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P.  H e j m a : 

 Milé kolegyně a kolegové, zahajuji 27. zasedání ZMČ Praha 1. Konstatuji, že jsme 

usnášení schopni. Omluvený pozdní příchod je od pana zastupitele Špačka, Skály a 

Čižinského. Dále se omlouval pan zastupitel Kotas, který přijde kolem 12. hodiny. Částečnou 

neúčast nemáme hlášenou, účast videokonferenčně dnes není, všichni jsme přítomni. Jednání 

bude o to jednodušší. 

 Ověřovateli dnešního zápisu si dovolím navrhnout paní místostarostku Špačkovou 

(souhlasí), jejím náhradníkem pana zastupitele Kračmana (souhlasí), druhým ověřovatelem 

navrhuji pana zastupitele Bodečka (souhlasí), jeho náhradníkem pana zastupitele Skálu, 

kterého zde nevidím. Prosím, zda by tuto úlohu přijal pan zastupitel Brož (souhlasí).  

 Dovolte, abych před zahájením jednání o programu vás požádal o vyjádření piety k 

nešťastné události, která nastala na Praze 1 tím, že nás opustila socioložka, publicistka, 

spisovatelka a zároveň naše čestná občanka paní Jiřina Šiklová, která byla též signatářkou 

Charty 77. Prosím o vyjádření pocty minutou ticha. 

 (Zastupitelé povstávají.) Děkuji. 

 Přistupme k ověření zápisu z 26. jednání zastupitelstva ze dne 18. 5. Ověřovateli 

zápisu byla paní zastupitelka Nazarská a pan místostarosta Burgr. Máte připomínky nebo 

námitky? Neregistruji. Prohlašuji tento zápis za ověřený.  

 Mandátový a volební výboru bude fungovat v obligátním složení, a to předseda pan 

radní Caban, dále paní zastupitelka Nazarská, pan zastupitel Scholz. 

 Návrhový výbor v obligátním složení: předseda pan radní Bureš, dále pan zastupitel 

Brož a pan zastupitel Kračman.  

 Doplnění programu. Ve čtvrtek 10. června vám bylo do kanceláří a schránek v 

Informačním centru městské části rozdány a zároveň v elektronické podobě vloženy na 

Extranet materiály do bodu „Různé“, a to pod poř. č. 22 ke změnám jednacího řádu 

zastupitelstva, které vám dle dohody předkládám já, dále pod poř. č.  23 prominutí smluvní 

pokuty výherci výběrového řízení na dostavbu rozestavěné bytové jednotky č. 158/15 na 

adrese Opatovická 20 – předkladatelem je pan radní Votoček.  

 Dále pod poř. č. 24 informace o stavu přípravy Strategie udržitelného rozvoje MČ 

Praha 1 na období 2021-2031, což předkládám já. 

 Pod poř. č. 25 ke IV. výběrovému řízení na prodej rozestavěných bytových jednotek v 

domech, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 1, a to v podobě záměru – předkládá pan 

radní Votoček.  

 Nyní vám byly rozdány na stůl další materiály, a to doplnění bodu č. 7 – k záměru 

prodeje č. parc. 674 v k. ú. Staré Město. Předkladatelem je pan radní Votoček. 

 Dále jste obdrželi dnes na stůl další tisky, o jejichž zařazení bude hlasováno. Žádám 

příslušné předkladatele, aby si o zařazení požádali. Pod bodem 26 je to k posunutí termínu z 

usnesení č. UZ18_0612 ze dne 12. 6., kde se informuje zastupitelstvo o výsledku vyhodnocení 

připomínek a zásadních připomínek MČ Praha 1 k předloženému návrhu územního plánu hl. 

m. Prahy. Předkládám já. 

 Pod bodem 27 – informace Kontrolního výboru ZMČ Praha k podnětu  

Mgr. Čižinského. Předkládá předseda Kontrolního výboru pan zastupitel Bodeček. 

 Pod č. 28 k záměru Staroměstská brána, revitalizace hotelu InterContinental a jeho 

okolí – předkládám já. 

 Prostřednictvím e-mailu máme avizováno, že bude požadovat pan zastupitel Čižinský 

a paní zastupitelka Talacková zařazení bodu k projektu rekonstrukce veřejných ploch 

Anenský trojúhelník a Pařížská – Staronová synagoga. Tento materiál ještě není dle mých 

informací zpracován, počkáme si, zda přijde k návrhu na jeho zařazení a zároveň k žádosti o 

jeho zařazení.  
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 To je vše k doplnění a ke změnám návrhu programu. Nyní otevírám rozpravu k návrhu 

programu. Uděluji slovo panu zastupiteli Bodečkovi. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Dámy a pánové, v prvé řada gratuluji a přeji všechno nejlepší k narozeninám naší 

tajemnice paní Kunštátové a panu tajemníkovi, který měl v pátek narozeniny.  

