupu jsme např. zjistili, že se konkrétně na sociálním 

odboru nachází více než stovka nevyřízených žádostí. Nebyly předloženy sociální komisi a 

lidé, kteří o byt žádali, neměli ani stanovisko. Nemohli úspěšně žádat o byt Magistrát, který 

stanovisko od městské části vyžaduje. Tento problém s evidencí jsme nevěděli, zjistili jsme ho 
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až po dlouhé době. Když člověk požádá, neví, kde se jeho žádost nachází, v jakém je stavu, 

kdy bude vypořádána. Toto se už nesmí opakovat, a tato koncepce to umožňuje, resp. nijak to 

neadresuje.  

 Koncepce neřeší prevenci ztráty bydlení. Pět až šest procent obyvatel Prahy 1 se každý 

rok odstěhuje. Odcházejí hlavně senioři, rodiny a matky s dětmi. Odcházejí starousedlíci a v 

koncepci nevidím, že by to řešila.  

 Neobsahuje kontaktní místo pro bydlení. Tady se na chvíli zastavím. Je to zásah do 

situace, která se rozšiřuje po řadě městských částí. Není v Praze 1výjimkou, mají toho užívat 

např. v Praze 3, 7, 10, 12, 14 a 22, v městských částech, kde vládnou pravicové strany i ODS. 

Proč? Protože to funguje a nabízí to komfort pro občana. Zároveň to finančně dotuje z 

evropského fondu Magistrát, městskou část to téměř nic nestojí a není důvod o to nepožádat. 

Prosím, berte tento tisk na vědomí, ale chtěl bych, abyste zvážili požádat o kontaktní místo na 

bydlení. Má sloužit jako jednotné místo pro všechny, kdo potřebují pomoc nebo poradenství v 

oblasti bydlení. Prostřednictvím tohoto místa mohou být vázáni na někoho relevantnějšího z 

úřadu, který může pomoci, mohou si tam požádat o byt, mohou se tam informovat, jaké 

možnosti městská část nabízí. Naše dokumenty nebudou číst, a když budou mít jednu 

přepážku vedle Czechpointu nebo vedle, je to pro ně mnohem přijatelnější. Pokud jim 

nemůžeme pomoci, mohou od nás dostat aspoň doporučení na nějakou relevantnější službu, 

třeba na nějakou právní poradnu. Podle mne je to skvělá věc.  

 Jsem členem výboru pro bydlení Magistrátu a zarputilí odpůrci bytových politik, jako 

třeba místostarosta Zajac nebo pan Ing. Slušný, žádají o kontaktní místo. Prosím, zvažte to. 

 Na konec – koncepce umožňuje privatizaci. Věřím, že o tom se budou ještě vyjadřovat 

jiní. Je to obalené líbivými slovy o stabilizaci bydlících a tím, že zbylý bytový fond stačí. 

Nestačí, je to manipulativní věta, kterou nijak nedokládáte.  

 Dodám, že všechny uvedené problémy námi navržená koncepce řešila, a kdybyste 

měli zájem, máte to v mailu. Mrzí mě, že to není v tomto návrhu, že to kopíruje to 

předcházející s jedinou inovací, to je sloučení fondu a potom samooprav bytů. Nebudu 

rozvádět, kde jste hledali inspiraci, ovšem mrzí mě, že jste ji nenačerpali i z jiných typů 

bytové politiky. 

 Neočekávám detailní odpověď na otázky. Když jsem vaši koncepci četl, narazil jsem 

tam na několik nesrovnalostí a na několik velmi problematických míst. U těch prosím o 

odpovědi, protože se domnívám, že by i vám mohly přidělat nějaké problémy.  

 Za prvé. U bytů se smlouvou určitou navrhujete jejich prodloužení na pětileté období 

nebo na dobu neurčitou. Vidím tam dva problémy. První je AIRBNB nebo porušování 

nájemní smlouvy. Mělo by dojít k vypovězení nájemní smlouvy, ale fakticky víme, že je to 

velký problém. Když nájemce začne provozovat AIRBNB nebo jinak začne užívat byt v 

zásadním rozporu se smlouvou, nejlepší ochrana naše a ostatních obyvatel je doba nájmu a 

vědomí najímatele, že mu smlouvu nemusíme prodloužit. Jestliže ji prodloužíme na neurčito, 

naše páka se snižuje.  

 Druhý problém vidím v tom, že máme pouze 451 bytů na dobu určitou podle našich 

analýz z r. 2019, z toho 186 bylo přiděleno podporovaným profesím. To je druhý problém – 

máme malý bytový fond, který má nájemní dobu na dobu určitou. Tím, že byste ji 

prodlužovali na delší dobu, výhledově se připravujete o možnost aktivní bytové politiky. Jak 

to chcete řešit? 

 Vezmu si ještě třetí příspěvek. 

 Druhá otázka je, že u sociálních bytů píšete, že se výše nájemného stanovuje v 

závislosti na procentní hodnotě výdajů proti příjmům žadatele v domácnosti. To je novinka 

pro mne vítaná, i my jsme to měli v plánu. Teď to ale vypadá jinak. Cenu navrhuje odbor bez 
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pravidel a komise se nahodile ptá a občas tlačí na zvýšení nájemného. K tomu ale z 

kapacitních důvodů odbor nemá mnohdy podklady, a tak to dělá rozpaky na obou stranách.  

 Konkrétní dotaz: plánujete připravit nová pravidla nebo metodiku stanovování nájmů 

u sociálních bytů?  

 Třetí problematický bod vaší koncepce vidím v tom, že se sociální byty a preferované 

profese plánujete sloučit v jednu vnitřní databázi. Uvedu příklad. Když budete mít čtyři 

požadavky o byt, nebo deset či dvacet od různých stran, kdo to dostane? Nebojíte se 

nekoncepčnosti? Strategii pro to v koncepci nemáte, nemůžete se k tomu postavit jinak než s 

nasliněným prstem. Strategické cíle také nejsou, takže to ani nejde odvodit.  

 Poslední konkrétní výtka. U bodu 8, b) píšete: volné byty vyžadující opravu v režimu 

ohlášení mohou být nabídnuty 1. v rámci programu formou bytů do úprav atd. Co to znamená, 

že budou nabídnuty v rámci programu formou bytů do úprav, to netuším.  

 Zbývají mi ještě tři minuty, když se budu ještě hlásit do diskuse, budu rád, když mi to 

umožníte. 

 

P.  B u r g r : 

 Pan Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Vážený pane předkladateli, pracoval jste v nějaké míře se Špačkovými materiály,  

s jeho návrhy? Vidím, že trochu zůstáváme v r. 2008. Přehled je dobrý, u koncepce vidím, že 

Praha 1 musí vytvářet podmínky pro život všech svých občanů – to také chválím. Základem 

koncepce je nakládání s bytovým fondem a zajištění bydlení sociálního, pro preferované 

profese a udržení bydlení pro střední třídu. Co lidi, kteří nejsou v sociálních bytech a 

nemohou si říkat střední třída? Ty potřebujeme na Praze 1 také. Na ty se tady zapomíná.  

 To hlavní, proč si myslím, že by se měl materiál přerušit a věnovat se mu v trochu 

odpočatější podobě: domnívám, že tady nemáme dost informací pro to, abychom hlasovali. 

Důvodová zpráva je velmi krátká a nevíme, co se mění proti dřívějšku v tomto materiálu a ani 

nevíme, co získáme tím, že tento materiál schválíme. Říkám to věcně, bez jakékoli 

škodolibosti. 

 Pane předkladateli, v materiálu hlavně navrhujete zrušit některá usnesení z r. 2008 a 

2009, ale součástí materiálu usnesení nejsou. Jako ten, kdo by o tom měl hlasovat, vůbec 

nevím, co ruším a na webu městské části si to v současnosti ani nemohu stáhnout, protože 

usnesení asi do r. 2010 jsou v archivu. Prosím nechat to na příště a tyto věci doplnit, abychom 

mohli hlasovat. Děkuji. 

 

P.  B  u r g r : 

 Pan Votoček má slovo. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Kdyby tady byl Bodeček, vysvětlil bych mu nejdříve ten časový rozpor. Tento 

materiál se rodil velice těžko, dlouho jsme o něm diskutovali. Na začátku vidíte, že je to 

třicátá verze, která byla projednána a posléze byla schválena. 

 Pokud se týká toho, že by lidé nevěděli, co je čeká, tak proto je koncepce přílohou a 

není uložena v OVO, aby vešla všeobecně ve známost. 

 To, co říká pan Špaček, dostal jsem jeho koncepci, prostudoval jsem ji a viděl jsem z 

toho, že nám předkládá svou diplomovou práci ze studia, má tam přiložené dvě analýzy, které 

jsou zcela o něčem jiném. O jejich kvalitě svědčí to, že tam třeba v jedné analýze je uvedeno, 

že máme na Praze 1 jeden čtrnáctipatrový dům. Hlavně nám to nevyhovovalo ideologicky. 
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Viděl jsem v tom, že se snaží vrátit k bolševickému pořadí a hledá tam různé body, které 

přidělí a které nepřidělí. Máme na věc jiný názor. 

 Pokud jde o konkrétní otázky týkající se AIRBNB, tak kdybyste sledovali, co se tady 

děje, tak v každé smlouvě o přidělení bytu je uvedena podmínka, že tam nebude AIRBNB 

provozováno. Toto je bráno jako výpovědní důvod.  

 Samozřejmě nejsme schopni reagovat na to, co se děje v bytech, které už nejsou ve 

vlastnictví městské části. 

 U sociálních bytů nájemné navrhuje sociální komise a odbor sociálních věcí. Naopak 

považujeme za velkou výhodu to, že se volné byty slučují do jedné databáze, ze které je 

možno vybrat. Opakovaně se tady setkáváme s tím, že byty přidělené do kvót jak jednotlivých 

preferovaných profesí, tak do sociálních bytů jsou dlouhodobě prázdné, protože vzhledem k 

alokaci a velikosti to jsou byty, které se odmítají. Tyto byty jsou dlouhodobě volné. 

Požadavky na velikost bytu řešíme tím, že všechny volné byty jsou ve společném seznamu a 

podle toho se vybírá.  

 

P.  B u r g r : 

 Paní Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Z některých ustanovení mám radost, ale zároveň si myslím, že to není koncepce, že to 

není nějaký podklad k rozhodování.  

 Chtěla jsem se zeptat. U bodu II, čl. 1, kde se stanoví výše nájemného, je uvedeno, že 

v r. 2019 došlo k navýšení na 150 Kč/m2. Dále je tam uvedeno, že cílová skupina, na kterou 

míří tato bytová politika, většinou nedosahuje takové kupní síly, aby unesla další skokové 

zdražování, které by se vyrovnalo komerčnímu nájmu v centru města.  

 Chtěla jsem se zeptat, zda by bylo dobré rozlišovat velké a malé byty. Pokud si dobře 

pamatuji, stejně se hodnotil byt, který měl 40 m2 jako ten, který měl 120 m2. Menší byt byl 

za šest tisíc a stometrový za patnáct. Mám dotaz, zda jste uvažovali ponechat tam ustanovení, 

že o tom rozhoduje rada a nechat to v nějakém rozmezí.  

 

P.  B u r g r : 

 Pan Votoček má slovo jako předkladatel. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Na konci je, že rada v individuálních případech může rozhodnout individuálně. Pokud 

jde o nájemné ze sociálních bytů, jednorázově jste ho zvýšili ze 40 na 80 Kč/m2 a měsíc, což 

v té době představovalo stoprocentní navýšení. Považoval jsem to za podstatně méně sociální 

přístup, než když se ceny postupně upraví. Jsme si vědomi toho, že Praha jako hlavní město 

vyhlásilo základní sazbu na 167 Kč a že tržní je mnohem vyšší. Právě proto jsme s ohledem 

na situaci našich stávajících obyvatel dali v tuto chvíli hranici 150 Kč/m2 jako tu, kterou 

hodláme udržet. I to je částka, kterou jste nasadili.  

 

P.  B u r g r : 

 Ještě chce hovořit paní Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Velmi vítám způsob přidělení bytů pro preferované profese a sociální byty, že nejsou 

děleny na vnitřní kategorie. To je skvělé.  



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

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

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 122 
 

 

 Mám poznámku k bodu 8b): volné byty, které vyžadují opravu v režimu ohlášení, 

mohou být nabídnuty. Na rozdíl od bodu c), kde je napsáno, že budou opraveny MČ Praha 1 a 

poskytnuty viz a), tento podbod tady není. Chtěla jsem se zeptat, proč tam není?  

 U bodu 9 je uvedeno, že krátkodobý pronájem typu AIRBNB se považuje za zásadní 

porušení nájemní smlouvy a je důvodem k výpovědi. Děkuji, že jste v diskusi uvedl, že se to 

do smluv dává. Možná by bylo vhodné doplnit i do koncepce, že je povinnost to tam dávat.  

 K bodu 10, kde je v bytech ve spoluvlastnických domech uvedeno, že specifikum bytů 

v podílových domech je fakt, že spoluvlastníci mají většinou zájem na pronájmu bytů za 

nejlepších možných, zejména finančních podmínek. O využití těchto bytů je tedy třeba 

rozhodovat po dohodě se spoluvlastníkem a lze očekávat z jeho strany o maximální výši 

nájemného i v budoucnosti.  

 Můžete vysvětlit, že tím i městská část bude mít snahu o maximální výši nájemného i 

v budoucnosti? Jestli to správně chápu, jsou to byty v domě, kde má městská část i podíl. 

Nerozumím, proč se liší od některých jiných, co se týká nájemného. Mohl byste to vysvětlit? 

Děkuji.  

 

P.  B u r g r : 

 Pane doktore, chcete hned reagovat? 

 

P.  V o t o č e k : 

 Ano. Když máme podíl padesát ku padesáti, tak nejsme schopni prosadit u 

spoluvlastníka, aby cena byla nižší. Máme dům, kde vlastníme 18/19, tam jsme k tomu z naší 

pozice jasně na „forhontě“.  

 Omlouvám se panu Špačkovi, že jsem neodpověděl na otázku bytů do úprav. To jsou 

byty, kde je předpokládaná investice. Nic není maximálního, když jsme to posledně 

vyhlašovali, byl tam i byt s předpokládanou hodnotou 1 1/4 milionu. Byty byly vysoutěženy 

na výši nájemného. Bylo to na 15letý nájem, kdy byla zaručena nevalorizace. Zájemce musí 

do půl roku byt zrekonstruovat podle podmínek, které mu připraví Úřad, kde je odhadovaná 

cena spočítaná podle podkladů z ÚRSU. Po půl roce máme provádět kontrolu, aby bylo 

zajištěno, že tomu tak bude.  

 Omlouvám se, netušil jsem, že tento projekt, který tady běžel koncem minulého roku, 

vám unikl.  

 

P.  B u r g r : 

 Pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Připojím se k předkritikům tohoto dokumentu, zejména ke kol. Kučerovi a k Martinovi 

Špačkovi. Děkuji za jejich analýzy. Ideologičnost uvažování předkladatele o tom je strašná. 

Aby někdo řekl, že stanovení kritérií pro rozhodování o bytech jsou bolševické pořadníky, to 

může říct někdo, kdo zamrzl v 90. letech. 

 Nedomnívám se, že jde o nějaký přehled bytového fondu, je to spíše zpráva o tom, jak 

se aktuálně rozhoduje, zpráva o aktuální praxi.  

 Co se týká právního ukotvení, odmítám, že by nebylo možné, aby tento dokument 

schválilo zastupitelstvo jako závazný. Pokud to neschválí, tak absence pravidel, to téměř nic, 

co v koncepci je, nebude závazné, rada bude moci kdykoli postupovat jak chce, protože každé 

rozhodnutí rady bude na stejné úrovni jako tento dokument. Vůbec nic nového to nepřináší.  
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 Pokud mám vycházet z toho, že tady ve 23 hodin sedíme, má vůbec nějaký smysl, tak 

jediný smysl může být postupně se rozhoupávat k další privatizaci, zejména k privatizaci bytu 

pana Ulma z TOP 09. Jiné je jedině možné vysvětlení, proč je to dnes na programu.  

 Pokud má být jedinou snahou tohoto dokumentu nějakým způsobem umetat cestičku k 

další privatizaci, tak s tím zásadně nesouhlasím. Zopakuji, že privatizace byla zastupitelstvem 

29. 1. 2019 v zásadě ukončena, byla o tom koaliční dohoda. Na základě této koaliční dohody 

Praha sobě zvedla ruce pro privatizaci dvou bytů, z nichž jeden byl kontroverzní nejen 

politicky, ale i možná právně. Takto to bylo dohodnuto a Praha sobě by nikdy nezvedla ruku 

pro privatizaci, pokud by nebylo slíbeno, že toto je privatizace aspoň podle pravidel poslední. 

Naši tehdejší partneři, Petr Hejma ze STAN, Petr Burgr z KDU-ČSL a Michal Caban z 

Iniciativy občanů nás následně podvedli. Nejen že vypověděli koalici, ale ještě vypověděli i 

tuto dohodu.  

 Pánové, rád bych vás vyzval: vraťte Praze 1 dva byty, které jste z Prahy 1 podvodně 

vylákali. Byty by zprivatizované nebyly a byly by dále ve vlastnictví Prahy 1.  