 Na základě projednaného bodu v Kontrolním výboru v pondělí 14. června jsem 

členům zastupitelstva nechal rozdat na stůl materiál s názvem Informace Kontrolního výboru 

k podnětu Mgr. Pavla Čižinského, člena ZMČ Praha 1. Kontrolní výboru a všichni členové 

zastupitelstva obdrželi 10. června podnět, aby se Kontrolní výbor zabýval dle předkladatele 

závažným porušením etického kodexu a rovněž porušením právních předpisů starostou Hejmy 

a členy rady, a to v souvislosti s jejich údajnou snahou zmařit svůj podíl na neoprávněné 

privatizaci bytové jednotky č. 7 na adrese Bolzanova 7 a s tím související jejich snaha zmařit 

navrácení tohoto bytu zpět do vlastnictví hl. m. Prahy.  

 Kontrolní výboru postupuje dle platného etického kodexu, kdy je povinností výboru 

dle č. 8, odst. 1, informovat o podnětu zastupitelstvo na jeho nejbližším jednání. Tímto 

úkolem mě Kontrolní výbor v pondělí pověřil a já tak učinil. Proto navrhuji do programu 

zařadit bod č. 27, jehož název jsem uvedl v úvodu mého výstupu. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Uděluji slovo panu zastupiteli Ulmovi. 

 

P.  U l m : 

 Dámy a pánové, reagoval bych na předřečníka pana Mgr. Bodečka k jeho bodu č. 27. 

Jsem členem Kontrolního výboru, byl v pondělí. Myslím, že tento podnět by si měli pánové 

vyřídit spíše mezi sebou. Jestli se cítí být pan Čižinský nějakým způsobem zneuctěn, ať podá 

žalobu třeba za pomluvu, ale toto nepatří na Kontrolní výbor. Na Kontrolním výboru 

nechceme řešit, že jeden zastupitel pomluví druhého, to není jeho náplní.  

 Přednostně si uvědomme, že každý zastupitel podepisuje mlčenlivost. Já sám bych 

mohl podat podnět na prověření etického kodexu v souvislosti s panem Mgr. Čižinským, který 

na Kontrolní výbor přišel a my jsme ho zdvořile požádali, aby zachovával mlčenlivost do 

ověření zápisu Kontrolního výboru. Pan Mgr. Čižinský vystoupil s tím, že to dělat nebude a 

že už to stejně nedělá. Dovolil bych si zopakovat dva řádky, které se píší ve formuláři 

mlčenlivosti, který všichni podepisujeme: 

 Prohlášení mlčenlivosti k ochraně osobních údajů. Důležité je, že jednání bylo veřejné 

a my jsme požádali veřejnost, aby na chvíli opustila místnost, a potom by zase přišla, protože 

se to týkalo osobních údajů. Tím, že to byli zastupitelé, měli jsme stanovisko Ministerstva 

vnitra, že si to určuje Kontrolní výbor.  

 Tímto čestně prohlašuji, že zachovám mlčenlivost o těchto osobních údajích a o 

způsobu jejich zabezpečení.  

 Tím chci říct, že bychom mohli dávat každého zastupitele za porušení etického 

kodexu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Doufám, že nás čeká příjemných 12 až 16 hodin. Navrhuji vyřazení bodu 17, který 

předkládá pan zastupitel Čižinský, jehož obsah je totožný s interpelací, na kterou jsem mu 

obsáhle odpověděl. Pokud najde v sobě vůli se zeptat, tyto věci si můžeme vysvětlovat v 
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normální agendě jako lidé a nemusíme zde předkládat takovéto tisku, které jsou ještě 

doprovozeny nepravdivými údaji. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Napřed bych zareagoval na pana Ulma. Hovoří tady o mlčenlivosti s osobními údaji. 

Mlčenlivost vyplývá ze zákona, případně z nařízení Evropské unie o GDPR a je zcela 

nezávislá na tom, na čem se usnese Kontrolní výbor. Nechápu souvislost s tím, když David 

Bodeček měl nějakou řeč o tom, jak podle něho proběhla privatizace pana xxxxxxxxxxx, tak 

kde tam byly nějaké osobní údaje? Pokud byly, tak z čeho jste předpokládali, že bych osobní 

údaje vyzrazoval? To je nesmysl. Bylo tam řečeno, že se faktické věci nebudou říkat, ne 

nějaké osobní údaje.  

 S tím jsem souhlasit nemohl. Myslím, že je zřejmé, že už uplynul měsíc od toho, kdy 

jsem kauzu přinesl na zastupitelstvo – neoprávněné, dokonce podvodné privatizace bytu  

dr. xxxxxxxxxxxx. Za měsíc se stalo to, že Praha 1 tvrdí, že k ničemu nedošlo, k žádnému 

pochybení, všechno bylo v naprostém pořádku, a současně Magistráte, nic nedělej, protože to 

prověřujeme 

 Vidím zde zdržovací taktiku. Její součástí nepochybně bylo i to, že se tady bude hrát 

na nějakou mlčenlivost, že všechno je tajné. To je klasická metoda mnoha lidí, kteří dělají 

špatné věci, že když je někdo upozorní na to, že je něco špatného, tak se řekne, aby se podalo 

oznámení a že se teď bude mlčet, protože to šetří policie. Je to nesmysl, nemá to žádnou 

oporu ani v zákonu, ani v logice věci. Z tohoto důvodu jsem s tím nemohl souhlasit. 

 

P.  H e j m a : 

 Upozorňuji na čas.  

 Prosím paní zastupitelku Talackovou. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Dávám na stůl tisk 29. Je to poněkud urgentní, protože jsme zjistili, že v důsledku 

vybagrování zeminy v okolí javoru stříbrného na Smetanově nábřeží se snížila hladina 

podzemních vod do té míry, že Správa zeleně na Praze 1 dostala příkaz strom pravidelně 

zalévat. Ne, že bychom nebyli rádi, že to zalévají, ale je to v rozporu s cílem javor zachovat, 

pokud se snížila hladina podzemní vody. 

 Byli bychom rádi, kdyby rada vyslovila participaci na finální podobě Anenského 

trojúhelníku a nechala přepracovat projekt tak, aby to bylo také v souladu s nově schváleným 

tématickým plánem hl. m. Prahy. 

 Dále tu máme nové zjištění, které jsem získala při čtení tisku, který jste schválili na 

radě 8. února, že projekt revitalizace veřejných prostor Pařížská, Staronová synagoga, 

navazuje na projekt Staroměstská brána, což je projekt na nám. Jiřího Formana, který ještě 

nemá stavební povolení. Je podle mého názoru nepřípustné, aby veřejný prostor, parčík v 

Pařížské, se přizpůsobil projektu soukromého investora.  

 Byli bychom rádi, aby participace brala v potaz názory občanů, potřeby Židovské 

obce, ale nikoli potřeby soukromého investora na přilehlém území. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana místostarostu Burgra. 
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P.  B u r g r : 

 Dámy a pánové, z diskuse před paní kolegyní jasně vyplývá, že žijeme ve zmatečném 

prostředí. Proto navrhuji vyřadit bod č. 21 (pozn. Odvolání starosty, radního pro majetek a 

předsedy Kontrolního výboru) z programu. I když mi nepřísluší, abych zasahoval do klubu 

Pirátů a neznám jejich názor na část bodu 21, odpovědnost jako zastupitele mě vede k tomu, 

že žádám vyřazení bodu jako celek, protože destabilizovat teď Kontrolní výboru by bylo 

nezodpovědné.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Sitár Baborákovou.  

 

P.  B a b o r á k o v á : 

 Ráda bych se vyjádřila k vyřazení bodu č. 17, který navrhl vyřadit Richard Bureš. 

Navrhuje ho pan Čižinský. 

 Stručně bych řekla k té části, který se týká mne. Doménu Chci se vyspat v klidu jsem 

koupila a řádně platila již od r. 2019, protože mě trápila problematika krátkodobého ubytování 

a plánovala jsem, že by bylo dobře, aby byla pomocí nám všem, které trápí hluk, nepořádek, 

ztráta bezpečí, ztráta soukromí atd.  

 Důležité je, že v době, kdy jsem doménu koupila, jsem nebyla zastupitelkou. Tou jsem 

se stala až zemřel náš kolega. Chtěla jsem pomoct, aby lidé mohli najít informace, co mají 

dělat, když je trápí soužití s krátkodobým ubytováním. Takové informace jsem totiž nikde 

nenašla. 

 V březnu 2021 členové výboru připomínkovali neveřejný web. Následně byl zveřejněn 

a na základě uzavření procesu jsem podala žádost o převod domény k 20. 4. 2021. Už ale v 

březnu 2020 jsem všechno konzultovala s panem Dětským, který mi doporučil, že doména by 

měla být převedena, což jsem v tu dobu ani nevěděla. Nevěděla jsem, jak to na úřadu chodí. 

Bylo jsme tak ale celou dobu domluveni.  

 V době, kdy jsem odpovídala na interpelaci pana Městeckého, to je 7. 5. a osobně jsem 

mu také říkala na výboru a také jsem to říkala na minulém zastupitelstvu panu Čižinskému – 

převod byl podán a 29. 4. jsem z oddělení helpdesku obdržela informaci, že je doména 

převedena.  