 Dnes cítím následný vliv pana Ulma, na něm stojí tato koalice. Jemu po posledních 

prohraných volbách narychlo bývalý starosta Lomecký z TOP 09 zkoušel aspoň usnesením 

rady záměr získání bytu umožnit. Tím, že se rozhoupáváte k tomu, že si troufnete k tomu 

přistoupit a politicky extrémně riskantní krok udělat, je mít byt pro vašeho kolegu doma. 

Připadá mi to trochu jako s Žofínem. Tady se už rok rozhoupáváte tím, že si troufnete záměr 

na naprosto nevýhodné prodloužení pronájmu Žofína od r. 2025 do r. 2035 udělat, ale 

evidentně o tom stále uvažujete. 

 Nechť zazní, že po této koalici zbude podpora hazardu, mít co nejvíce automatů v 

Praze 1 – to vám ale nevyšlo, podpora předzahrádek např. pana Bauera a u dalších hotelů, 

pronájem kancelářských prostor,  

 (P. Hejma: Upozorňuji na čas.) 

likvidování zeleně atd. 

 

P.  H e j m a : 

 To se zcela odkláníte od tématu a jsou to podivné řeči, co tady vedete, pane kolego. 

 Prosím pana kolegu Bodečka. 

 Ještě chce reagovat předkladatel. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Chápu, že jste v lednu 2019 zastavili privatizaci. Trochu vám ale, pane magistře, ušlo, 

že toto usnesení bylo posléze zrušeno. Vidím vaši naprostou obsesi panem Ulmem. Abych vás 

uklidnil, předem sděluji, abyste se mohli těšit, že na červnové zasedání budou předložena 

pravidla privatizace, na která je v koncepci krátký odkaz.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegu Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Naváži na předřečníky. V lednu 2019 nebyla zrušena privatizace. Je pravda, že na 

základě návrhu současného starosty byl záměr zrušit pravidla a až v květnu, kdy tady nebyl 

skoro nikdo, v noci v tuto dobu se zrušila pravidla. Bylo by dobré, abychom všichni říkali, jak 

to tady bylo. 

 K mému současnému vystoupení. Současná koalice nastavila základní částku pro 

nájemné 150 Kč/m2/měsíc. Převzala tak částku, kterou stanovila předchozí koalice, a to zcela 

náhodně, provizorně na cca jeden rok, aby se v průběhu roku zmapovala realita našich 
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nájemců související s obecními byty, ať už stavy jejich bytů a jejich sociální úroveň. Tato 

částka mluví ještě jednou o 150 Kč/m2/měsíc. Byla jedním z důvodů, který byl uveden v 

důvodové zprávě v lednu 2020 jako jeden z důvodů pro politický převrat. Bylo řečeno, že 

nájemcům nepřiměřeně navyšujeme nájemné. Ztotožnění se s částkou současné koalice beru 

jako částečnou omluvu k současné opozici a také to vyhodnocuji jako lichý důvod v oblasti 

majetku pro politický převrat loňského roku. 

 Ptám se koalice, na základě čeho určila v minulosti ničím nepodloženou provizorní 

částku jako základní nájemné, jestli analyzovala současný stav na Praze 1, jestli porovnávala 

např. specifika, která byla důležitá pro hl. město, které také v nedávné době upravovalo výši 

nájmu. 

 Chtěl bych se zeptat pana starosty, zda mu přijde správné, aby nájemci obecních bytů, 

které jsou ve špatném stavu, např. opakující se výskyt plísní nebo topení v některých bytech 

stále přes vafky, společná toaleta pro uživatele více bytů nebo byty s děravými okny, 

Vybavuji si Václavské náměstí 39, platili stejnou výši nájmu jako nájemci nově 

zrekonstruovaných bytů. 

 Tím, že mám možnost být členem majetkové komise, mohu dodatečně přemýšlet nad 

myšlenkami a úvahami, které na komisi zazní. Složení majetkové komise je výborné a je 

možné srovnávat názory odborníků s realitou, která na Praze 1 je.  

 Proč to říkám? Myslím, že se shodneme na tom, že bydlení je základní potřebou 

člověka, jejíž uspokojení je podmínkou pro uspokojení dalších životně důležitých potřeb, a to 

ideálně na několik desítek let dopředu. Přeji si stejně jako vy, aby Praha 1 byla pro mnohé 

atraktivní nejen příští a přespříští rok, ale i za 10, 20, 50 či 100 let. Jedněmi z těch, kteří to 

ovlivní, jsme právě my a tento diskutovaný materiál.  

 Výsledek absentující analýzy by nám ukázal, jaké aspekty má pro Prahu 1 složení 

obyvatel v obecních bytech založené i na potenciálu populačního vývoje. Rád bych věděl, 

kolik by měla mít MČ Praha 1 pro své občany obecních bytů např. za deset let. Ideální by 

bylo, kdyby nám to řekl každý zástupce z koaličního uskupení. To je to, co jsem říkal v 

předcházejícím předkladu – to by měl být cíl této koncepce, abychom věděli, kolik Praha 1 

bude mít za 10 nebo 20 let obecních bytů.  

 Na radnici je dokument, který jednak popisuje podporu k zachování sociálního mixu. 

Dále hovoří o efektivní transparentní správě bytového fondu včetně pravidelného informování 

občanů o realizaci bytové politiky. V neposlední řadě dokument, který zde chybí, ale který je 

zpracován, hovoří o rozvoji bytového fondu s omezením privatizace bytů a o přestavbě 

nebytových prostor. To je v tomto dokumentu a vím, že pan dr. Votoček toto prosazuje. Také 

hovoří o nákupu bytů. Důležité je a velmi se mi to líbilo, když jsem byl na komisi pro 

investice na jednání s developery, aby tato záležitost byla také předmětem tohoto jednání.  

 Co mi zde chybí, je koordinace s bytovou politikou hl. m. Prahy. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana místostarostu Burgra. 

 

P.  B u r g r : 

 Nevím, zda mám na všechno reagovat, asi na jednu věc, kdy pan Čižinský říkal, že to 

tady s těmi byty tak nějak je. Musím se zastat všech členů sociální komise, protože minimálně 

v sociální oblasti bylo každé prodloužení o měsíc v ubytovacím domě v sociálním bytu 

prodiskutováno a je tam vnímáno, v jaké situaci se člověk nachází. Minimálně sociální byty 

se „tak nějak“ nepřidělují. To za prvé. 
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 Za druhé. Je tady určitá vize, že by vedle 150 Kč/m2 bylo v sociálním bydlení 80 Kč. 

Vy, kteří se sociální politikou trochu zabýváte, víte, že každý člověk je originál. Jeden je 

schopen platit 80 Kč, ale protože má náklady na léky atd., těch 80 Kč není schopen platit. 

Komise na to reaguje třeba doporučením, že má byt např. za 60 Kč/m2.  

 Další věc je, že pan Špaček, který se tomu věnoval v době, kdy byl na radnici, použil 

výraz kontaktní místo bydlení, jako kdyby ho Praha 1 odmítla. Praha 1 to neodmítla, 

informaci jsem dostal minulý týden. V tuto chvíli prověřujeme, v jaké pozici by se daný 

pracovník ve vztahu k sociálnímu odboru, k odboru správy majetku nacházel. Budeme to řešit 

s panem tajemníkem příští týden. Nechci předjímat názor městské části, ale možnost navázat 

na dotační titul Magistrátu jsme nezamítli.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Talackovou. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 V materiálu postrádám, že to bylo projednáno v komisi pro sociální věci. Připadá mi 

divné, že tady diskutujeme o materiálu, který byl projednán jen v komisi obecního majetku a 

v komisi pro výchovu a vzdělávání. To dává smysl kvůli učitelům. Myslím si, že by bylo 

nejlepší bod přerušit a diskutovat o tom ještě v sociální komisi.  

 Velmi ráda slyším, že se uvažuje o tom, že byste zřídili kontaktní místo pro bydlení, 

může se to zakomponovat do koncepce. 

 Materiál byl projednán ve výboru proti vylidňování, kde členové měli více námitek, že 

např. materiál není koncepce, ale informace o tom, kolik má MČ Praha 1 k dispozici bytů, na 

co jsou používány, jaké je nájemné a jaké se zamýšlí do budoucna. Chybí řešení postupu, 

když se rodina potřebuje přestěhovat ze startovacího bytu, chybí pravidla pro přidělování bytů 

atd. Předsedkyně výboru upřesnila, že tento materiál vnímá jako odrazový můstek na další 

diskusi na zastupitelstvu. Podle mého názoru to není tisk hlasovatelný, je to k diskusi. Diskusi 

bych přerušila a vrátila bych to k dalšímu zpracování a k projednávání. Výbor to vzal jen na 

vědomí. 

 

P.  H e j m a : 

 Technická poznámka – pan místostarosta. 

 

P.  B u r g r : 

 Jen připomínám, že městská část neuzavírá nájemní smlouvy na bydlení pouze ze 

sociálních důvodů. Je tam řada dalších důvodů pro uzavírání smluv. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Uvítal jsem informaci, že městská část zvažuje zřízení jednotného místa pro bydlení. 

Myslím si, že to je nějaký rozcestník, který by mohl pomoci lidem, kteří se nikdy neocitli v 

situaci, kdy by museli řešit bydlení. Nemusí to být jen lidé, kteří jsou na tom finančně špatně. 

Vítám to. 

 Předkládaný materiál podle mého názoru není dostatečně ambiciózní, neshledávám 

tam jasná a dostatečná pravidla pro přidělování bytů. Život přináší nejrůznější situace a 

nemůžeme všechny předvídat, ale tímto způsobem rezignovat na jasná pravidla nahrává jen 

tomu, že tam vzniká poměrně velký korupční potenciál, poměrně velký prostor pro to 
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dohazovat byty ne těm, kteří je potřebují, ale kamarádům a známým. Tím ale nechci tady 

nikoho osočovat. 

 Pokud je to úvodní materiál pro privatizaci bytového fondu, je to dvojnásobná škoda,, 

protože pokud se má o něco zvláště Praha 1 snažit, tak je to udržet zde obyvatele, kteří zde 

vyrůstali a žijí zde dlouhodobě, zasadit se co nejvíce o nevylidňování. Tím, že bude 

pokračovat privatizace, se toho rozhodně nedocílí. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Chtěla bych se zeptat předkladatele pana Votočka: v důvodové zprávě není zmíněno, 

jak dopadlo jednání s komisí obecního majetku a s komisí pro výchovu a vzdělávání, které  

jsou v materiálu uvedeny. V důvodové zprávě to bohužel není. Chybí výsledek. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Bude předkladatel reagovat? 

 

P.  V o t o č e k : 

 Budu reagovat na to, co se týká kontaktního místa. Přišel za mnou pan Mgr. Brož, 

přivedl s sebou nějakého pana Zelenku, místostarostu na Praze 7. Přesvědčovali nás o 

výhodnosti tohoto kontaktního místa. Probírali jsme to s vedoucím sociálního odboru, kde 

vyjadřoval své stanovisko, že toto sociální odbor dávno dělá v rámci svých povinností. 

Neodmítli jsme to, je to v procesu. Pan místostarosta Burgr projevil zájem posílit své 

oddělení. Toto dál pokračuje. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegu Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Napřed připomenu, že kolegyně Talacková navrhla přerušení bodu a o tom se 

nehlasovalo. Prosím o tom hlasovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o přerušení projednávání tohoto bodu. Pro 10, proti 7, zdrželo se 5, 

nehlasoval 1. Návrh nebyl přijat, v jednání pokračujeme. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím paní Valíčkovou, aby promítla přílohy, které jsem jí poslal. David Bodeček 

tady řekl, že 29.1. byl schválen jen záměr. To má formálně pravdu, hovořil jsem o tom, že 

byla zastavena privatizace jako celek.  

 Byl tam záměr ukončit platnost, v bodu 2 je stanoveno, že podle dosavadních zásad se 

bude postupovat pouze ve dvou případech, a to Bolzanova 7 – pana dr. xxxxxxxxxxx,  

a Příčná 10 – myslím xxxxxxx. Následně se uložilo vypracovat analýzu. V jednom bodu 

analýzy měli být evidováni občané, kteří dlouho očekávají privatizaci bytu, ve kterém bydlí a 

vůči nim by výjimečné ukončení privatizace mohlo být nepřiměřeně tvrdé.  
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 Myslím, že slovo výjimečné hovoří o tom, že může být pouze výjimečně 

privatizováno a že velkoplošná privatizace by se dít neměla. Následně bylo uvedeno, že 

pokud se vůbec bude privatizovat, tak za nějakých podmínek, které reflektují to, na čem musí 

Praha 1 jako na minimu trvat.  

 Druhý dokument je zrušení tohoto usnesení z 19. května 2020. Je to přijetí usnesení, 

kterým byla dohoda z r. 2019 porušena minimálně ze strany Petra Burgra a Michala Cabana. 

Toto usnesení ruší a stanoví, že nové prodeje by měly být až po schválení novely či zcela 

nových zásad pro prodej bytů.  

 Myslím, že pokud jde o formální platnost pravidel, hovoří se zde o tom, že nové byty 

by bez určité změněny pravidel být neměly. Pravidla nejsou formálně ukončována a smyslem 

usnesení bylo to znovu rozjet.  

 Každá obec, i Praha 1 musí k tomu, aby mohla realizovat svou bytovou politiku, mít 

bytů co nejvíce. Připomenu, že nejde jen o to uspokojovat bytové potřeby jak svých občanů, 

tak preferovaných profesí, ale jde i o to, že s vlastnictvím nemovitostí jsou spojena práva v 

oblasti územního rozvoje, možností vyjadřovat se zejména v územním a stavebním řízení. V 

neposlední řadě se jedná o hodnotu čistě účetní. Už jen tím, že jsme privatizaci zastavili, tak i 

kdyby se nyní privatizovalo, cena bytů v mezidobí vzrostla. Doufám, že k prodeji nedojde.  

 Předložím pozměňovací návrh, kterým navrhuji nahradit oddíl týkající se privatizace v 

údajné koncepci. Přečtu, jak by se bod IV měl jmenovat. Místo privatizace by se jmenoval: 

 Maximalizace schopností městské části realizovat svou bytovou politiku.   

 Dále by měl pokračovat: 

 Cílem této koncepce je stabilizace a navýšení počtu rezidentů žijících na území MČ 

Praha 1. S tímto cílem je obecně neslučitelné rozprodávání bytů formou tzv. privatizace bytů 

oprávněným nájemcům. Je třeba rozšiřovat disponibilní bytový fond městské části, a to 

zejména následujícími prostředky: opravy a rekonstrukce bytů, a to s prioritou oprav bytů s 

předpokladem nižších finančních nákladů, zpracování individuálního plánu pro byty velkého 

rozsahu nad 100 m2 a pro administrativně rozdělené byty (pronájmy za nejvýše nabídnuté 

nájemné, rozdělení bytů, využití pro různé formy sdíleného dlouhodobého ubytování pro 

specifické cílové skupiny atd.). 

 Další bod - přestavba nebytových prostor, další bod – nákup nových bytů a jako 

poslední – jednání s developery.  

 Inspiroval jsem se z pracovní verze analýzy Martina Špačka. 

 Toto znění zašlu Návrhovému výboru jako svůj protinávrh k navrženému tisku.  

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má pan zastupitel Ulm. 

 

P.  U l m : 

 Budu reagovat na pana Čižinského. Svůj monolog měl začít tím, že bydli ve 

zprivatizovaném bytě, který jeho rodiče pořídili za 400 tisíc, dnešní hodnota je cca 25 mil. Kč. 

 Zaznělo tady několik hesel, o kterých je nutné něco říct. Pan Čižinský mluvil o dvou 

bytech, které by se měly vrátit Praze 1. Je to xxxxxxxxxx a druhý byt. Myslím si, že nic 

nebrání tomu, aby pan Čižinský nebo jeho rodiče vrátili byt Praze 1, který pořídili v 

Maiselově ulici, a Praha 1 mu ho bude pronajímat. 

 K panu prof. xxxxxxxxxxxxx a k tomu, že to byla nějaká politická dohoda o dvou 

bytech. Panu Čižinskému nevěřím jediné slovo. Myslím si, že kdyby tenkrát dohoda byla 50 

nebo 100 bytů, souhlasím, protože chtěl být starostou Prahy 1 a jinak by to nedokázal. 

Vymlouvat se na 2 byty,  je úplně zbytečné nás o tom přesvědčovat. Šel jste do toho, pane 

Čižinský, s vašimi kolegy zastupiteli a byty jste tady odhlasovali.  
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 Chtěl jsem ještě něco říct o strukturách. Tisky, které nás osočují jako staré struktury, 

svědčí o tom, že pan Čižinský je plný nenávisti. Jeho dosavadní výstupy jsou výlevy 

neschopného odvolaného manažéra, starosty, který selhal, a on si to sem chodí léčit. Ten, kdo 

v přenosu poslouchá, se může přesvědčit.  

 

P.  H e j m a : 

 Dovolím si krátce reagovat na pana kolegu Čižinského. Jeho příspěvky nejsou ani k 

naštvání, jsou spíše k politování. Mám jistou obavu, zda to pan kolega říká ve stavu 

příčetném. Osočit mne, kolegu Burgra a Cabana z toho, že můžeme za to, že podpis na kupní 

smlouvě při prodeji tohoto bytu patří Pavlu Čižinskému, to viděl celý národ v České televizi. 

Jsem zvědav, jak bude televizi vysvětlovat, že stal obětí nevím čeho a podepsal kupní 

smlouvu na byt, kdy říká, že ji podepsal v nějakém mámení. Myslím si, že to snad ani není 

možné, podle mého názoru je to už patologickým jevem.  