 V současné době je doména převedena a vše je v pořádku. Spárování ale proběhlo až v 

květnu. Nebyla to chyba moje a ani městské části, byla to chyba správce domény a 

společnosti CZmy, která mi také poslala omluvný dopis, který vám je k dispozici.  

 Chtěla bych k tomu jen dodat, že jsem to dělala nezištně, chtěla jsem pomoct, ale za 

dobrotu na žebrotu. Materiály jsou k dispozici, můžete se na to podívat.  

 

P.  H e j m a : 

 Bylo to několik vteřin přes, jinak to bylo vzorné. 

 Prosím pana kol. Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Zareaguji na Richarda Bureše. Interpeloval jsem to už minule, bod jsem psal až po 

nastudování více věcí ještě před tím, než jsem odpověď získal. Vaše odpověď mě hrubě 

neuspokojila. Tvrzení, že vztah mezi MČ Praha 1 a vaší společností na provoz a pronájmy 

herních automatů Gabby s. r. o. není žádný, je absurdní. Pokud je obecní web na doméně, 

která patří vaší společnosti na provoz a pronájem herních automatů, nějaký vztah tady být 

musí.  
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 Pokud se týká tohoto bodu, který primárně míří na vaši společnost, nikoli na vás, 

nemohu interpelovat vaši společnost na provoz výherních automatů, ale trvám na tom, 

abychom se zabývali touto praxi, která zde není ojedinělá a která je podle mého názoru zcela 

nezákonná, nebo přinejmenším potenciálně nebezpečná.  

 Dám jeden příklad, kdy musím být maximálně neútočný. Kdyby se stalo, že Richard 

Bureš např. zemře, tak co se potom stane s doménou? Jakým způsobem bude MČ Praha 1 

jednat s dědici atd., abychom se na společnosti Gabby domohli nějakého narovnání vztahů? 

To, že Richard Bureš řekl, že vztahy nejsou žádné, je naprostý nesmysl.  

 Na tomto bodu trvám. Odpověď na interpelaci mě rozhodně neuspokojila. Richard 

Bureš napsal, že to nepřevede. Tady je třeba pochválit paní Sitár Baborákovou, že to 

napravila. Trvám na tom, že už od počátku umístění soukromého webu ať už fyzické osoby 

jako v případě Sitár Baborákové nebo právnické osoby jako v případě pana Bureše, je špatné. 

 

P.  H e j m a : 

 Upozorňuji na čas. 

 Další má slovo pan zastupitel Scholz. 

 

P.  S c h o l z : 

 Chtěl bych podpořit kol. Karla Ulma ve vyřazení bodu 27. Nemyslím si, že je vhodné, 

aby podněty na Kontrolní výbor dávali jednotliví zastupitelé na jiné zastupitele. Není to 

ideální. Souhlasím s Karlem, aby si to vyřešili právní cestou, jestli mají pocit, že došlo k 

nějaké pomluvě, ale ne tím, že budou zatěžovat Kontrolní výbor.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nejprve zareaguji na předřečníka. V tom případě by nešlo o vyřazení, ale o zařazení, 

protože bod ještě není zařazen v programu. 

 Chci mluvit ale k bodu č. 21. Podpořím vyřazení tohoto bodu z návrhu programu, byť 

respektuji právo každého zastupitele podat návrh na odvolání jakéhokoli člena zastupitelstva z 

jakékoli funkce, mimo funkci zastupitelskou.  

 Uvedu několik podstatných záležitostí týkajících se třetiny předloženého materiálu k 

tomuto bodu, která se týká mé osoby.  

 Nejen v tomto materiálu, ale i v hromadných e-mailech zaslaných mezi zastupiteli, což 

si zastupitelé v posledních dnech přečetli, ale i na sociálních sítích předkladatel uvedl, že jsem 

měl něco v lednu 2019 zamlčet. Znamená to, že jsem něco podstatného věděl, ale nesdělil. 

Proti tomu se musím tady ohradit, neboť tato spekulativní informace předkladatele rozhodně 

není pravdivá. Když se mě někteří úředníci z majetkového odboru v minulých dnech zeptali, 

proč ve svých komentářích směrem k předkladateli bodu nesděluji, že jsem v lednu 2019 

předložil zastupitelstvu to, co je typické a co bylo typické u předcházejících asi 4500 

privatizací, neměl jsem nutkání přenášet odpovědnost na druhé, neboť jsem si myslel, že kdo 

v minulosti vykonával funkci starosty, zná vnitřní mechanismus úřadu. Zjišťuji, že nikoli. 

 Ano, vnímám to a je to poučení nejen pro mne, ale i pro všechny ostatní současné i 

budoucí rady, že je vhodné, aby zastupitelé byli seznámeni se všemi možnými materiály 

obsahujícími i takové skutečnosti, které byly v minulosti zastupitelstvem vypořádány, 

zejména pokud se to týká překlenovacího období dvou zastupitelstev pokud se týká 

personálního složení. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Dámy a pánové, chci podpořit zařazení všech bodů do programu, který byly 

předloženy. Zároveň budu rád, když budou zařazeny a rozprava se sloučí o bodech, které mají 

totožné meritum. Myslím si, že na zastupitelstvo patří body, které mají odlišný pohled na věc. 

Podle mého názoru je to princip zastupitelské demokracie – bavit se o věcech z jiného 

pohledu.  

 Ještě malou poznámku k panu místostarostovi Burgrovi, když řekl, že v tuto chvíli 

destabilizovat Kontrolní výboru by bylo nezodpovědné. Toto tvrzení mi připadá trochu jako 

„chucle“ od představitele koalice, která nechce již 1,5 roku schválit našeho zástupce do 

Kontrolního výboru.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji panu kol. Brožovi. Protože včera proběhlo jednání předsedů všech klubů, 

domluvili jsme se na tom, že bychom zkusili změnit atmosféru a způsob jednání na tomto 

zastupitelstvu a když se předloží tisk, který má stejné meritum, nevyřazovali bychom ho, ale 

umožnili bychom projednání tisku v rámci merita bodu, který už tam je. Děje se tak ve třech 

případech. 

 V tomto duchu bych chtěl požádat u bodu 15, což je předklad pana zastupitele 

Čižinského, který se týká privatizace bytu v Bolzanově ulici, aby byla sloučena rozprava s 

bodem poř. č. 2. 

 Dále se to týká bodu č. 16, který se týká hotelu InterContinental – aby došlo ke 

sloučení rozpravy s bodem č. 28, o jehož zařazení vás budu žádat.  

 Dále se to týká bodu č. 19, který je k problematice krátkodobého ubytování. 

Navrhoval bych ho sloučit s bodem č. 11, který předkládá předsedkyně našeho výboru proti 

vylidňování a pro podporu komunitního života Sitár Baboráková.  

 Nyní vám navrhnu konkrétní úpravy, předřazení jednotlivých bodů. 

 Žádám hlasovat o zařazení bodu č. 22, což jsou změny jednacího řádu, jako bod č. 1. 

 Dále váš žádám na návrh předkladatele o posunutí jednání bodu č. 8 za bod 10, nově 

jako bod 11. Týká se to účetní závěrky a závěrečného účtu. 

 Dále vás žádám o přesunutí bodu č. 2 k Bolzanově ulici za nový bod 11 jako bod 12. 

Platí u toho návrh na sloučení rozpravy s bodem č. 15. 

 Dále žádám o zařazení bodu č. 28, který se týká hotelu InterContinental, kde jsem 

povinen v momentu, kdy nastane nová skutečnosti a ze strany stavebního úřadu je vydáno 

cokoli co se týká projektu Staroměstská brána, jsem povinen to předložit zastupitelstvu, takže 

tuto povinnost splním. Předkládám vám k tomu tisk a žádám vás o jeho zařazení. Zároveň 

prosím sloučit rozpravu s bodem 16, který žádám zařadit za tento bod.  

 Znovu opakuji – u bodu 19 sloučit rozpravu k bodu č. 11.  

 Tím nedochází k vyřazování tisků. Myslím si, že je správné nastavit tento trend, že 

umožníme předkladatelům, které mají stejné meritum, aby se tento bod projednal.  

 Zároveň ještě žádám o zařazení tisku pod poř. č. 26 – posunutí termínu vyhodnocení 

připomínek k předloženému návrhu územního plánu hl. m. Prahy, tzv. metropolitní plán. Je to 

z toho důvodu, že ještě nedošlo ze strany hl. m. Prahy k vypořádání připomínek a vše se 

posouvá v čase, takže na to musíme takto reagovat.  

 Je to poměrně složitější návrh, ale věřím, že ho všichni pochopili. O jednotlivých 

návrzích budeme procedurálně hlasovat a ještě si to budeme vysvětlovat.  

 Technická poznámka pan kol. Čižinský. 
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nepochopil jsem. InterContinental má být tam, kde je bod 16, nebo má být po novém 

bodu 12?  

 

P.  H e j m a : 

 InterContinental bude zařazen za bod 28, bude sloučena rozprava s bodem č. 28. Až 

přijde na řadu bodu č. 28, projedná se bod 16.  

 Slovo má pan zastupitel Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Velice vítám a oceňuji přístup pana starosty Hejmy, je to krok správným směrem.  