 Prosím, abyste se zkusil probudit do stavu příčetného a říkat věci racionální, které jsou 

hodné člověka, který má zastupitelský mandát. Jinak ho, prosím, složte, protože to, co tady 

předvádíte, začíná být společensky nebezpečné. Je potřeba se probudit a podívat se na podpis 

na smlouvě. Je tam Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1, podepsán předpokládám ve stavu 

naprosté příčetnosti. Byl bych rád, abyste se, pane kolego, zdržel těchto legračních narážek.  

 Prosím pana kolegu Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 Chtěl bych se zbavit této zbytečné osobní roviny, která se tady rozjela z obou stran, 

jak od vás, tak od nás. Chtěl bych se vrátit ke koncepci. Nejvíc mě mrzí, že se k ní jako k 

nejdůležitějšímu tisku dostáváme až ve 23 hodin, kdy kapacita všech bude  hodně slabá. 

 Přečetl jsem si, že peníze z privatizace by měly sloužit na doplnění domovního fondu 

městské části. Pokud jsem pochopil, městská část má na účtu necelou miliardu. Jejím 

problémem není, že peněz by bylo málo, ale že to nezvládá zprocesovat. Proč bychom 

potřebovali další peníze na další byty, když  nejsme schopni za tyto peníze opravit byty a 

nabízet je dál? Nedává mi to smysl. 

 Zaráží mě další věc – že půdní byty budou zájemcům nabízeny formou soutěže. 

Nebude to mířeno na občany Prahy 1, bude to na toho, kdo učiní nabídku. Připadá mi to také 

zvláštní. Peníze nám pomohou k tomu, abychom seděli na ještě větším jejich balíku. Připadá 

mi to zvláštní podnikatelský záměr. 

 Chtěl jsem poprosit o přerušení tohoto tisku. Mám pocit, že takto významný tisk by se 

neměl řešit ve 23.30 hod. a myslím si, že se k němu můžeme ještě vrátit. Čekalo se na to  

1,5 roku, může se na to čekat ještě klidně dál.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana předkladatele, jak bude na tuto výzvu reagovat. 

 

P.  V o t o č e k : 

 To, že máme miliardu korun, je dobře. Představa, že je musíme hned utratit, je lichá. 

Uvědomte si, že nás čekají jednak opravy bytů, ale i jiné opravy. Máme třeba v plánu 

rekonstrukci polikliniky v Palackého ulici, která bude stát velkou část peněz. Rozhodně to 

není důvod k tomu, abychom měli přestat byty prodávat.  

 Právě proto, že jde o půdní byty, které byly v minulosti rozestavěné a jsou v domech, 

kde je SVJ, je naprosto nezbytné, aby tyto byty byly prodány. Tím, že jsou prázdné a 

rozestavěné, ale v katastru jsou už zapsané, platíme 680 tisíc ročně do fondu oprav 

jednotlivých SVJ. Toto má svou logiku. 
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P.  H e j m a : 

 S technickou poznámkou prosím pana zastupitele Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 Napadal jsem větu ve vaší koncepci, kde se píše, že výnosy z privatizace by měly být 

investovány zpět do obnovy domovního fondu MČ Praha 1. Pokud je záměrem opravit 

polikliniku Palackého, není mi zřejmé, protože to v té větě opravdu není.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předkladatele, zda se ztotožňuje s návrhem pana zastupitele Skály přerušit 

projednávání bodu.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Ne, prosím hlasovat, už jsme hlasovali. Budeme hlasovat každou půl hodinu o 

přerušení. Chápu, že je nedůstojné řešit to v tuto pozdní hodinu, ale je to dáno vaším 

přičiněním. Tři hodiny jste kecali nesmysly kvůli schvalování programu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o návrhu pana zastupitele Skály na přerušení projednávání bodu. Pro 

9, proti 5, zdrželo se 7, nehlasovali 2. Návrh nebyl přijat, pokračujeme v projednávání bodu.  

 Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Mrzí mě, že neprošlo hlasování. Souhlasím s Davidem Skálou, že je to důležitý 

materiál, který se týká dlouhodobé budoucnosti Prahy 1 a našeho bydlení, ale nedá se nic 

dělat. 

 Proč si myslím, že se to mělo přerušit? Slovo koncepce mi připadá až moc nafouklé, 

vím, že jste si s tím dal velkou práci. Připadá mi to ale spíše jako seznam než koncepce. I 

když chápu, že ideologicky nemůžete přijmout pohled pana Špačka, tak se to týkalo strategie. 

Myslím, že to měl velmi propracované a že to šlo z vašeho pravicového pohledu upravit tak, 

aby to někam směřovalo. Myslím, že to byl velmi dobrý materiál. 

 Strategie mi tady výrazně chybí. Nevím, k čemu chceme dospět, k jakému počtu bytů, 

s čím chceme disponovat. 

 Říkal jste, že budou podmínky privatizace, nebudu se k tomu teď vyjadřovat. Zajímalo 

by mě, jak jste přišel k číslu, že 60 % lidí zůstalo? Jak tomu mohu věřit? Z čeho je to 

odvozené? Moje zkušenost je jiná a těch 60 % je málo. Jsem příznivcem soukromého 

vlastnictví a doufám, že pravidla budete mít rozmyšlená, protože některé privatizace na 

Praze1  zvedly vlnu vylidnění a nebyl to určitě správný krok. Byl jsem svědkem, že lidé šli 

teprve do privatizace a už to prodávali. Doufám, že se o tom pobavíme příště, až to předložíte.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Špačka. 

 

P.  Š p a č e k : 

 Mohu ještě mluvit? Už jsem mluvil 12 minut. 

 Nebudu se věnovat privatizaci, vrátil bych se ke kritériím a k té ideologičnosti a k 

poznámkám, které tady zazněly. 
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 Nebyla to moje diplomová práce, ale dokázal jsem si zajistit odborné zpracování, a to 

v podobě, která odpovídá současné době. Podívejte se na metodické doporučení Ministerstva 

vnitra, Magistrátu a odborných organizací, které se tomu věnují a porovnejme si, která 

koncepce je tomu blíž. Zpracovával jsem to s pomocí odborníků.  

 K ideologii. Spojování s ideologií mi připadá mimo, a chci, aby tady na mikrofon 

zaznělo, že to odmítám a že se s tím neztotožňuji. Že vnímáte kriteriální výběr nájemců 

ideologicky jako pořadník, mě upřímně mrzí. Omlouvám se, ale vnímám to jako vaši 

zamrzlost, že návrh kritérií takto chápete. Nežiji v minulosti plných stigmat a nálepek ve 

stylu, které dávají asi ten smysl, jako že někteří jsou levicoví a vy jste pravicoví. V té době 

jsem nežil a nemám důvod to takto vnímat. Dívám se, jak teď fungují moderní politiky, když 

se snaží vykonat práci, jak to funguje v zahraničí, co doporučují metodické materiály. Nevím, 

i ty můžete označit za bolševické. 

 Nechci jít do osobních šarvátek, ale upřímně mi to vadí, rozhodně to tímto záměrem 

nebylo navrhované.  

 Jak to vidím já. Využití kritérii je způsob systému, který pracuje za vás, jak pracovat s 

bytovým fondem transparentně, předvídatelně, odpovídajícím způsobem k vytyčeným 

strategickým cílům, kdyby nějaké byly. Než se člověk přihlásí, ví kritéria, na úřadu mu 

řeknou, jestli má šanci, vše je otevřené, transparentní a je to předvídatelné, není to nasliněný 

prst podle žádosti, která se vám dostane na stůl, když jich je tolik v šuplíku. V tom vidím 

rozdíl. I když není popsané, jak se rozhoduje, tak máte jasná pravidla. Je to pokrokové, není to 

bolševické. 

 Bude asi dobré, když nebudeme rozvíjet tuto debatu, ale chci, abyste věděli, že to tak 

nevnímám.  

 Reakce. Vítám odpověď na kontaktní místo na bydlení, moc to podporuji. Co se týká 

toho, že to nebylo na komisi pro výchovu, tak to nebylo ani na komisi sociální, bylo to tam 

dáno na vědomí v několika větách. To ale není gró.  

 Rád bych připomněl nezodpovězené otázky. Jedna se týká výpočtu nájmu v sociálních 

bytech. Píšete tam, že se to má stanovovat poměrově dle výdajů domácností a jejich příjmů. 

Současný odbor tak teď nepracuje. Jestliže jste to navrhli a my to vzali na vědomí, musíte to 

vytvořit. V sociální komisi jsem a budu to požadovat.   

 Co se týká toho, co říkal David Bodeček. Ptal se, jak můžeme brát bytovou koncepci 

na vědomí, když byla schválena zastupitelstvem, který je nadřazený orgán. Dokážete mi to 

vysvětlit?  

 Další otázka směřuje k tomu, zda to opravdu projednáváme správně, jestli bychom to 

neměli schvalovat. Pokud je zastupitelstvo nadřazený orgán, dovolím si tvrdit, že by tomu tak 

mělo být. Nejsem ale právník.  

 Možná by bylo vhodné to přerušit, mohli bychom tam třeba něco změnit. Nebudu to 

navrhovat na zastupitelstvu, ale přijdu s tím, co bych tam doplnil v tom smyslu, jak to chcete 

vy.,  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Scholze.  

 

P.  S c h o l z : 

 Děkuji panu zastupiteli Burgrovi, že se zastal naší sociální komise. 

 Jsem si téměř jistý, že když jsme se na odboru ptali, jak vypočítávají výši nájmu, tak 

říkali, že zohledňují výši základů, i když to je za léky nebo za zdravotní pomůcky, je to 

zohledněno ve výši nájmu.  
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Proto všechny nájmy u sociálních bytů nejsou 80 Kč, jsou 40, 45, 30, až do 100 Kč. Už to 

funguje tak, jak je psáno v nové koncepci. Nevím, zda je to 16 %, ale myslím si, že to bude 

fungovat i procentuálně.  

 Na sociální komisi jsme to probírali asi dvakrát. Nebyla k tomu rozsáhlá diskuse, 

většinou se to zařadilo do bodu různé a nebylo to jako samostatný bod. Myslím, že jsme k 

tomu nějaký materiál měli. 

 Jak to dosud funguje, u sociálních bytů se toho tolik nemění, mění se to, že samotný 

odbor nebude určovat konkrétní byt, ale bude to určovat OTMS. To nevnímám jako problém. 

 

P.  H e j m a : 

 Paní kolegyně Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Prosím pana Votočka, zda by nás mohl seznámit s výstupem z komise obecního 

majetku a z komise pro výchovu a vzdělávání, kde to bylo projednáno. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan předkladatel bude reagovat až v závěrečném slovu. 

 Pan kolega Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pokusím se to panu Ulmovi právně vysvětlit. Je rozdíl, v jaké jste pozici. Uvedu 

příklad. Vaši kamarádi jsou trestně stíháni za to, že prodávali byty pod cenou různým 

subjektům. Je otázka: jsou stíháni i ti, kterým byly byty prodávány? Odpovím – nejsou.  

 Je to asi složitější. Ti, kteří za obec prodávali, stíháni jsou a ti, co kupovali, stíháni 

nejsou. Z toho vidíme, že je rozdílné, v jaké pozici člověk je. 

 Z druhé strany – abyste to pochopil. Půjdete třeba na Prahu 6 a tam řeknete starostovi: 

Pane starosto, tady máte byt za 5 mil., dejte mi ho za milion. Porušíte něco? Neporušíte. 

Starosta vám musí říct: Pane Ulme, vy jste se zbláznil, běžte pryč. Pokud vám to neřekne a 

byt vám dá za milion, tak něco poruší. On je v pozici, kdy musí hájit zájmy obce, ale vy v 

pozici kupujícího můžete pouze hájit zájem svůj.  

 Není problém privatizovaný byt levně koupit, problém je, když za obec ten, kdo 

rozhoduje a kdo má povinnost hájit její majetkové zájmy, něco takového udělá. V tom je 

problém.  

 Vysvětlil jsem vám to, případně se ještě zeptejte, zkusím to ještě více po lopatě.  

 Zareagoval bych na Petra Hejmu. Vy jste prosazovali privatizaci, my jsme vám 

ustoupili. Myslím, že všichni víme, že to takto bylo. Mluvit o nějak nepříčetnosti je trapné. 

 Hlásím se k tomu, že jsem na tento kompromis šel, byl jsem starostou, podepsal jsem 

to, panu dr. xxxxxxxxxxxxx jsem to ještě zpřísnil, že jsem tam vložil podmínku o tom, že byt 

musí být zachován po dobu deseti let k účelu trvalého bydlení. Ten, kdo tuto věc prosazoval, 

to jste byli vy.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Ulma. 

 

P.  U l m : 

 Krátce bych zareagoval na pana zastupitele Čižinského a jeho právní vzdělání. Je to 

takový právník, že nám na mimořádném zastupitelstvu o Nemocnici Na Františku v r. 2019 

předložil smlouvu, ve které se říká, že nemocnice může být také převedena na jiné než 
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nemocniční zařízení. Pane Čižinský, nechlubte se tady právy, pomlčte o své právním 

vzdělání, když předkládáte takové smlouvy. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Grabeina Procházku.  

 

P.  P r o c h á z k a : 

 Naváži na Davida Skálu. Mrzí mě, že tato diskuse nemohla proběhnout dřív. Chtěl 

bych oběma stranám poděkovat na koncepce, je vidět, že k nim bylo z jedné i z druhé strany 

přistupováno odpovědně, byť je tam vidět, že přístup byl trochu rozdílný. Honza Votoček je 

více pragmatik, Martin se na to díval s nějakou budoucností, metodicky apod. Je škoda, že už 

nemáme čas ani síly na to, abychom se snažili vzít z každé koncepce to dobré a mohl 

vzniknout nějaký dobrý výsledek. Po těch 12 hodinách, které tady sedíme, těžko budeme mít 

dnes sílu tyto dva materiály porovnávat.  

 Jakési racionálno mi říká – pojďme to přerušit, ale na druhou stranu si říkám, proč to 

přerušit, když jsme tady řadu hodin promrhali. Chci o tom dnes hlasovat. Myslím, že z obou 

koncepcí mohl vzniknout optimální výsledek. 

 Jedno číslo na konec. Vím, že IPR zpracovával studii, ve které říkal, že pro to, aby 

mohla vzniknout ambiciózní bytová politika na městské části, tak městská část by si měla 

držet zhruba 15 % bytového fondu. Nevím, jaké je poslední číslo na Praze 1, statistika z r. 

2011 udávala něco kolem 15500 bytů, které na Praze 1 tehdy byly. Číslo ale klesá, protože to 

v desetiletých periodách vždycky klesalo asi o 1500 bytů, takže počet bytů na Praze 1 může 

být 13 nebo 14 tisíc, a z toho bylo doporučováno, aby si 15 % nechávala městská část, aby 

mohla provádět ambiciózní bytovou politiku s tím, že koncepci si určí městská část jako 

taková.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegu Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Jsme pod 10 % bytového fondu, které má ve vlastnictví obec, takže o nějaké 

privatizaci tady moc řeč být nemůže. O tom ale mluvit nechci. Pochopil jsem, jak tisk vznikl. 

Rada uložila panu předkladateli informovat o něm zastupitelstvo. Hlavní důvod, proč tady tisk 

je, že potřebuje zrušit stará usnesení zastupitelstva. Považuji za nešťastné, že rada uloží pouze 

informovat, ačkoli dříve se koncepce bydlení schvalovala zastupitelstvem. Najednou to bude 

schvalovat pouze rada? Nevím přesně, co je podle zákona v gesci rady – schvalovat bytovou 

koncepci. Je to možné, že tisk je připraven tak mizerně, že se nedozvíme, co řešíme. Proto 

říkám, abychom to odložili. Nikdy se v zastupitelstvu tak důležité tisky nehlasovaly bez 

podkladů. Jsme už snad jako blázni, že tady budeme hlasovat tisky, kde nevíme, o čem 

hlasujeme, co rušíme? Kdo ví, co bylo přesně v koncepci z r. 2008, kam se posouváme? 

Vůbec nic z toho nevíme. 

 Pane doktore, s tímto materiálem si z nás děláte blázny. Co tím ztratíte, když to 

odložíte a doprecizujete? Nic s tím neztratíte. Chcete jen ukázat, že máte hlasy a že každou 

kravinu prohlasujete, protože toto je opravdu ve stavu kraviny. Omlouvám se za silná slova, 

ale toto není hlasovatelný dokument. Štve mě, že místo toho, abychom už šli domů, musím 

tady poslouchat nějaké osobní výpady a bavit se o materiálu, který je nehlasovatelný. Toto je 

pohrdání práce zastupitelů. 
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 Pochopil jsem, nemáte k tomu vůli, vy si to prohlasujete, ale nikdo, kdo bude 

odcházet, nebude vědět, o čem se hlasovalo. Možná pan doktor to ví, ale ten se o to nepodělí. 

V tomto smyslu je toto zasedání drama. Myslel jsem, že závěr zasedání bude klidnější, ale 

toto je něco hrozného.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Sitár Baborákovou. 

 

P.  B a b o r á k o v á : 

 Naprosto souhlasím s tím, co řekl kolega Karel, a oceňuji, že pan Mgr. Špaček 

přednesl materiál věcně a kultivovaně. Souhlasím s pořadníkem, nepovažuji ho za bolševický. 

Myslím, že potom by se mohlo dostat na takové rodiny jako je ta naše, protože na základě 

nějakých kritérií bychom na to měli větší nárok, než když žádná kritéria nejsou.  

 Chtěla bych také vyjádřit podporu panu Votočkovi a Michalu Cabanovi, kteří na 

materiálu nechali kus života a který byl dost tvrdě připomínkován, takže i na základě toho 

vznikl stávající výstup.  

 Jediné, co bych si dovolila panu doktorovi vytknout je, že při probírání na výboru k 

němu byla řada připomínek, které jsem mu osobně poslala, a na materiálu jako výbor vůbec 

nejsme uvedeni. Děkuji. 

 

P. H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Padlo tady číslo 15 % bytového fondu obce, že je to minimální číslo, ke kterému se 

neblížíme. To je pro mne ta hlavní informace. Zároveň si myslím, že ve státech, které 

nepovažuji za bolševické jako Holandsko, Francie nebo Německo, čísla těchto bytových 

fondů jsou v desítkách procent – 40, 50, Vídeň má 70. Nedělají to kvůli tomu, že by chtěli jít 

cestou na východ, mají to jako vynucenou politiku k tomu, aby lidé ve městě zůstali, aby 

nedocházelo k tomu, že ceny za m2 jdou každý rok o 10-20 % nahoru. Z toho je potom jenom 

to, že máte úložiště volných financí, ale politika toho, jestli tam někdo bydlí, se z toho vytrácí.  

 Budu hlasovat proti, protože vizi znovuobnovení bytového fondu tam nevidím.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan kolega Čižinský se hlásí počtvrté, měli bychom hlasovat, zda zastupitelstvo 

souhlasí s jeho vystoupením. Pro 9, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 13. Zastupitelstvo 

neschválilo.  

 Prosím pana radního Cabana. 

 

P.  C a b a n : 

 Na materiálu jsem také podepsaný a těžko můžete po panu Votočkovi nebo po mně 

chtít, abychom pro to nehlasovali, když jsme se tím delší dobu zabývali. To, že tam chybí 

nějaká stará usnesení, mohla tam být. Kdo si chtěl prozkoumat koncepci z r. 2008, mohl si ji 

najít. To říkám na okraj. 

 Co chci říct hlavně je to, že mě mrzí, že se to Martinovi Špačkovi tenkrát nepodařilo 

dokončit. Vím, že se tomu věnoval skoro 1,5 roku. Tehdy jsme spolu žili v tom provizoriu z r. 

2008 a také jsme to přežili. 1,5 roku je poměrně dlouhá doba na to, že jsi to měl v rámci své 

funkce a měl jsi na to aparát. Jednotlivé materiály a analýzy také něco stály, což je logické. 
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Hodně mě to mrzí, v některých pohledech na věc se také s tebou neztotožním, ale kdyby to 

vzniklo, plně bych to respektoval a doufal bych, že to funguje. 

 V okamžiku, kdy se to nepodařilo dokončit – tehdy jsme se o tom trochu bavili, že už 

jsi před koncem, ale konec nebyl pořád v dohledu – vznikla situace, kdy to bylo potřeba řešit. 

Přiznám se, že jsem materiály poměrně dost četl. Jsem ale už moc starý na to, abych věnoval 

život stálému studiu analýz a hledání nějaké perspektivy, potřebuji věci konat. Jsem větší 

praktik. Z materiálů jsem vycházel a zjistil jsem, že pro mne je to odraz k tomu udělat to 

jinak, jednodušeji. Praha 1 také není prostor, který se dá rozpínat. Proto jsou věci trochu 

zjednodušené. Někdo tady už řekl, že každý lidský osud je osobitý příběh, a je to příběh i s 

jednotlivými byty a s jednotlivými žadateli. Nikdo tady ničemu nebrání, ale proto je 

dokument udělán jednodušeji, aby se s ním dalo praktičtěji fungovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegu Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Dozvěděl jsem se, že se o věci jednalo na výboru, který je poradním orgánem 

zastupitelstva a pan předkladatel se nenamáhal nás o tom ani informovat. Jaké stanovisko k 

tomu zaujal výbor proti vylidňování? Možná to v materiálu nevidím, ale to už si ze mne 

opravdu střílíte, pane doktore. Tak to nejde dělat, usnesení se musí trochu připravit. Co k 

tomu mám říct? Příště budeme předkládat usnesení, kde ani nebude text? Že to stačí, že to 

všichni víme?  

 

P.  H e j m a : 

 Technická poznámka pan kolega Mařík. 

 

P.  M a ř í k : 

 Myslím si, že už toho bylo řečeno tolik, že se toho víc k tomuto tématu neřekne. 

Vzhledem k pozdní hodině navrhuji ukončení diskuse.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím procedurálně hlasovat o návrhu na ukončení rozpravy. Pro 15, proti 2, zdrželi 

se 3, nehlasovali 2. Rozprava byla ukončena. Ještě jsou 4 přihlášení. 

 Prosím pana kolegu Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nechtěl jsem k tomuto bodu hovořit, ale musím se zastat Martina Špačka. Byl jsem 

nervózní z toho, že celá záležitost dlouho trvala, ale realita byla taková, že největší oříšek, 

který měl tým dostat, byla skutečná čísla. To byla ta největší tragédie, kdy jsme dostávali 

čísla, která byla odlišná. Trvalo to dlouho a ve vedení jsme byli jen jeden rok.  

 Proti současné koalici věci byly řešeny tam, kde mi to osobně dělalo velké problémy a 

časové prodlevy, a to v komisích. Jak bytová koncepce, která se 3/4 roku řešila v komisi, kde 

bylo politické rozložení jako na tomto zastupitelstvu, tak obdobná záležitost byla u 

Rybářského domečku. 3/4 roku se vytvářelo něco, s čím jsem přišel do rady. To je na obranu 

Martina a řešilo se to v bytové komisi. Sami víte, jak dlouho trval celý proces třeba 

Rybářského domečku. Není to vůbec snadné. Už v předloňském roce jsme dali prostor 

tehdejší opozici, tak to je ten důvod, proč to tak dlouho trvalo. To jen na vysvětlenou. 
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P.  H e j m a : 

 Místostarosta má technickou. 

 

P.  B u r g r : 

 Navazuji na to, že jsem malou část diskuse řídil. Pan kol. Špaček se přiznal, že má 

čtvrté vystoupení, předtím to spojil. Bylo by korektní hlasovat o tom, jestli může dál 

pokračovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím procedurálně hlasovat, zda umožníme vystoupit kol. Špačkovi. Pro 13, proti 0, 

zdržel se 1, nehlasovalo 8. Prosím, máte slovo.  

 

P.  Š p a č e k :  

 Chápu praktičtější vymezení věci. Je to podle mne trochu zneužití slova, protože tam 

se vykuchalo úplně všechno. Jsou to dva odlišné póly. Žádná strategie, žádná privatizace a 

hlavní výtky byly, že to není nic pokrokového, že je snaha to trochu vylepšit, aby to bylo 

otevřenější, pochopitelnější, přístupnější. To se tam neprojevilo, je to menu. 

 Rád děkuji za smířlivé slovo a rád bych to opětoval. 

 Jak to ukončit, co bude dál? Také se musím přiznat, že mi vadí to, že 

jsem náhodou v obou komisích, které tam jsou podepsané. Nedokáži za to dát ruku do ohně, 

ale myslím, že ani v jedné nebyly materiály a diskuse k tomu v obou komisích byla směšná. 

 Jediný orgán, kde se to řešilo, byl výbor, jehož podněty nebyly vyslyšené. Připadá mi 

to jako špatný přístup k tomu, že je to schválená koncepce. Je otázka, zda je OK to vzít teď na 

vědomí a tím to vypořádat, že to bude schvalovat jen rada. Pokud to chcete vzít na vědomí a 

pak zrušit usnesení zastupitelstva a tím ponížit úroveň, že o tom rozhoduje rada, tak OK, ale 

potom prosím hlasovat o tom per partes, protože principiálně beru na vědomí koncepci, kterou 

jsem zevrubně četl, ale nemohu souhlasit se zrušením všech předchozích zastupitelských 

tisků, které znamenají, že se nám to vyjímá z kompetence, i když to v kompetencích bylo a 

vypadá to jako vaše snaha, že to chcete mít z krku.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 Chtěl jsem se připojit k panu Kučerovi s tím, že mi připadá minimálně zarážející, že 

výbor je poradní orgán zastupitelstva a věnuje se něčemu, o čem nejsme jako zastupitelstvo v 

rámci tohoto tisku srozuměni. Nemyslím si, že by to byl takový problém to k tomu přiložit a 

vidět, jaké byly požadavky výboru, jestli byly nebo nebyly vypořádány. 

 Další věc, která by mě zajímala. Když to vezmeme jen na vědomí, bude se o bytech 

vždy rozhodovat jen v radě, a zastupitelstvo se bude stávat čím dál tím méně důležitým 

orgánem. Sedíme tady zbytečně? 

 

P.  H e j m a : 

 S posledním vystoupením prosím pana zastupitele Brože.  

 

 

 

 

 



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

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

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 136 
 

 

P.  B r o ž : 

 Rád bych připomněl, že v lednu loňského roku nám bylo dáváno za vinu, že ani po 

jednom a čtvrt roce nejsme schopni předložit bytovou koncepci. Upozornil bych na to, že 

bytová koncepce jde v současné chvíli do zastupitelstva po delší době, než jsme byli u moci 

my, takže i výčitky, které vůči nám zaznívaly, byly liché.  

 Ani já se neztotožňuji s tím, že zastupitelstvo má pouze vzít koncepci na vědomí. 

Domnívám se, že v okamžiku, kdy je před námi tak důležitý dokument, zastupitelstvo jako 

nejvyšší správní orgán by to mělo schválit, a to už jenom z toho důvodu, že zároveň má 

schválit bytovou koncepci předchozí. Nedává to žádný smysl, aby pouze vzalo na vědomí a 

zároveň zrušilo. Tím by se ponížila bytová politika na věc, kterou by měla rozhodovat pouze 

rada. Myslím, že to je věc, která by byla zcela v rozporu s nějakým principem důležitosti 

bytové politiky, která by měla být pro městskou část prioritní.  

 Předkládám pozměňovací návrh, aby v bodu 1 bylo místo „bere na vědomí“ 

„schvaluje“ koncepci.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předkladatele, aby si připravil závěrečné slovo. 

 Poslední je přihlášený občan Prahy 1 pan David Malý. Má slovo. 

 

P.  M a l ý : 

 Omlouvám se, že vás tady zdržuji v tak pozdní hodinu. Chtěl jsem říci za občana, 

který se zajímá o bydlení v obecním bytu, jelikož sám bydlím ve startovacím bytu a nemohu 

si platit tržní nájem s příjmem do 20 tisíc Kč, že mě velmi namíchlo vystoupení pana 

Bodečka. Opravdu jsem to nečekal. – teď nechci být jako Karel Gott, ale člověk, který sám 

chtěl nějakou životní jistotu a chtěl se účastnit privatizace za starosty Lomeckého, vyčítá 

lidem, že by dostali garsonku na pět let, to je vrchol největšího kalibru, co se tady předvedlo. 

Nemohu z toho dýchat, to už má být jen závist vůči lidem, že mají nějakou smlouvu na 

nějakou dobu? 

 Vy, pane Špačku, to je vaše dílo, aby úřad měl nějaké páky s dobami určitými, 

pomyslel jste na ty lidi, co je to žít v nervech, jestli budete bydlet za rok, za dva, za tři, jestli 

se někam budete stěhovat, nebo ne? Jak by vám to bylo příjemné, kdybyste měl příjem jako 

nějaký prodavač do 20 tisíc? Jak by se vám v tomto žilo? Nevyčítám, je to majetek města, vy 

jste zastupitelé, vy o tom budete rozhodovat už jako rada nebo jako nějaký volený orgán. 

Nazvat to ale pákou, to mi připadá také přehnané. 

 Tato dvě vystoupení od obou pánů velmi zklamala a nejvíc od vás, pane Bodečku. 

Jestli já mám chtít nějakou životní jistotu a vy jste chtěl trvalou životní jistotu – klobouk dolů. 

 To je vše, co jsem chtěl říct. Omlouvám se, že jsem přiložil do kotle, ale velmi to se 

mnou zahýbalo. 

 

P.  H e j m a : 

 Máte na to právo. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Pane starosto, byla ukončena diskuse. Zásadně protestuji proti tomu, aby pokračovala 

formou technických poznámek.  

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, musím dát nejdřív dát šanci, aby dotyčný řekl svou technickou 

poznámku. Pokud ji zneužije, musím mu odebrat slovo. 
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 Prosím kol. Bodečka s technickou poznámkou. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Chci se zeptat: je technická i faktická poznámka, nebo je jen technická? 

 

P.  H e j m a : 

 Máme pouze technickou poznámku. Faktickou poznámku neznáme.  

 Prosím ukončit diskusi. Závěrečné slovo předkladatele. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Ani s jedním pozměňovacím návrhem se neztotožňuji, ani s tím, co navrhl Mgr. Brož, 

ani s tím, co navrhl Mgr. Čižinský formou deformace koncepce uvnitř tisku.  

 To, že mi pan Mgr. Kučera vyhrožuje, že je to nehlasovatelné, mě moc netrápí, 

protože on by pro to stejně nehlasoval. Majetková komise vzala tuto koncepci na vědomí. To, 

proč jsem sem nedával výstup z výboru pro a proti, má svůj důvod.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana předsedu Návrhového výboru, aby nás provedl pozměňovacími návrhy. 

 

P.  B u r e š : 

 Jako o prvním budeme hlasovat o posledním sděleném, který není písemně. Je od pana 

zastupitele Brože, aby se „bere na vědomí“ změnilo na „schvaluje“. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 7, proti 1, zdrželo se 10, nehlasovali 4. Tento návrh nebyl přijat. 

 Prosím o další. 

 

P.  B u r e š : 

 Dále je pozměňovací návrh pana zastupitele Čižinského. Návrhový výbor musí 

konstatovat, že je podle mého  názoru nehlasovatelný, protože se vztahuje k příloze tohoto 

usnesení, to znamená k pravidlům schváleným radou MČ Praha 1, která se berou pouze na 

vědomí. Příloha k materiálu nemůže být změněna usnesením zastupitelstva.  

 Je to pozměňovací návrh k bodu 4 přílohy, ne k usnesení. Podle mne je to 

nehlasovatelný návrh.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Také ho neakceptuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Předkladatel pozměňovacího návrhu by nám měl vysvětlit, jak to myslel. 

 

(P. Votoček: Raději ne.) 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Přílohy se mění pozměňovacími návrhy.  

 

P.  H e j m a : 

 Vypořádal bych se s tím, že bych hlasovat o návrhu tak, jak byl předložen. 
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P.  B u r e š : 

 Je poměrně dlouhý, mohl by se promítnout.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická pan zastupitel Vích. 

 

P.  V í c h : 

 Byl jsem osloven, jestli bych mohl požádat o 5 minut na klub před hlasováním.  

 

P.  H e j m a : 

 Máte 5 minut pro jednání klubu. 

(Jednání klubu)  

 Dámy a pánové, budeme pokračovat hlasováním. Dávám příležitost předsedům klubů, 

zda chtějí sdělit své stanovisko. Nikdo se nehlásí, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 

pana Mgr. Čižinského, který je promítnut.  

 Návrh přečte kolega Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Bod 4 přílohy zní: Maximalizace schopnosti městské části realizovat svou bytovou 

politiku. Cílem této koncepce je stabilizace a navýšení počtu rezidentů žijících na území MČ 

Praha 1. S tímto cílem je obecně neslučitelné rozprodávání bytů formou tzv. privatizace bytů 

oprávněným nájemcům. Je třeba rozšiřovat disponibilní bytový fond městské části, a to 

zejména následujícími prostředky: opravy a rekonstrukce bytů, a to s prioritou oprav bytů s 

předpokladem nižších finančních nákladů, aby bylo maximum bytů v krátké době připraveno 

k užívání,  

 2. zpracování individuálního plánu pro využití bytů nad 100 m2 a pro administrativně 

rozdělené byty, pronájmy za nejvýše nabídnuté nájemné, rozdělení bytů, využívání pro různé 

formy sdíleného dlouhodobého ubytování, pro specifické cílené skupiny apod. 

 Přestavba nebytových prostor, nákup nových bytů a jednání s developery. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 9, proti 1, zdrželo se 10, nehlasovali 2. Návrh nebyl přijat. 

 

P.  B u r e š : 

 To jsou všechny návrhy, můžeme hlasovat o původním návrhu usnesení. 

 Technická – pan zastupitel Špaček. 

 

P.  Š p a č e k : 

 Prosím hlasovat per partes. 

 

P.  H e j m a : 

 Budeme tento požadavek respektovat. Hlasujeme o části 1. Pro 14, proti 2, zdrželo se 

5, nehlasoval 1. Tato část byla schválena.  

 Prosím hlasovat o části 2. Pro 13, proti 6, zdrželi se 3, nehlasoval 0. Tato část byla 

také přijata. 

 Prosím hlasovat o 3. části. Pro 14, proti 0, zdrželo se 7, nehlasoval 1. Všechny části 

byly schváleny, hlasujme o usnesení jako celku. Pro 13, proti 6, zdrželi se 3, nehlasoval 0. 