V tomto směru se budeme bavit o jednacím řádu jako o bodu číslo 1, což také velmi vítám. 

Budu tam prosazovat, aby všechny předložené tisky i opozicí byly zařazeny. Něco už řekl kol. 

Brož o principech zastupitelské demokracie, s čímž se plně ztotožňuji. Myslím, že si o tom 

popovídáme v rámci tohoto bodu. 

 Nechápu, čemu tím předejdeme. Teď se každý bavíme v rozsahu dvou minut k 

jednotlivým bodům, což je úplně zbytečné. K doméně hovoří tři lidé. Bod projednáváme  

v rámci vyřazení z programu. Je to stejné jako tomu zde bylo minule a předminule. Myslím, 

že je to zbytečné a je potřeba bod buď schválit, nebo neschválit. Jestliže se tomu chtějí 

koaliční zastupitelé vyhnout, potom vidím jen obavu, že nechtějí, aby bylo vidět, jak oni ve 

věci hlasovali. Myslím, že není problém dát něco na bod programu a potom být proti usnesení 

nebo ho chtít změnit. 

 Děkuji za pozornost, tolik jsem chtěl říct. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Jsem nerad, když se jedná o bodech programu a něčím se to natahuje, ale musím 

reagovat na skrývajícího se pana zastupitele Čižinského. Jestliže si chce stavět nějaký bunkr, 

ať si ho staví doma, ale aby se tady schovával za nějakou ceduli? 

 Pane zastupiteli, přestaňte lhát, jinak si to vyřídíme u soudu. Vaše nehorázné lži, na 

které jsem vás několikrát upozorňoval, jsou doopravdy za hranou, a to jste právník.  

 O tom, že společnost Grabby něco provozuje a prodává, laskavě přestaňte lhát. Popsal 

jsem vám to i v interpelaci.  

 Co se týká webu, nejsou tam umístěny žádné informace městské části. To bychom 

mohli nárokovat třeba google, že jeho prostřednictvím se jednoduše dostanete tam, kam 

potřebujete. 

 Pro ostatní, co jsem popsal panu zastupiteli. Protože se už rok pracovalo na tom, co 

žádná jiná obec ani městská část dodnes nemá, to znamená zcela transparentní informace 
o nebytových prostorech, něco, co všichni měli ve volebních programech, všichni se snažili. 

Bylo to těžké, přiznám se, že dát dohromady data trvalo o cca 8 měsíců déle než jsem si 

myslel. Celé je to v agendových systémech. Samozřejmě, že další krok budou teprve 

prezentační vrstvy. Když se podařilo vyčistit data, když se podařilo nastavit to, že když rada 

rozhodne o ukončení nějaké smlouvy, za vteřinu se to zobrazí a data jsou všechna správná, 

byl cíl rychle to zveřejnit lidem dříve než bude několik měsíců trvat obecná část atd. 

 Stejně tak, pane zastupiteli, jsou zábory, stejně tak poslední dvě noci mezi 12. hodinou 

a 3 hodinou ráno dělám pro občany informační web o filmování. Jakmile toto je hotové, není 

problém to převést. Důležité je dělat něco pro lidi a ne se tady schovávat za nějakou ceduli a 

ráno se budit s tím, koho zase udáte, napráskáte a poplivete. Už se vážně proberte.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Chtěl bych doplnit paní Valerii Talackovou, že bod patří na stůl. Urgentnost ohledně 

spodní vody na Anenském trojúhelníku je jasná. Současně zde máme jasný signál od občanů. 

Byť máme k dispozici pouze část reakcí na tzv. participaci, kterou současné vedení Prahy 1 

spustilo, tak všechny e-maily byly proti záměrům současného vedení. Domníváme se, že toto 

není možné neslyšet. 

 Dovolil bych si reagovat na Davida Bodečka. Řekl jsi, že jsi předložil to, co se tady 

předkládalo vždycky. Pokud si četl můj tisk, tak ti vyčítám, že jsi čtyři dokumenty, které 

předložil ve svém tisku nevěrohodný Jan Votoček, tam nedal. Dal jsi tam méně informací o 

ty, které by nás mohly navést k pochybnostem, než dal Jan Votoček. 

 Slibovali jsme nějakou změnu. Tvrdit, že jsi chtěl dělat dnes jako se to dělalo vždycky 

posledních 20 let, je trochu v rozporu s tím, co Piráti slibovali, že na Praze 1 udělají.  

 Chtěl bych navrhnout, aby body k Haštalské 1 a sloučené body k InterContinentalu – 

sloučení se nebráním - byly zařazeny na nějakou pevnou hodinu, aby občané mohli přijít a k 

bodům diskutovat. Umím si představit, že by se InterContinental zařadil na 16. hodinu – že 

sloučené body 16 a 28 by se zařadily na 16. hodinu a bod 20 by se zařadil na 17 hodin.  