Usnesení bylo schváleno. 
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 Přistoupíme doufám k jednodušším tiskům. Bod číslo 

7, tisk 881 

záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 131, na pozemku parc. č. 74, Pařížská 28, 

vše v k. ú. Josefov, Praha 1  

 Prosím pana radního Votočka, aby se ujal slova. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Tento materiál je o prodeji části společných prostor v domě Pařížská 28. Jsou tady tři 

varianty. Poprosím pana Bullu, který kvůli vám tady tvrdne do půl jedné do noci, aby vás 

variantami provedl.  

 Na úvod bych k tomu chtěl říci jednu věc. V diskusi se objevilo, že něco jiného 

ohledně kolaudace bytu pana xxxxxx, za kterého chtěl Bodeček získat desetimilionovou 

kauci, bylo jednou řečeno, že už zkolaudoval, a jinému bylo řečeno, že nezkolaudoval. 

Vyžádal jsem si stanovisko, které bych si vám dovolil přečíst. Psal ho pan Bc. Hovorka, který 

dělal tyto věci. 

 Mluvíme o dvou kolaudacích. Bodečkovi jde o kolaudaci z nebytů 105 a 106 na byty. 

Ty xxxxx zkolaudoval jako bytovou jednotku 105 v září 2020 – posílám přílohou. Měl 

kolaudovat do 5 let od vyklizení těchto nebytových prostor. Podle xxxxxx byly nebytové 

prostory vyklizeny v březnu 2016, takže to stihl. Bodeček uvádí r. 2014, nevím, kde tento 

termín vzal. 

 Druhá kolaudace, o které se píše v důvodové zprávě a kterou řešila paní Sitár 

Baboráková, je kolaudace bytů, které byly předmětem smlouvy o výstavbě z r. 2013, kde 

xxxxx rozšířil byt č. 1 a společnost Investicimo si sloučila tři byty do jednoho bytu č. 10. 

Shodou okolností přesně dnes katastr zapsal tyto změny, takže podíl na pozemku a na domě 

se už shodují.  

 V materiálu ještě píšeme, že ke dni 6. 5. 2021 jsou podíly v rozdílné výměře, ale je to 

již připraveno. Pan Mgr. Bulla to navrhne jako úpravu tisku v tomto konkrétním bodu. 

 Prosím pana magistra, aby vás provedl jednotlivými variantami. 

 

P.  H e j m a : 

 Pane magistře, máte slovo. 

 

P.  B u l l a : 

 Dobrý pozdní večer, dámy a pánové, tento materiál tady není poprvé, takže 

předpokládám, že si z minulých jednání pamatujete, co je jeho předmětem. 

 Na začátek bych doplnil to, co říkal pan dr. Votoček, že návrh usnesení, jak jste s ním 

byli seznámeni, je potřeba změnit. Paní Valíčková ho již upravila v elektronické verzi. Je to z 

toho důvodu, že včera došlo k zápisu zmiňované smlouvy o výstavbě na základě kolaudace  

do katastru. Došlo ke sjednocení spoluvlastnických podílů jak na pozemku, tak na společných 

částech domu.  

 Pokud se podíváte na předložený materiál, vždycky v  bodu 2 schvaluje u variant A a 

B a neschvaluje u varianty C měnilo by se: v rozsahu stávajícího spoluvlastnického podílu 

MČ Praha 1 ve výši 6198/25150 na společných částech domu č. p. 131 a na pozemku parc. č. 

74, Pařížská 28 atd.  

 Tolik na úvod. Teď k jednotlivým variantám. 

 První varianta vychází z toho, jak si městská část nastavila v rámci projednávaného 

materiálu i na původním projednávání v září loňského roku nejpřísnější podmínky, kdy se 

schválí tento záměr prodeje části společných prostor v obou případech a jsou tam ty nejširší 

podmínky. Nově vzniklé bytové jednotky budou využívány výhradně k trvalému bydlení, 
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nebudou využívány ke krátkodobému ubytování atd. Je tam dvoumilionová sankce ve 

prospěch SVJ.  

 Nejširší je, že městská část Praha 1 zvolí zpracovatele znaleckého posudku na 

stanovení ceny v čase a místě obvyklé a že prodej části společných prostor a podílu na 

pozemku k realizaci vestavby bytové jednotky č. 131/17, to je ta nová garsonka, vypíše SVJ 

formou výběrového řízení.  

 U varianty B je to o něco mírnější, není tam podmínka výběrového řízení, znalecký 

posudek tam je, a varianta C je záporná – záměr prodeje se neschvaluje.  

 Co se týká kolaudací, doplnil bych to, co říkal pan doktor. Probíhalo tam několik akcí. 

Pan xxxxx realizoval změnu užívání části nebytového prostoru na byt původně u jednotek 105 

a 106 a současně sloučení do jedné jednotky, kde je to nyní jednotka bytová pod č. 105. U jiné 

jeho bytové jednotky probíhalo odkoupení části sousední jednotky a také zabrání části 

společných prostor a současně u společnosti Investimo sloučení jejich tří jednotek do jedné. 

Tato záležitost měla za důsledek, že byly podíly v předkladu rozdílné. Stavba probíhala déle, 

z části týkající se pozemku byla zaslána katastru nemovitostí, z části týkající se společných 

prostor domu došlo k zápisu až 17. května t. r.  

 Při předcházejících projednáních tady v minulosti zaznělo, že by snad pan xxxxx měl 

mít zájem o koupi nově vznikající jednotky č. 131/17. Dle vyjádření jeho právního zástupce 

prohlásil, že o tuto jednotku nemá zájem ani on, ani žádná z osob, které zná. Vyjádření máme 

v dopise, který nám byl jeho právním zástupcem zaslán. 

 Byly tady také určité informace ohledně toho, že by se tam pan xxxxx snažil nakoupit 

a získat většinu spoluvlastnického podílu na společných částech. V případě, že bychom 

uvážili, že i společnost Investimo je s panem xxxxxxx nějak sblížena, ačkoli jsem to 

nezkoumal a nedošel jsem k nějakému závěru, že by pan xxxxx vlastnil společnost Investimo, 

tak i v takovém případ by jeho stávající podíl byl v tuto chvíli téměř roven podílu městské 

části, které má z vlastnictví nebytových jednotek a bytové jednotky 131/9. 

 Manželé xxxxxxxx, a beru i podíl pana xxxxxx ve svěřeneckém fondu, mají v tuto 

chvíli cca 6,35 % na společných částech domu a pozemku. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Mohu potvrdit, že byl již vyřešen předchozí vadný stav, k úpravě došlo už 

předevčírem v pondělí. Měl jsem připravený dotaz, jak to v domě vypadá teď, jestli 

nerozhodujeme ex post o něčem, co už je dávno zrealizované. Tento prostor jsem navštívil, je 

to skutečně připraveno pro to, aby došlo ke spojení dvou bytových jednotek. Můj subjektivní 

názor je, že byty nebudou pravděpodobně dány k dispozici na AIRBNB a pravděpodobně tam 

bude bydlet jeden z členů rodiny xxxxxxxxxx. 

 Zdržím se hlasování, a to z toho důvodu, že Mgr. Burzanovský, který tady byl, řekl, že 

není nijak provázaný s rodinou, která vlastní nebytové prostory i byty. Doporučuji, pane  

Mgr. Bullo, abyste se někdy podíval do médií, je to tam krásně rozkreslené. To ale teď není to 

nejzásadnější. 

 Budu reagovat na pana dr. Votočka, že jsem požadoval desetimilionovou ne kauci, ale 

pokutu. Ve smlouvě, která je stále platná, je tam klausule, že kupující musí do pěti let 

přebudovat nebytové jednotky na byty. Těch pět let se počítá od momentu vystěhování 

právníků. Nájemci se údajně vystěhovali v lednu 2014, od toho jsem počítal pět let.  
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 Zajímavé je, co se nám stalo v nedávné době. Myslím, že si to velmi uvědomují, že u 

firmy Vionuk (?) je to velká částka, nevlastní to už pan xxxxx, několik týdnů to vlastní 

společnost P28, která vznikla v únoru letošního roku. Pokud bychom tam žádali 10 mil. Kč, 

předpokládám, že firma by šla do likvidace a zaplatila by nám do výše základního kapitálu, 

který je 100 Kč.  

 Chci se zeptat, zda dali souhlas všichni vlastníci. Zejména v tomto případě bych 

upřednostňoval to, co bylo typické – že se městská část vyjadřuje jako poslední. Prosím, zda 

všichni vlastníci v rámci SVJ k tomu dali souhlas, aby to nebylo tak, že jeden nedal souhlas, a 

potom se na schůzi SVJ řekne, že městská část s velkým podílem tak odsouhlasila tuto změnu. 

 Myslím, že minule říkal Richard Bureš, že člen SVJ posílal e-mail. Pro mne je tento e-

mail důležitý. Jen mě překvapilo, když člen SVJ poslal informaci o znaleckém posudku, který 

určil cenu obvyklou v místě a v čase 15 tis. Kč. O tom můžeme diskutovat 

 Řeknu poslední věc – je to stejná záležitost, která se stala v r. 2013. Myslím, že to bylo 

2. nadzemní patro a také došlo ke stejné záležitosti, kdy se touto chodbičkou spojily dva byty.  

 Nemyslím si, že by v těchto bytech bylo provozováno AIRBNB. Pro příští tisky bych 

byl rád, kdyby sankce 2 mil. Kč byla převoditelná. Znamená to, že kdyby došlo k přeprodeji 

bytu, sankce by přešla i na nového majitele.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím předkladatele, aby nám doporučil variantu k hlasování.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Varianta k hlasování bude A, neboť je přísnější. 

 Abych vysvětlil to, co říkal pan Mgr. Bodeček s r. 2014, kdy advokátní kancelář 

zrušila své sídlo, ale podle toho, co tvrdil pan xxxxx, nechala si tam nějaké skříně a šanony s 

podklady a vyklidila to teprve až k datu, které je tam uvedeno.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o původním usnesení ve variantě A. Pro 13, proti 0, zdrželo se 6, 

nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato. 

 Prosím projednat bod číslo 

8, tisk 893 

prodej části spol. prostor v domě č.p. 595, na pozemku parc. č. 2286/1, Ve Smečkách 28, 

vše v k. ú. Nové Město, Praha 1  

 Prosím předkladatele. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Toto je prodej, ale není to prodej. Materiál jsme tady měli už minule. Když se podíváte 

na plánky rekonstrukce, tak pochopíte, o co se jedná. Ve svém bytě původně skosenou střechu 

si trochu vyvýšil. Diskutovali jsme o tom, zda je to navýšení plochy nebo není, nakonec jsme 

se dohodli na tom, že schvalujeme, že mu s tím dáváme souhlas. Podstatné je to, že je zavázán 

zaplatit 1044972 Kč. Z toho má jít 300 tisíc do fondu oprav a 744972 Kč bude rozděleno. 

 Prosím pana Mgr. Bullu, zda je můj strohý předklad potřeba nějak vyšperkovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Myslím, že pan Bulla bude reagovat na případné dotazy. Otevírám rozpravu. Prosím 

pana zastupitele Kučeru. 
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P.  K u č e r a : 

 Nevím, zda mám vůbec dávat dotaz, když se často hlasují materiály bez podkladů. 

 V důvodové zprávě z 20. června se píše, že se předkládá ke schválení záměr prodej 

bez ceny. Při schvalování prodeje včetně nových podílů na pozemku bude cena stanovena atd. 

Schvalování v orgánech městské části bude podmíněno souhlasy ostatních vlastníků jednotek 

v domě. Souhlasy v materiálu nevidím. To je můj hlavní dotaz. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana magistra, aby odpověděl. 

 

P.  B u l l a : 

 Uvedl bych, že důvodová zpráva se skládá ze dvou částí. Spodní část, kterou jste 

zmiňoval, je důvodová zpráva k původnímu projednání, když se schvaloval záměr. Horní část 

je ke stávajícímu bodu. Spodní část tam zůstala z toho důvodu, abyste byli seznámeni s 

historií, jak dlouho stavebník jedná s SVJ, jak dlouho trvá, aby se dohodli na precizaci 

smlouvy o výstavbě. Smlouva o výstavbě je od jednotlivých spoluvlastníků podepisována. 

Jediný, kdo tam chybí, je stavebník. Ten ji podepíše poté, co bude schválen prodej v rámci 

vyjádření městské části. Kromě něj si tam jeden z členů společenství ponechal tu výsadu, že 

stejně jako městská část podepíše až po podpisu stavebníka, ale souhlasí s výstavbou. Městská 

část si vyhrazuje právo, že podepíše smlouvu jako poslední v případě schválení prodeje.  

 Co se týče částky, skutečně se jedná o částku 1044972 Kč. Bude rozdělena tak, že část 

prostředků bude vložena do fondu na správu a provoz společných částí domu konkrétního 

společenství a zbytek bude proinvestován v rámci společných prostor podle položkového 

rozpočtu, který je přílohou, ale současně bude také přílohou samotné smlouvy o výstavbě.  

 Všichni spoluvlastníci souhlasili, ale smlouvu o výstavbě jako takovou jsme 

nepřikládali k podkladovým materiálům, ale máme ji k dispozici.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Mám jednu poznámku a jeden dotaz. Nevidím tady sankci. Už jsem si všiml na 

minulém zasedání zastupitelstva, že se tam jednou sankce dává a podruhé ne. 

 Mám dotaz k bodu č. 3, kde je uvedeno, že se bavíme o nástavbě. Nemělo by tam být 

slovo vestavba? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana magistra, aby reagoval. 

 

P.  B u l l a : 

 Myslím si, že tam může být jak nástavba, tak vestavba, fakticky v tom nevidím rozdíl. 

Pokud se podíváte do příloh v podkladovém materiálu, myslím, že je to příloha č. 4, tak 

uvidíte, co se tam stane. Ze sedlové střechy dojde k narovnání střechy a tím v rámci vnitřního 

prostoru dané jednotky dojde ke zvětšení započitatelné podlahové plochy. 

 Co se týká sankce, v tomto materiálu jsme ji nenavrhovali, a to z toho důvodu, že se 

jedná o věc, kterou stavebník řeší se společenstvím. Ještě před r. 2017, kdy tato sankce nebyla 

uplatňována, je takto dohodnut s ostatními spoluvlastníky. Sankce se tady poprvé začala 

projednávat až s předchozím tiskem v Pařížské v září loňského roku, a proto nám nepřišlo fér 
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vstupovat do jednání SVJ a hatit jim záměr, když s finančními prostředky již počítají pro 

rekonstrukci střechy, kterou musí stejně udělat. Tolik o odůvodnění.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Chtěl bych se zeptat předkladatele i koalice, zda zastáváte právní názor, že záměry 

mohou být staré čtyři roky a že tento právní akt bude platný. Já tento názor nezastávám, 

domnívám se, že existuje i judikát, který říká, že záměr starý dva roky je nepřípustný. To tady 

říkám, abych všechny varoval. Podle mého názoru může být tento právní úkon stižen 

neplatností. Žádám pana Bullu i zde přítomné právníky, aby se k této otázce vyjádřili.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o vyjádření ze strany právníků. Pan Mgr. Vaněk bude reagovat.  

 

P.  V a n ě k : 

 Víme o tomto judikátu. Pokud je v jednání nějaká časová kontinuita, záměr můžeme 

považovat za platný. U takto složitých jednání bychom museli schvalovat každých půl roku 

záměr, což by nedávalo logiku.  

 

P.  H e j m a : 

 Chce ještě reagovat pan Mgr. Bulla. 

 

P.  B u l l a : 

 Doplním. Je to přílohou 6 překládaného materiálu. Z důvodu zvýšení právní jistoty 

máte opětovné schválení záměru z r. 2017 a jeho následné zveřejnění. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za vysvětlení. Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Přečtu vám judikát. Jedná se o rozsudek Nejvyššího soudu z 13. 12. 2012, spisová 

značka CDO 4198/2011. 

 Podmínka publikace záměru obce o nakládání s majetkem je splněna, je-li zachována 

časová kontinuita mezi zveřejněním záměru a realizací zamýšleného záměru právního úkonu. 

Není vyloučeno, aby mezi publikací záměru a rozhodnutím obce uplynula delší doba, avšak 

nesmí být s ohledem na konkrétní povahu zamýšlené dispozice nepřiměřeně dlouhá. 

Uplynuly-li však mezi zveřejněním záměru a projednáním záměru v orgánech obce více než 

dva roky, jde o dobu obecně nepřijatelnou.  

 Domnívám se, že tento judikát právní názor pana Vaňka nepřipouští.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím přítomné právníky, zda trvají na svém stanovisku? 

 Pan Mgr. Vaněk. 

 

P.  V a n ě k : 

 Ano, trváme na svém stanovisku, že záměr je v pořádku.  
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P.  H e j m a : 

 Děkuji za ujištění a končím rozpravu. Hlasujeme o původním návrhu usnesení. Pro 

13, proti 1, zdrželo se 6, nehlasoval 0. Usnesení bylo schváleno. 

 Posledním majetkovým bodem je bod číslo 

9, tisk 897 

žádost o přerušení běhu lhůty k provedení a dokončení půdní bytové jednotky č. 964/4 v 

domě č. p. 964, jenž je součástí pozemku parc. č. 449, V Kotcích 24, k. ú. Staré Město, 

Praha 1  

 Prosím předkladatele. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Stejně tak jako jsem politoval pana Mgr. Bullu, musím politovat i paní Mgr. Dubskou, 

která nás provede tímto tiskem. Podstata je ta, že jsme prodali v r. 2017 půdu. Byla tam lhůta 

do r. 2019, že musí zkolaudovat, ale protože pan xxxxxx se neustále dohaduje s památkáři, 

jestli by se to dalo nějak lépe udělat, požádal o prodloužení lhůty. Nás to nic nestojí, protože 

peníze za prodej půdy zaplatil. 