 

P.  H e j m a : 

 Bude o tom hlasováno.  

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 
P.  P o č a r o v s k á : 

 Především děkuji Petru Hejmovi za přístup co se týká bodů, které byly předloženy na 

stůl a návrh k projednání s body, které už byly před tím předloženy a tím pádem sloučena 

rozprava. Podpoříme všechny navržené body do programu. 

 Stejně tak bych chtěla vyjádřit nesouhlas s vyřazováním bodů 17 a 21 ze stejného 

důvodu – aby se body projednaly a nemuseli jsme se vyjadřovat v rámci diskuse o programu.  

 Dále jsem chtěla poprosit bod č. 28 zařadit na pevnou hodinu 16.00. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Je to už návrh pana zastupitele Čižinského, je to tedy podpora tohoto návrhu.  

 Prosím pana radního Votočka. 

 
P.  V o t o č e k : 

 Dámy a pánové, přeji vám krásné prožití nejkrásnějšího dne a noci v tomto zatuchlém 

sále.  

 Hlásím se z toho důvodu, že prosím body 4, 5 a 6, což je jedna materie, zařadit na 

pevný čas 14 hod.  

 Druhá věc, ke které se chci vyjádřit, je bod č. 14, kde paní z Vinohrad zase vyrazila do 

města a cestou vymýšlí kraviny. Nevidím důvod, proč by tento bod měl být zařazen na určitou 

dobu, ale až na něj dojde řada. 

 

P.  H e j m a : 

 Nepostřehl jsem, že by paní zastupitelka požadovala zařazení bodu 14 na nějakou 

pevnou hodinu…aha, už je to v programu stanoveno, o tom se už nehlasuje. 
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P.  V o t o č e k : 

 Chci, aby se o tom hlasovalo.  

 
P.  H e j m a : 

 Znamená to, že dáváte procedurální návrh na odebrání pevného času 19 hodin. 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Chci reagovat na pana radního Burgra, který navrhuje vyloučit bod č. 21 – návrh na 

odvolání starosty, radního pro majetek a předsedy Kontrolního výboru. 

 Mám jiný návrh. Rád bych tento bod sloučil s bodem 15, který se rovněž týká 

Bolzanovy ulice a spolu to souvisí.  

 Bod odvolávání našeho kolegy netěší, ale jestliže má někdo takový alarmující pocit, je 

na místě spíše to projednat než neprojednat.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Musím reagovat na Pavla Čižinského, který mě evidentně neposlouchal. Omlouvám 

se, že zareaguji teď a ne až při projednávání bodu. Chci, aby mi řekl, co jsem nedal a měl 

jsem k dispozici.  

 Chtěl bych ti Pavle připomenout, že jsi mi půl roku, kdy jsi byl starostou, bránil mít u 

sebe člověka, kterému důvěřuji a který bude kontrolovat tisky na radu a zastupitelstvo. Jiným 

jsi to umožňoval, mně jsi to neumožnil.  

 Co se týká výčitek, budeme si je říkat i u tohoto projednávaného bodu v souvislosti s 

privatizací bytové jednotky č. 7, Bolzanova 7. Nejsem ten, kdo s výčitkami začal.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Můžeme si to nechat ve vztahu k Davidu Bodečkovi až na projednávání, ale když už to 

bylo zvednuto, konkrétně vyčítám, že jsi nám nepředložil do tisku dopis od pana 

xxxxxxxxxxx z konce června 2018, kde hovoří o jakoby nepodložené informaci o tom, že 

prostor je užíván jako ordinace a nikoli jako byt. Kdybychom o tomto podezření věděli, 

požadovali bychom více informací, požadovali bychom informace o energiích, o místním 

šetření, kolik je tam hlášeno lidí atd. Toto nám nebylo předloženo, ačkoli to Jan Votoček do 

svého tisku k záměru na 11. 9. 2018 zařadil. 

 Táži se: ty jsi tento dopis neviděl? 

 (P. Hejma: Prosím, držte se jednacího řádu.) 

 Zareagoval bych ještě na Richarda Bureše. Netvrdím, že zrovna dnes vaše firma 

nějaký výherní automat prodala, ale vaši firma Gabby s. r. o. má jako předmět podnikání  

provoz a prodej herních automatů. Vycházím z obchodního rejstříku. Pokud je tam nějaká 

chyba, tak to opravte a pokud není, tak nemluvte o nějaké lži. Pokud to máte jako předmět 

podnikání, tak jste to asi dělal nebo to dělat chcete, tak nevím, proč byste se za to styděl. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, není to součástí projednávání programu. 