 Prosím paní magistru. 

 

P.  D u b s k á : 

 Pěkné dobré ráno. Pan doktor řekl to nejdůležitější. V důvodové zprávě máte 

přehledně zpracovanou chronologii. Pan xxxxxx už jednou žádal o prodloužení lhůty pro 

dostavbu jednotky a v tuto chvíli se mu i přes zdržení způsobené opatřeními spojenými s 

nákazou covid podařilo získat ze strany odboru památkové péče vyjádření, které mu poměrně 

dlouho chybělo. Pan xxxxxx požádal o prodloužení lhůty pro dokončení výstavby půdní 

bytové jednotky tak, aby tato jednotka byla kolaudována nejpozději 15. 3. 2022.  

 Ve smyslu varianty A, to znamená, že jeho žádost o přerušení lhůty na dobu od 

1.1.2021 nejpozději do 30. 6. 2021 na toto navazuje.  

 V tisku máte i variantu B, kdy máte možnost neschválit další přerušení běhu lhůty k 

dokončení výstavby jednotky. V tom případě by termín pro dokončení výstavby jednotky byl 

15. září 2021, jak tu máte uvedeno. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Toto je tisk, který jsme tady řešili někdy v r. 2019. U tohoto tisku mě pan doktor 

pěkně slovně terorizoval, ale když je tady paní vedoucí, tak se zeptám, i když znám odpověď. 

 Když jsme přijali v dubnu 2019 usnesení, splnil xxxxxx tu podmínku, že žadatel 

nebude požadovat žádné nároky, zejména na vady krovu a projektu, které jsou doloženy 

posudky? To byla podmínka, která tehdy při projednávání zazněla. To bylo to nejdůležitější. 

 Prosím o odpověď. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci, paní magistro, máte slovo. 

 

P.  D u b s k á : 

 Mám za to, že tato podmínka byla napsaná i do dodatku, který se v té době s panem 

xxxxxxxx uzavřel. Nemám povědomí o tom, že by na OTMS došla jakákoli žádost na úhradu 

změny projektu, nebo u projednávání u památkářů apod.  
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P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím předkladatele, aby nám sdělil, o jaké variantě budeme 

hlasovat. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Že souhlasíme, tedy varianta A. 

 

P.  H e j m a : 

 Mám dotaz na předsedu Návrhového výboru, zda došly nějaké pozměňovací návrhy? 

 

P.  B u r e š : 

 Není to pozměňovací návrh, ale v usnesení je v ukládací části, že zodpovídá za 

uzavření dodatku pan Mgr. Petr Vaněk. Zastupitelstvo nemůže úkolovat úředníka, to může 

rada. Smlouvu uzavíral a podepisoval starosta, takže i dodatek jde za starostou.  

 

P.  H e j m a : 

 Uložte to rovnou mně. 

 Předkladatel se ztotožňuje. Prosím hlasovat o upravené variantě A. Pro 15, proti 0, 

zdrželo se 5, nehlasoval 0. Usnesení bylo schváleno. Majetkové body máme vypořádány. 

 Děkujeme všem, kdo tady za Úřad s námi vydrželi do těchto pozdních hodin. Přejeme 

šťastný návrat domů.  

 Pojďme k bodu číslo 

11, tisk 864 

volba člena Kontrolního výboru ZMČ Praha 1 

 Prosím předkladatele pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji za slovo. Přestože mě kolegové z opozice vyzvali, abych tento bod stáhl, tak ho 

nestáhnu. Budu vycházet z toho, co tady zaznělo i od kolegů z koalice, že chceme přece 

pracovat. 

 Tento tisk jsem předložil předminulý týden s tím, že jsem nevěděl jméno, které tady 

doplním. Požádal jsem uskupení, které má nárok na toto místo. V současné době má mít 

Kontrolní výbor 7 členů, ale má stále 6 členů. Vyzval jsem Prahu sobě, aby mi dala kandidáta. 

Jméno jsem dostal včera. 

 Dovolím si zastupitelstvu navrhnout posledního člena Kontrolního výboru Mgr. Evu 

Holou, bydlí v ulici Dlouhá. Je to právnička a důležité je, že byla členkou Kontrolního 

výboru. 

 Prosím zastupitelstvo o podporu tohoto návrhu.  

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Chtěl bych podpořit Davida Bodečka. Myslím, že chybějící člen je problém. Myslím 

si, že je to dobrá volba. Prosím koaliční zastupitele, aby byli ochotni v této nekonfliktní věci 

zvednout ruku. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

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

 Vzhledem k ranní hodině cítím povinnost požádat o podporu. Jde o nominantku 

našeho klubu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Špačka. 

 

P.  Š p a č e k : 

 Ocenili bychom, kdybyste návrh schválili i s ohledem na schválenou bytovou 

koncepci. 

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Protože jde o personální záležitost, hlasujeme tajnou volbou. 

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

funkce. 

 

P.  C a b a n : 

 Volíme tajným hlasováním o volbě paní Mgr. Evy Holé do funkce členky Kontrolního 

výboru. Prosím, vyjádřete svůj názor. Pro 9, proti 2, zdrželo se 6, nehlasovali 3. Paní Mgr. 

Eva Holá nebyla zvolena členkou Kontrolního výboru.  

 Předávám slovo panu starostovi. 

 

P.  H e j m a : 

 Tím, že nebyla nominovaná schválena v tajné volbě, není už třeba dále hlasovat.  

 Prosím přistoupit k bodu číslo 

12, tisk 3 

statut Kontrolního výboru ZMČ Praha 1  

 Prosím předkladatele. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Vzhledem ke skutečnosti, že Kontrolní výbor nemá jako téměř jediný z poradních 

orgánů rady a zastupitelstva schválen statut orgánu, zastupitelstvu je předložen dokument v 

obecné rovině, a to pro lepší přehlednost jak členů zastupitelstva, tak i veřejnosti, o jakých 

úkonech Kontrolní výbor může rozhodovat. 

 Nutno podotknout, že výbory dle jednacího řádu na rozdíl od komisí nemusí statutem 

disponovat. Předložený statut Kontrolního výboru byl schválen Kontrolním výborem 1. 

března a doporučen zastupitelstvu. Původní předklad vám byl předložen už 9. února, ale 

procedurálním hlasováním jsme tenkrát přerušili projednávání bodu, a to s ohledem i na 

nového místopředsedu Kontrolního výboru, kdy materiál byl předložen kvůli němu k 

projednání. Na základě jeho účasti a jeho návrhu došlo k úpravě statutu. Byla odstraněna část 

věty, kterou celou přečtu: 

 Kontrolní výbor se řídí zákonem 131/2000 Sb. o hl. m. Praze – vypustili jsme: a také 

dalšími zákony, kterými se řídí veřejná správa, např. petiční zákon, tiskový zákon, zákon o 

poskytování informací a zákon o registru smluv. 

 Statut je velmi obecný, hlavně jde o veřejnost. Ostatní výbory svůj statut mají, 

finanční výbor dokonce už od r. 2012. Kontrolní výbor dosud od r. 2011 žádný stručný statut 

neměl. Tím tuto věc napravujeme. 
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P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Slovo má pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Statut Kontrolního výboru považuji za nesmysl. Navrhuji panu Mgr. Bodečkovi, když 

se mu Piráti rozprchli, jestli by stáhl své body, třeba na příštím zastupitelstvu se někomu 

utrhne ruka.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Chtěl bych připomenout, co tady zaznělo na dubnovém zasedání zastupitelstva, když 

se posuzovaly návrhy jednotlivých komisí. Kolegové z koalice řekli, že nemáte důvod 

nedůvěřovat dané komisi. Tyto tři návrhy nepředkládám jako David Bodeček, ale jako 

předseda Kontrolního výboru. Znovu opakuji: v Kontrolním výboru ze 6 členů jsou 4 členové 

vaši zástupci. Znamená to, že vy těmto čtyřem zástupcům nedůvěřujete? Projevte to 

hlasováním. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Scholze. 

 

P.  S c h o l z : 

 Měl bych pozměňovací návrh k čl. 3, rozsah a náplň činnosti výboru, k bodu 2,1., kde 

je napsáno: v současné chvíli kontroluje formální plnění usnesení rady a ZMČ Praha 1. 

Navrhuji vypustit slovo formální.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předkladatele, zda se s tím ztotožňuje? 

 

P.  B o d e č e k : 

 Ano, ztotožňuji se.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu, jiné pozměňovací návrhy nedošly. Prosím hlasovat. Pro 17, proti 1, 

zdržel se 1, nehlasoval 1. Usnesení bylo schváleno. 

 Prosím o projednání bodu  

13, tisk 0004 

Kontrolní řád Kontrolního výboru ZMČ Praha 1  

 Prosím předkladatele. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji vám za předcházející tisk. Jen řeknu, že slovo formální byl návrh paní dr. 

Janderové. 

 Tento materiálu vychází z dokumentu Ministerstva vnitra ČR – bavíme se o 

kontrolním řádu výboru s názvem Metodické doporučení k činnosti územně samosprávných 

celků. Jedná se o metodický předklad, který je v případě schválení pro výbor závazný a výbor 

je povinen se jím řídit. 
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 Pokud by tento dokument nebyl schválen, výbor se může rozhodovat, jak uzná sám za 

vhodné. Je to spíše nástroj pro vás jako pro zastupitelstvo, abyste věděli, jak by Kontrolní 

výbor postupoval v momentu jakékoli kontroly, kterou zastupitelstvo výbor pověří. Jde o 

vnitřní kontrolu na základě doporučení Ministerstva vnitra. 

 Přerušení tohoto bodu, který tady byl na zasedání zastupitelstva opět vlivem změny 

místopředsedy Kontrolního výboru – znovu jsme se touto záležitostí na Kontrolním výboru 

zabývali. Pan nový místopředseda měl nějaké návrhy. Myslím, že ze tří návrhů prošel jeden. 

Máte to uvedeno v důvodové zprávě, že když Kontrolní výbor bude provádět kontrolu, 

nemůže si brát od kontrolovaného subjektu originální dokumenty, které by vynášel z Úřadu, 

ale když se zahájí kontrola, kontrolovaný subjekt originál předloží a na tom místě se udělá 

kopie. 

 Co se týká samotného dokumentu, je velmi stručný, popisuje, jak by se mělo 

postupovat při provádění kontroly, jak by měl vypadat zápis kontroly. Je tam vyznačena 

podoba oznámení kontroly a podoba samotného zápisu. Jedná se o vzor, který je využíván v 

jiných pražských městských částech. Myslím, že jsem to říkal už v únoru, že je to po vzoru 

Prahy 2.  

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Scholze. 

 

P.  S c h o l z : 

 Měl bych k příloze k čl. 2 návrh: vložit bod mezi body 1 a 2 s textem: Vedoucího 

kontrolní skupiny si členové kontrolní skupiny volí ze svého středu. Z důvodu 

transparentnosti nemůže vykonávat vedoucího kontrolní skupiny předseda Kontrolního 

výboru.  

 

P.  H e j m a : 

 Vyjádří se předkladatel? 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pan místopředseda Rataj s tímto přišel i na Kontrolní výbor, zdržel jsem se hlasování. 

Tento návrh neprošel. Řekl jsem panu místopředsedovi, že se velmi rád nebudu účastnit jako 

vedoucí pracovní skupiny. Panu místopředsedovi se to moc nevyplatilo u Mateřské školy 

Revoluční. Nemám s tím problém, ale byl bych rád, abyste u všech bodů Kontrolního výboru 

nepřistupovali k tomu, že to jsou materiály týkající se Bodečka. Budu rád, když zastupitelstvo 

jako celek přijde s nějakou novou záležitostí pro příští jednání zastupitelstva.  

 S tímto návrhem se neztotožňuji, ale mohu vám slíbit, že do konce tohoto volebního 

období budu prosazovat, abych nebyl vedoucím pracovní skupiny. Budu rád, když si to 

odpracují jiní.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, aby to bylo předloženo jako protinávrh. Dále je přihlášen pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Myslím si, že pravidla kontroly určují nějaké právní předpisy, které jsou obecně 

závazné. Všechno to opisovat do speciálního materiálu považuji za zcela zbytečné.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Ulma. 
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P.  U l m : 

 Chtěl bych, aby tady zaznělo, že jako člen Kontrolního výboru si velice ctím kolegy 

Bodečka, jen v tomto je to jeho iniciativa. Myslím si, že Kontrolní výbor předtím fungoval 

dobře. Jen chci říct, že podklady, které pan kol. Bodeček předložil, byly myslím  

z 20 městských částí, bylo tam na výběr. Od začátku jsem byl proti tomuto materiálu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Myslím, že je to návrh kolegy Scholze. Aby předsedovi Kontrolního výboru bylo 

upřeno vedení skupiny, to mi připadá jako umlčet opozici. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Omlouvám se, pane Scholzi, nestihl jsem odůvodnění tohoto návrhu, který mi připadá 

jako nadbytečný. Proč by se pan předseda neměl podílet na práci pracovní skupiny? Prosím o 

odůvodnění. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji kolegům za zastání, ale pro mne platí, že se nebudu podílet na tom, abych vedl 

nějakou pracovní skupinu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Scholze. 

 

P.  S c h o l z : 

 Myslím, že tento bod neznemožňuje panu kol. Bodečkovi se podílet na práci kontrolní 

skupiny, může se stále stát členem kontrolní skupiny. Když pan předseda rozdává práci, přijde 

mi zvláštní, aby sám byl předsedou pracovní skupiny. Jestli to dobře chápu, pan předseda 

určuje členy pracovní skupiny. Vyplývá mi z toho, že to tak je.  

 Myslím si, že to není nic proti ničemu a rozhodně se pan Bodeček může účastnit 

kontrolní práce jako člen pracovní skupiny. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Chtěl jsem reagovat na pana Votočka. Tento materiál není ničím jiným než manuálem 

pro vás, zastupitele, abyste věděli, že když Kontrolní výbor pověříte nějakou kontrolou, tak 

jak bude jednat.  

 Probíhá to tak, že když se vytvoří pracovní skupina, šéf pracovní skupiny jedná o tom, 

jak má napsat zprávu. Tak tady je ten manuál. Nevím, jak mohu více pracovní skupině 

pomoct. Nemluvím o tomto Kontrolním výboru, ale i o tom, který přijde v dalším volebním 

období, aby měl nějakou metodiku, manuál. Jestli je tam něco tak problematického, tak to 

neschvalte. Kontrolní výbor bude něco plácat a předkládat vám vždycky, když ho pověříte 

nějakým úkolem, jinou formu zápisů. Jde o to, že tento manuál slouží k tomu, že když 
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Kontrolní výbor pověříte úkolem a Kontrolní výbor vám podá zprávu, tak zpráva bude 

vždycky ucelená a bude mít tento formát. Uvidíte to od příštího zasedání zastupitelstva, kdy 

sem přijde jeden tisk v souvislosti s možným porušením etického kodexu, v září tady bude 

tisk k Mateřské škole v Revoluční, pak tam máme jednací řád. Jde jen o pomoc pro vás, 

zastupitele, abyste se v materiálech lépe orientovali.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Pane kolego Scholzi, nezlobte se, ale Kontrolní výbor je kolektivní orgán a předseda 

sám o sobě není víc než řadový zastupitel. To, že je pro funkci předsedy uvolněný 

neznamená, že může o něčem rozhodovat bez souhlasu Kontrolního výboru. Kontrolní výbor 

se vždycky musí usnést, že pan předseda bude nebo nebude předsedou pracovní skupiny. Pan 

předseda Kontrolního výboru je spíše jako sluha ostatních členů Kontrolního výboru. Tak to 

vnímám. Připravuje nám materiály k jednání, nosí všechno v hlavě a pak nás upomíná. 

Myslím, že členům spíše slouží, než aby uplatňoval vůči členům nějakou autoritu. Proto návrh 

nechápu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Herese. 

 

P.  H e r e s : 

 Dámy a pánové, přiznám se, že návrh pana Scholze chápu z toho důvodu, že stanovení 

kontrolní skupiny a jakým způsobem bude volen předseda, v materiálu chybí. Jestliže to má 

být materiál, který to bude určovat, jakým způsobem kontrola má probíhat a není tam 

stanovení skupiny a to, jak se bude volit její předseda, je to chyba materiálu. Vůbec se 

nedivím tomu, že je tady návrh na doplnění.  

 Nemyslím si jako pan kolega Bodeček, že by členové Kontrolního výboru nebyli 

dostatečně gramotní a něco tady plácali bez tohoto materiálu, kterým by se měli řídit. 

Vzhledem k tomu, že činnost Kontrolního výboru dosud fungovala i bez tohoto materiálu, 

souhlasím s panem Votočkem, že není důležité, aby to bylo takto striktně dáváno. Když se 

tomu musí dávat nějaké mantinely, chápu doplnění. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Scholze. 

 

P.  S c h o l z : 

 Ke kol. Kučerovi. Mrzí mě, že tomu nerozumíte. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Vedoucího pracovní skupiny určuje Kontrolní výbor svým usnesením. Je to víc než 

pracovní skupina.  
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P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím přistoupit k hlasování. Prosím předsedu Návrhového 

výboru, aby nás seznámil s pozměňovacími návrhy. 

 

P.  B u r e š : 

 Máme jeden pozměňovací návrh. V příloze k usnesení, čl. 2, vložit bod mezi body 1 a 

2 s textem: Vedoucího kontrolní skupiny si členové kontrolní skupiny volí ze svého středu. Z 

důvodu transparentnosti nemůže vykonávat vedoucího kontrolní skupiny předseda 

Kontrolního výboru. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu. Pro 11, proti 5, zdrželi se 3, 

nehlasoval 1. Tento návrh nebyl přijat. 

 Jiné pozměňovací návrhy nejsou, budeme hlasovat o původním návrhu usnesení. Pro 

11, proti 1, zdrželi se 2, nehlasovalo 6. Usnesení nebylo schváleno.  

 Prosím k bodu 

14, tisk 6 

 plán činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 1 pro r. 2021  

 Prosím předkladatele. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Bohužel, téměř v polovině roku vám předkládám to, co připravil Kontrolní výbor v 

prosinci. Důvody, proč to předkládám až teď, vám asi nemusím říkat. Přerušovali jsme kvůli 

časovým prodlevám na zastupitelstvu a nakonec je paradoxní, že to předkládám o půl druhé. 

 V plánu činnosti – v dokumentu - máte uvedeno, co se Kontrolní výbor usnesl v 

prosinci 2020, čím se bude zabývat v r. 2021. Jsou tam termíny a časy jednání Kontrolního 

výboru i činnost Kontrolního výboru. Zpráva je součástí usnesení. Je to hlavně pro veřejnost, 

aby věděla, čím se Kontrolní výbor zabývá. 

 Opakuji, že Kontrolní výbor je pouze iniciativním a kontrolním orgánem 

zastupitelstva. Je to hlavně pro veřejnost, která si stále plete to, že Kontrolní výbor není 

kontrolním odborem Úřadu a činnost výboru slouží především pro potřeby zastupitelstva. 

Výbor není oprávněn k ukládání jakýchkoli povinností, úkolů a opatření. 

 Proti předcházejícímu tisku, který tady byl předložen minule, dochází ke změně, kdy 

zastupitelstvo nikoli schvaluje, ale pouze bere na vědomí. Tisk je tady z toho důvodu, abych 

vám nabídl to, že pokud budete mít jakýkoli návrh, čím by se měl Kontrolní výbor zabývat v 

příštím roce, abyste tyto podněty kterémukoli členovi Kontrolního výboru zaslali nejlépe do 

září. Kontrolní výbor v září a v říjnu se bude bavit o tom, co vám předloží v plánu na r. 2022. 

Jen vás prosím, abyste měli ohled na to, že je to rok volební a Kontrolní výbor se v r. 2022 

pravděpodobně setká cca šestkrát. Jde o to, aby od každého zastupitele nepřišlo deset podnětů. 

Když vás cokoli napadne, pošlete, projednáme, předložíme na zastupitelstvu a pak se můžeme 

bavit o tom, jaké konkrétní úkoly nám potom zastupitelstvo uloží.  

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Scholze. 

 

P.  S c h o l z :  

 Mám k tomu dva návrhy. V bodu A, plán činnosti, bych chtěl změnit předkládání 

podnětů od občanů zastupitelstvu MČ Praha 1 na: zabývání se podněty od občanů MČ Praha 1 
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a v bodu D vložit mezi body 5 a 6 stálý bod, který bude znít: projednání podnětů od 

jednotlivých členů ZMČ Praha 1 a podnětů od občanů MČ Praha 1.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci předkladatele. 

 

P.  B o d e č e k : 

 S druhým nemám problém, ale prvnímu jsem vůbec nerozuměl.  

 

P.  S c h o l z : 

 Zopakuji. Jedná se o předposlední odrážku v bodu A. Současné znění je: předkládání 

podnětů od občanů zastupitelstvu MČ Praha 1. Navrhuji změnit na zabývání se podněty od 

občanů MČ Praha 1. 

 Myslím, že bychom je neměli předkládat automaticky, ale zabývat se jimi.  

 

P.  B o d e č e k : 

 V momentu, kdy nám přijde podnět od občanů a my nejsme oprávněni se tím zabývat, 

tak podle vašeho návrhu bychom se tím nezabývali a občan by musel přijít na zastupitelstvo.  

 Znamená to, se všemi podněty občany budeme posílat sem, na zastupitelstvu mohou 

oslovit jakéhokoli zastupitele a ten sem předloží tisk. Bude to zajímavé. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Jsem asi málo chápavý, potřeboval bych něco vysvětlit.  

 V bodu A ve 4. odrážce píšete: průběžné školení v oblasti kontroly členů výboru, tj. 

členů poradního a iniciačního orgánu ZMČ Praha 1, v souladu s metodikou Ministerstva 

vnitra ČR a zákonem o hl. m. Praze. Tady bych chtěl vysvětlit, jestli budete pořád školit členy 

Kontrolního výboru, nebo také členy ostatních výborů zastupitelstva, jak je to tady uvedeno, 

se zákonem o hl. m. Praze?  

 

P.  B o d e č e k : 

 Zareaguji na to. Pane doktore, kdyby se na to zeptal někdo, kdo je v zastupitelstvu 

nový, řeknu vám totéž co vám. Toto je záležitost, kterou se zabýval i Kontrolní výbor před 

námi. Toto je zrovna bod, který jsme převzali od Kontrolního výboru z r. 2010, i od 

Kontrolního výboru z r. 2014 a 2018. Řeknu vám, o co jde. 

 Jakýkoli člen Kontrolního výboru – zatím to dělám já – kdykoli si není jistý, obrátí se 

na odbor kontroly Ministerstva vnitra, které nám dá stanovisko. Stanovisko zahrne do brožur, 

které přebíráte, a stanoviska tam jsou. Není to pro vás nic nového, pokud čtete průběžné 

zprávy Kontrolního výboru, které jsou součástí materiálu do zastupitelstva. Tam to máte. Za 

poslední rok přišla asi čtyři taková stanoviska. Těmito stanovisky jsou proškoleni členové 

Kontrolního výboru. Toto je ale bod, který byl převzat od dvou předcházejících kontrolních 

výborů.  
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P.  V o t o č e k : 

 Mohu pokračovat? Připadá mi absurdní, že schvalujeme, že jste se sešli před půl 

rokem. V usnesení zastupitelstva, které bere na vědomí, že se sejde Kontrolní výbor 25. ledna, 

1. března, 12. dubna, 10. května, byste to měl odstranit, byť je to materiál, který dlouho čekal 

na předložení. Toto mi připadá trochu jako znevažování usnesení zastupitelstva.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předkladatele. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Opět na to zareaguji. Toto je předklad, abyste věděli, čím se zabývá Kontrolní výbor v 

r. 2021. Termíny jsou tam uvedeny právě proto, až někdy v červnu příštího roku uvidíte 

závěrečnou zprávu Kontrolního výboru za r. 2021, tak abyste tyto dva dokumenty mohli vzít a 

posoudit, zda skutečně Kontrolní výbor udělal to, k čemu se zavázal. 

 Proto znovu říkám: tento dokument, který byl schválen Kontrolním výborem, berete 

na vědomí a je to to, co bude schvalováno na příštím zasedání zastupitelstva, což je zpráva 

Kontrolního výboru za r. 2020. Měli byste vždycky mít dva dokumenty: dokument před tím, 

než se Kontrolní výbor bude něčím zabývat za konkrétní kalendářní rok, následně to bude 

porovnání s tím, zda Kontrolní výbor splnil to, k čemu se zavázal.  

 Jestli předložíte návrh, aby byly vyškrtnuty toto termíny, neztotožním se s tím, protože 

potom dokument podle mne nebude plnit tu úlohu, kterou by měl plnit.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Další otázka je ke třetí odrážce odspoda: Kontrolní výbor se zabývá podněty od 

jednotlivých členů ZMČ Praha 1. To rozšiřujete pravomoci, které vám ukládá zákon, že se 

Kontrolní výbor zabývá tím, čím ho zastupitelstvo, nikoli jeden člen zastupitelstva, pověří? 

To mi připadá velmi přes čáru.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Potom nerozumím tomu, když třeba Richard Bureš řekne na radě, že pověří Kontrolní 

výbor, aby se něčím zabýval, a my se záležitostí zabýváme. Rád si vyslechnu vaše názory, ale 

vy přicházíte s něčím, co sami děláte. Mám problém jako zástupce Pirátů, zástupce strany, 

která chce mít otevřenost, že eliminujete práci Kontrolního výboru. Pro mne jako člověka, 

který má odvádět práci, bude to méně práce, ale připadá mi tento návrh scestný.  

 Na druhou stranu to předložte jako protinávrh a budeme o tom hlasovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má paní kolegyně Sitár Baboráková. 

 

P.  B a b o r á k o v á : 

 Chtěla bych se zeptat čistě teoreticky. Když se na facebooku vyskytne „hejt“, který 

vyústí v podnět do Kontrolního výboru, kdy předseda Kontrolního výboru vyzve tohoto 

„hejtera“, aby dal podnět na Kontrolní výbor, tak to je košér postup? 
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P.  B o d e č e k : 

 Nevím, jestli rozumím tomuto dotazu, ale jakýmkoli podnětem, který přijde na 

Kontrolní výbor, Kontrolní výbor se zabývá. Když přijde jakémukoli členovi Kontrolního 

výboru nebo mně jakýkoli podnět, tajemnice má za úkol tento podnět zaevidovat a tento 

podnět musí být předložen na nejbližší jednání Kontrolního výboru. Co se stane s podnětem, 

nezáleží na mně, protože jsem předsedou kolektivního orgánu, ale vždycky je to rozhodnutí 

Kontrolního výboru jako celku. Vždycky máme usnesení. Jako předseda Kontrolního výboru 

si nemohu dovolit rozhodovat sám od sebe, co mohu dělat a co nikoli. Svým způsobem je to i 

moje ochrana.  

 Odpověď na otázku. Jakýmkoli podnětem, který přijde do Kontrolního výboru, 

Kontrolní výbor se zabývá. Bohužel jsme měli také případ, byl to anonym, ale i s tím jsme se 

obrátili na odbor kontroly Ministerstva vnitra, jestli se anonymem musíme zabývat. Musíme.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím předsedu Návrhového výboru o pozměňovací návrhy. 

 

P.  B  u r e š : 

 Kromě pozměňovacího návrhu, který načtu, bych si dovolil požádat pana 

předkladatele, aby jeho tisk nemusel být třeba předmětem kontroly: bere na vědomí plán 

kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 1 na r. 2021 dle důvodové zprávy, která je 

přílohou tohoto usnesení – to je špatně. Důvodová zpráva je důvodová zpráva a příloha je 

příloha. Proto – dle přílohy tohoto usnesení. 

 Pak máte důvodovou zprávu – 1. schválil, 2. uložil. 

 Nad bodem A se to jmenuje příloha materiálu. Důvodová zpráva není přílohou. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předkladatele.  

 

P.  B o d e č e k : 

 Nevidím, v čem je problém, jestli to tak může být. Nemáme tady právního zástupce z 

našeho úřadu, ale problém v tom nevidím. Je-li to pro vás čistější, že tam necháme dle 

důvodové zprávy. 

 

P.  B u r e š : 

 Schvalujete plán, který je přílohou tohoto usnesení.  

 

P.  B o d e č e k : 

 Nechme plán kontrolní činnosti dle důvodové zprávy. Ta je součástí usnesení. 

Znamená to, že důvodová zpráva je veřejným dokumentem. Proč by důvodová zpráva 

nemohla být veřejným dokumentem?  

 

P.  H e j m a : 

 Pokud se předkladatel neztotožňuje, prosím, ať je to předloženo jako protinávrh, ať se 

zbytečně nepřesvědčujeme. 

 

P.  B u r e š : 

 Načtu pozměňovací návrhy, které tady zazněly.  

 Příloha usnesení, bod A, změnit odrážku 6 na: zabývání se podnět od občanů MČ 

Praha 1. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu. Pro 11, proti 0, zdrželo se 6, 

nehlasovali 3. Návrh nebyl přijat.  

 Prosím další pozměňovací návrh. 

 

P.  B u r e š : 

 Druhá část je vložit bod mezi body 5 a 6, s tím se předkladatel ztotožnil.  

 Pan předkladatel nechce upravit, že bere na vědomí plán, který je přílohou tohoto 

usnesení.  

 

P.  H e j m a : 

 Hlasujeme o předloženém návrhu usnesení doplněném o akceptovanou část. Pro 

9, proti 1, zdrželo se 5, nehlasovalo 5. Usnesení nebylo schváleno.  

 Prosím otevřít bod 

26, tisk 942 

vztahy pana Petra Bauera provozujícího kontroverzní předzahrádky a starých struktur 

ODS, TOP 09, STAN, KDU, Iniciativa občanů a ANO  

 Prosím předkladatele, aby se ujal tisku. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Návrhem tisku je zjistit, z jakého důvodu se současné vedení Prahy 1 angažovalo či 

stále angažuje v podpoře zachování předzahrádek, které pan Bauer provozuje např. na 

Královské cestě a jinde. Rád bych vyzval především členy rady, aby řekli, jaké vztahy k panu 

Bauerovi a jeho businessu mají, kdo se jakým způsobem angažoval v tom, aby Magistrát jeho 

předzahrádky neomezoval, co bylo motivací pro angažmá, proč tato činnost nebyla uvedena 

např. ve zprávách o činnosti rady a jak probíhá výběr podnikatelů, v jichž prospěch se 

současné vedení angažuje, za čí podnikatelské zájmy „kopete“ a za čí ne? Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Je zde přítomen s přihláškou k diskusi pan Petr 

Bauer, který využívá práva občana Prahy 1. Dávám mu slovo. 

 

P.  B a u e r : 

 Vážený pane Čižinský, jsem zde, abych se vyjádřil k vašemu návrhu, který se týká mé 

osoby. Vámi navržený návrh usnesení postrádá jakoukoli logiku. V důvodové zprávě nelze 

nalézt návod, jak by měl Kontrolní výbor postupovat při prověřování vztahů. Do jisté míry by 

to mohlo zavánět pikantností. Nerozumím vašemu útoku, a čeho chcete dosáhnout. Pokud 

pátráte po mých vztazích k některým členům zastupitelstva, stačí se zeptat. 

 Jako občan Prahy 1 mám díky aktivitám každého jednotlivého zastupitele různou míru 

sympatií, stejně jako každý jiný občan. Řádně zde podnikám bez problémů již několik let. Do 

pokladny Prahy 1 jsme z léta přispěli desítkami milionů korun. A ty vaše kontroverzní 

předzahrádky, které provozujeme, přispívají do městské pokladny 16 mil. Kč ročně.  

 Proč považujete mou předzahrádku v Karlově ulici z kontroverzní? V r. 2019, kdy jste 

byl starostou, jsme od vámi vedené radnice získali povoleni provozovat. Na to bych rád slyšel 

odpověď.  

 Bráním bez odůvodnění zrušit zahrádky, pro které jejich provozovatelé získali všechna 

povolení, i pod vámi vedenou radnicí.  

 Prosím, zvažte stažení tohoto materiálu. Jsem přesvědčen, že bezúčelová skandalizace 

na jednání váženého zastupitelstva nepatří. Děkuji za prostor. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím pokračovat dále v rozpravě. Pan zastupitel Ulm. 

 

P.  U l m : 

 Děkuji, pane starosto. Přečetl bych krátký odstavec důvodové zprávy. 

 Ihned po převzetí moci začala současná koalice vůči hl. m. Praze prosazovat co možná 

největší množství předzahrádek, a to včetně předzahrádek pana Petra Bauera – viz interpelace 

pana Petra Kučery z 10. 3. 2020.  

 Dlouhé souvětí je třeba rozdělit do dvou částí. Deklaruji, že pana Bauera neznám, 

vidím ho prvně v životě. Jsem členem komise obchodu a služeb, která léta schvaluje, 

doporučuje nebo nedoporučuje schválení restauračních předzahrádek. Nevzpomínám si na 

jediného provozovatele, kterého bych znal osobně, doporučení jsou podle toho, jak je navrhne 

doprava, pak se k tomu jednotliví odborníci vyjádří. Rozhodně si za tím stojím. Ano, pane 

Čižinský, hned jak se tato koalice dostala k moci, prosazovali jsme, aby zahrádky zůstaly po 

22.  hodině. Víte proč? Po 22. hodině, když jsme na Petřínských terasách, kde nebydlí živá 

duše, sedneme si tam a pijeme tam pivo nebo víno. Nevím, jestli vy pijete pivo, ale já ano. 

Nikoho tam neruším. 

 Plošné uzavření zahrádek po 22. hodině nemělo logiku. Nebudu to dál rozvíjet. 

Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Scholze. 

 

P.  S c h o l z : 

 Chtěl bych se zeptat kolegy Čižinského, jak by si představoval, že by Kontrolní výbor 

prověřil vztahy členů rady? Kontrolní výbor není policejní orgán. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Tento materiál je extra blábol odpovídající psychickému stavu předkladatele. Žádám, 

aby mi bylo dokázáno, jakým způsobem mě zkorumpoval pan Bauer. V životě jsem ho 

neviděl, vidím ho tady poprvé, je tak daleko, že vidím jen stín, a to ještě nevím, zda je to ten 

starý Bauer, nebo ten mladý Bauer.  

 Pokud je pravdou, že ti „svalovci“, kteří vás tenkrát tak „napískli“, byli organizováni 

mladým Bauerem, tak nemohu vyloučit, že byl jeden mezi nimi a že jsem ho viděl, ale stejně 

nevím, který to je a nepoznal bych ho. 

 Pavle, dokaž, jak mě kdo zkorumpoval. 

 

P.  H e j m a : 

 Dovolím si též přednést krátkou reakci. Tisk jsme záměrně podpořili, aby zůstal v 

programu pro jeho absurditu, absolutní nesmyslnost. Řekl bych, že většina z nás z toho byla 

konsternována, co si pan kolega Čižinský dovolí předložit.  

 Jen v názvu jsou podle mého názoru žalovatelné urážky. Z jakého titulu si dovolíte, 

pane kolego, nás urážet, ve vší úctě k vám a k vašim kolegům si to nedovolíme. Můžeme 

pouze čím dále tím více začínat pochybovat o vašem duševním zdraví, a to čistě z kolegiality, 

že máme o vás strach, jestli by se nemělo to, co tady předvádíte diagnostikovat.  
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 Připojuji se k tomu, co tady říká pan dr. Votoček a nechám na zvážení pana Bauera a 

dalších, jak budou k tomuto tisku přistupovat. Vaše odvaha toto předložit je neskutečná. 

Myslím, že není možné, aby si toto zdravě uvažující člověk dovolil předložit.  

 Budu považovat totéž a chci i vysvětlení, z jakého titulu si nás tady dovolujete 

titulovat starými strukturami a podobnými bláboly, které obsahuje důvodová zpráva. To 

soudíte podle toho, kdo je jak dlouho v politice, nebo podle čeho? Titulujete stejně svého 

bratra? Zajímalo by mě, jak si toto můžete vůbec dovolit. Myslím, že tento tisk by měl vejít 

do dějin komunální politiky nejen v Praze 1, ale měl by být v celé republice ukazován.  

 Prosím pana Čižinského, je nyní na řadě. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Opravdu si nemyslím, že je správné, pokud se Magistrát rozhodne udělat nějakou 

koncepci Královské cesty, přistupuje ke Královské cestě z hlediska estetického a 

památkářského, a MČ Praha 1 odůvodněním podpory podnikání proti tomu vystupuje a její 

realizaci o měsíce, případně o roky zpozdí. Nemyslím si, že je to správné.  

 Reakce na pana Bauera. Je možné, že u některých zahrádek jsme byli pro. Rozdíl 

spočívá právě v tom, že od března 2020 už byla nějaká koncepce. Dokud koncepce není, 

rozhodování může být nahodilejší. Když se koncepce udělá, jsou nějaká pravidla a podle nich 

by se mělo postupovat. Zdržování přijetí nějakých pravidel ohledně Královské cesty zde 

kolegům vyčítám z ODS atd. a ptám se, co bylo motivací.  

 Pokud jde o pana Ulma, dobře víte, že při formulování pravidel vždycky mohou být 

výjimky a samotná existence výjimek je často nežádoucí, protože přijímání výjimek může být 

kontroverzní atd. Představa, že se jednou podmínky narovnají pro všechny a teprve, když 

dojde k nějakému srovnání, tak potom se eventuálně mohou nějaké výjimky přijímat, 

rozhodně není nelogická.  

 Pokud jde o termín staré struktury, domnívám se, že se jedná o styl, o obsah, o mnohé. 

Mohu citovat řadu tisků, které nebyly projednány. Podívejme se třeba na garáže v Opletalově 

ulici, které nemám vysvětlené. Zdůvodnění, že firma Palác Fénix přispěje ke snížení dopravní 

zátěže nebo parkovací zátěže na Václavském náměstí, zatímco jiná firma, která by dělala 

totéž, k tomu nepřispěje, je účelové. Je zřejmé, že to má zakrýt nějakou dohodu, která tady s 

Palácem Fénix byla. Nerespektovala se povinnost postupovat s péčí řádného hospodáře a 

upřednostnit výhodnější nabídku, pokud nejsou silné důvody ji neupřednostnit. To, že se tento 

bod vůbec neprojedná, je jednání starých struktur.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegu Ulma. 

 

P.  U l m : 

 Reagoval bych na pana Čižinského. Neuvědomuje si svoji moc přesvědčování 

pohledem výjimek. Pane Čižinský, uvědomte si, že se díváme zejména na předzahrádky 

pohledem subsidiarity. Zjišťujeme, kde to je, na kterém rohu, kdo tam bydlí, jestli je tam 

rušno, jestli tam jezdí auta. Napadlo vás to někdy? Asi ne. Mluvíte jen o výjimkách, a že 

každá výjimka je špatná. Sám jste původcem několika výjimek. Nebudu to dále rozvádět.  

 Ke starým strukturám. Řekl byste nám tady na kameru, zda třeba Jiří Pospíšil, paní 

Markéta Adamová, pan Leoš Hégr, pan Schwarzenberg jsou staré struktury?  

 

P.  H e j m a : 

 Pan místostarosta Burgr. 
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P.  B u r g r : 

 Chtěl jsem respektovat tuto noční hodinu, nechtěl jsem do toho zasahovat a rozebírat, 

proč je tam část KDU a není tam značka ČSL, možná se to někde ztratilo. Musím se také z 

důvodu mých stranických kolegů k tomu také ohradit, protože je to totální nesmysl. Neznám 

žádného současného člena KDU, který by s panem Bauerem měl nějaký vztah. Jsou věci, 

které ulítnou, a toto mezi to patří. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Kdyby to nebylo tak smutné, tak je to v této hodině k pousmání. Od pana Čižinského 

jsme teď slyšeli, když oni schvalovali zahrádky, tak jich bylo málo, nemohli to nijak 

ovlivňovat, ale ta nová koalice to dělala schválně a záměrně. To snad ani nemyslíte vážně. 

 Asi máte na mysli materiál prostupnosti Královské cesty, kde jsme dodnes po více než 

ročním jednání neviděli od Magistrátu poslední verzi, přestože jsme se zúčastnili desítek 

schůzek, on-line videokonferencí. Viděli jsme mnoho různých verzí, vždycky jsme to 

připomínkovali a dostali jsme zpátky úplně něco jiného. Zmatek, který tam panuje, vypovídá 

přesně o tom, kdy to lidé nevědí.  

 Na poslední schůzce bylo jasně řečeno, že po covidu je třeba přehodnotit celou situaci, 

padla nějaká dohoda, které se zúčastnili zástupci profesních svazů, z ministerstva, jednotliví 

radní z Magistrátu, kteří s tím mají co dělat, lidé z městských částí, padla tam obecná dohoda, 

rozdělily se úkoly – zase nic. Od té doby se nikdo z Magistrátu neozval. Ani nevíme, jak 

vypadá finální verze, kterou schvalují, protože jsme ji nikdy neviděli. Na to tam máte jednu 

odbornici, která o všem rozhodne podle nějakých svých úvah. Asi víte, koho myslím.  

 Přestaňte si ale z nás dělat srandu a říkat tady, že jste tady něco maličko schválili bez 

možnosti to ovlivnit, ale že my jsme to aktivně prosazovali. Jsme ve stejné situaci 

vyjadřováním se k záborům ve veřejném prostoru. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím ještě pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Ještě jednou. O předzahrádkách se nějakým způsobem rozhoduje. Rozhodování není 

dobře právně zakotveno. Takto se v nějaké formě rozhodovalo i o předzahrádkách na 

Královské cestě. Přišel Magistrát a řekl, že udělá nějaký systém, nějakou koncepci atd. Pokud 

pan Ulm zpochybňuje kompetenci to přijmout, ať to dokáže. Magistrát je kompetentní. Jestli 

to je nebo není v souladu se zásadou subsidiarity, to nechme stranou. Magistrát to udělat může 

a také to dělal. Pan Bureš mluvil o desítkách schůzí, které Praha 1 vyvolá, aby tento koncept 

nebyl. Zajímalo by mě, proč tak intenzívní činnost Praha 1 vyvíjí za účelem, aby zabránila 

přijetí koncepčního materiálu ohledně Královské cesty, resp. aby hájila předzahrádky např. 

pana Bauera? To mě zajímá. Věnujete každému podnikateli takovou energií, že trávíte desítky 

schůzí, abyste jeho zájmy hájili? Jak si vybíráte podnikatele, v jejichž zájmu hodiny času 

trávíte? To by mě zajímalo.  

 

P.  H e j m a : 

 Ještě pan radní Bureš. 
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P.  B u r e š : 

 Vážený pane, myslíte to vážně, co tady melete? Vnímáte vůbec aspoň sám sebe? 

Přestaňte vsouvat myšlenky z vaší hlavy někomu jinému do úst. Děláte to tady dnes celý den. 

Jestli žijete v takových mantrách a v takovém stylu života, nevsouvejte to nám.  

 Znovu opakuji: o prostupnosti Královské cesty byly desítky hodin jednání s 

Magistrátem, ne kvůli nějakému panu Bauerovi. Byly to různé dohady. Jednou to byly 

zahrádky, pak se divíme, že nám Magistrát přikreslil zahrádky na místa, kde nikdy nebyly, 

kde nejsou restaurace, a najednou si je tam Magistrát nakreslí. Znamená to, že se na této věci 

pracovalo, pracovalo se i na tom, do kdy se budou ulevovat poplatky ze záboru, do kdy se 

budou ulevovat smlouvy s TSK. Dodnes nikdo nikdy magistrátní výsledek neviděl. Ani 

nevíme, o čem Magistrát rozhodl. Na každé schůzce se dohodlo, že dostaneme nějaké 

materiály, že se o něčem budeme bavit. Přestaňte tady mlít ty své nesmysly a začněte se 

chovat jako člověk. Svými urážkami to začínáte přehánět. Všeho do času. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan kolega Čižinský ještě bude reagovat. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Dne 15. října 2020 vystoupil Petr Hejma na zastupitelstvu Magistrátu a jednoznačně 

tam hájil předzahrádky podnikatelů. Hovořil o tom, že se má odsunout přijetí nějakého 

omezení nebo koncepce, a to z toho důvodu, že podnikatelům je třeba pomáhat.  

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, neodpustím si reakci. Zkuste někdy založit podnik, zaměstnávat lidi, 

zkuste někdy přežít takovouto krizi ještě v takovém oboru. Ano, zastal jsem se na 

předmětném zastupitelstvu podnikatelů, protože podporu podnikání beru jako jednu ze 

základních věcí, kterou se snažím nějakým způsobem prorážet. Vážím si každého, kdo 

podniká, kdo zaměstnává a kdo se podílí na tvorbě tzv. HDP, aby mohly být vaše aktivistické 

projekty financovány. V tomto směru si myslím, že je naprosto správné, že se my jako 

pravicová koalice, nikoli neomarxistická nebo nějakým jiným způsobem zaměřená, zastává 

podnikajících lidí. Z toho důvodu jsem se zastal podnikatelů na zastupitelstvu hl. m. Prahy.  

 Prosím kolegu Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Nechápu, proč mám poslouchat ve 2 hodiny v noci tyto urážky? Pan Čižinský vás štve, 

ale nemusím poslouchat takové bláboly od pana Bureše a od pana Hejmy o nějakých 

neomaarxistech a takové nesmysly. Pánové, držte se, celé to tady jen prodlužujete. Na diskusi 

musí být dva, děláte si ping pong, všechny nás tady zdržujete a diskuse jde do bažiny.  

 

P.  H e j m a : 

 Bohužel, bažinou byl předložený tisk, pane kolego. V tomto směru jsme byli uráženi 

všichni, kdo tady na této straně sedíme, tak se ozýváme nejhlasitěji s panem kolegou 

Burešem. To je to nejmenší, co můžeme udělat, abychom bránili podnikatele. Pokud si 

vztahujete na sebe to, co jsem říkal, je to váš problém. Reaguji tady na pana kolegu 

Čižinského.  

 Prosím ještě pana kolegu Brože. 
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P.  B r o ž : 

 Přijde mi to jako čistě účelové. Zamítli jste opozici body a chtěli jste se „vyrochnit“ v 

tomto. Chtěli jste dát panu Bauerovi příležitost, aby mohl promluvit a abyste mohli urážet 

pana Čižinského. Připadá mi to jako naprosto účelové a zcela pod úroveň. Nezlobte se a 

dobrou noc. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegu Scholze. 

 

P.  S c h o l z : 

 Chci se zeptat kolegy Brože, jestli nám vyčetl, že jsme nechali opoziční tisk v 

programu? Příště ho tam nedávejte, když o tom nechcete mluvit a kol. Čižinského upozorněte, 

ať si tisk trochu promyslí, než ho sem vloží.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím o hlasování o původním návrhu usnesení. Pro 5, proti 0, 

zdržel se 0, nehlasovalo 15. Usnesení nebylo schváleno.  

 Prosím ještě o dvě poslední interpelace zastupitelů, které nám zbyly. Znovu otevírám 

bod 

interpelace z řad zastupitelů  

 Slovo má pan kolega Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Měl jsem připravenou interpelaci, ale měním ji. V závěru musím říct, co mě mrzí. 

Mrzí mě, že neprošly dva body Kontrolního výboru, protože to nebyly body Bodečka, ale 

byly to body Kontrolního výboru, takže to beru za osobní selhání. Nevadí mi to tak, jak 

dovolba člena Kontrolního výboru. Respektuji tajnou volbu, ale nezvolení nekonfliktní osoby 

uskupení, které je nejsilnější v opozičním zastupitelstvu, ať se nám to líbí nebo nelíbí, 

považuji za popření toho, co tady během zastupitelstva bylo od rána řečeno – že chceme 

pracovat, nabízíme možnost. 

 Říkám to proto, že kolegové z Prahy sobě řekli, že už nebudou navrhovat žádného 

kandidáta. Byl jsem přesvědčen o tom, že toto jméno projde. Nestalo se. Byl bych rád, kdyby 

kolegové z Prahy sobě tady ještě přehodnotili tento názor, ale musel jsem to teď ze sebe 

ventilovat. Je to pro mne největší zklamání, protože jsem si myslel, že to dopadne jinak. Díky. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegu Čižinského s poslední interpelací. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Mám interpelaci na Petra Hejmu a Richarda Bureše. 

 Vážený pane starosto, vážený pane radní, obracím se na vás opět ve věci nového 

hotelu, který má vzniknout v budově tzv. Vilímkova nakladatelství na rohu ulic Opatovická a 

Černá na Novém Městě. Již minule jsem se v interpelaci ptal pana starosty, co udělal proti 

vzniku nového hotelu. O pár dnů později, než stanoví zákon, mi byla zaslána nic neříkající 

odpověď s tím, že průchod bude zachován. Bylo odkázáno na usnesení rady z r. 2021. 

 Toto usnesení však spíše vzbuzuje mé obavy. Zvláštní je již osoba zpracovatele, 

Richarda Bureše, do  jehož gesce jednání s developery spíše nepatří. Současně začal na 

facebooku vyvíjet propagační aktivitu pan Berdych z ODS.  
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 Usnesení bere na vědomí informace o aktuálním stavu stavebních úprav objektu 

Opatovická 160/18, avšak tisk žádné informace o stavebních úpravách ani o územním řízení 

neobsahuje.  

 V tisku je kritika mé osoby a udělení plné moci paní JUDr. Helmové, aby za městskou 

část jednala s hl. m. Prahou. Jednání s hl. m. Prahou prostřednictvím advokáta je poměrně 

zvláštní. V důvodové zprávě se referuje o jakési schůzce starosty Petra Hejmy se zástupcem 

investora Ondřejem Zapletalem s tím, že prý – cituji: úmysl možného právního zakotvení 

průchodu smluvní cestou Ondřej Zapletal potvrdil, a to s tou výhradou, že bude platný až po 

kolaudaci uvedené stavby.  

 Z uvedeného lze nabýt dojmu, že současné vedení Prahy 1 souhlasí s výstavbou 

hotelu, resp. nepodat odvolání proti územnímu rozhodnutí, které nezohlední námitky podané 

dne 26. 2. 2019 mnou jako předchozím starostou, a za to stát získá zajištění průchodu mezi 

ulicemi Spálená a Opatovická.  

 Nelze přehlédnout ani skutečnost, že v minulosti, když jsem byl starostou a Petr 

Hejma místostarostou s působností pro místní rozvoj, byl zástupcem developera společnosti 

Kredibilis pan Ing. Václav Havrland, o kterém je možné na internetu dohledat, že vystupoval 

jako mluvčí společnosti Multiprojekt vlastněné starostou Hejmou.  

 Můžete odpovědět na následující dotaz:  

 Podá MČ Praha 1 za vašeho vedení odvolání proti rozhodnutí o umístění hotelu, které 

nebude respektovat všechny námitky pro (nesrozumitelné) Praha 1 z 26. 2. 2019? Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Bude reagováno písemně. Konstatuji, že byl program jednání vyčerpán.  

 

 

 

 

 

Končím zasedání zastupitelstva. Všem děkuji za účast a za výdrž. 

Nejvíc bych rád poděkoval paní Kopečkové, že jsme ji trápili až 

do těchto hodin. Děkujeme za vaši výdrž, našim kolegyním a 

kolegům a všem, kteří nám poskytli do této hodiny servis.  

Moc si toho vážíme. Děkuji 
 

 