 Další přihlášený je pan zastupitel Kučera. 
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P.  K u č e r a : 

 Dámy a pánové, vidím, že pošťuchování už začala, doufám, že to dnes nebude tak 

dlouhé. Určitě se chci přimluvit za to, abychom si šťouchance vyřešili mezi sebou a ne přes 

Kontrolní výbor.  

 V programu je bod 29, který byl dán na stůl. Nebude asi schválen na program. 

Nedivím se tomu. Chtěl jsem touto formou poprosit pana starostu a pana radního Bureše 

ohledně javoru. Oceňuji, že se zalévá a byl bych pro, aby se tam hlína nějak umístila a 

zlepšilo se zadržování vody. Prosím v tomto spolupracovat. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Prosím paní kolegyni Talackovou. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Chtěla jsem upozornit v souvislosti s tiskem 29, že když jsme upozornili na 

vizualizace společnosti TaK Architect k nové podobě parčíku v Pařížské, byli jsme obviněni z 

toho, že šíříme poplašné zprávy. Pokud tam v parčíku bude zachována zeleň, považuji za 

velmi důležité, abyste jasně deklarovali, že výkres, který jste schválili 8. února usnesením 

rady, neplatí, protože vizualizace odpovídají výkresu. Jsou to stejní architekti, kteří navrhovali 

Staroměstskou bránu. V textu se také píše, že projekt Pařížské navazuje na projekt na nám. 

Jiřího Formana. Neříkám, že spolupráce nikdy nemá být, ale v tomto případě považuji za 

velice neprůhledné, že to takto probíhalo.  

 

P.  H e j m a : 

 Vážení, držme se jednacího řádu – navrhovat zařazení, vyřazení, případně pokud máte 

zásadní důvod vystoupit k nějakému bodu.  

 Prosím pana kolegu Scholze. 

 

P.  S c h o l z : 

 Je to možná technická. Chtěl bych podpořit kol. Čižinského. Chápu, že svým plakátem 

chce vyjádřit nějakou message, ale buď ať ho dá tak, abychom na něj viděli, když mluví, nebo 

když bude chtít mluvit, ať se laskavě postaví. Nepřipadá mi vhodné, když hovoří, abychom ho 

neviděli. Děkuji. 

 

P.  H e j m a :  

 Bereme na vědomí. Jistě bylo zavnímáno ze strany pana Čižinského. 

 Na řadě je pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Ohradil bych se proti tomu, co říkal Petr Kučera, že předpokládá, že bod 29 o zelení 

nebude schválen. Domnívám se, že je to bod, který musí být schválen. Prosím, uvědomme si, 

je tady urgentnost, javor vysychá, uschne. Chcete, aby se zase demonstrovalo? Aby se zase 

rozjela kampaň za záchranu javoru, protože se chce zlikvidovat tím, že mu nebude poskytnuta 

potřebná péče, když mu byly rozbagrovány kořeny? Apeloval bych na to, abychom se k tomu 

postavili čelem. Půdu má řešit zastupitelstvo civilizovanou diskusí, a ne občanskými 

metodami, ke kterým jsou občané nuceni.  

 U parčíku vedle synagogy byla projevena jasná vůle občanů, že to nechtějí. Na to bylo 

reagováno radnicí výroky o poplašné zprávě. To, že 8. 2. 2021 rada schválila a jedné firmě 

dala 615 tisíc na to, aby to dělala, to je také poplašná zpráva? Vyříkejme si to během řádného 

bodu zastupitelstva, aby i občané u toho mohli být a bavit se o tom. 
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P.  H e j m a : 

 Prosí pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Oceňuji, že pan Mgr. Čižinský vyzývá k civilizované diskusi. Problém s materiálem je 

v tom, že je do toho smotané všechno dohromady. Chápal bych urgentně část týkající se 

zavlažování a zasypání hlíny javoru, ale jsou k tomu přidány dva nebo tři body, které urgentní 

nejsou. Kdybyste dokázali udělat takovou věc v klidu, oddělit jednotlivé věci od sebe, 

nesnažit se tam nacpat všechno možné, jen abyste byli dobře vidět. 

 Původně jsem se přihlásil kvůli něčemu jinému. V programu je takový „maglajs“ s 

přehazováním jednotlivých bodů, že se v tom nikdo nevyzná. Chtěl bych požádat některého z 

předsedů klubů, aby si vyžádal pauzu na jednání klubů, během které by OVO zpracovalo 

aktuální návrh, jak budou body seřazeny. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Technicky. Není to žádný „maglajs“, je to prosté přesunutí pořadí asi šesti bodů. Není 

to složité a vysvětlíme si to vždycky při hlasování. Není třeba, aby OVO dělalo nějaký 

zvláštní zásah, jsme na to zvyklí, jen jsme u tří bodu navrhli přisloučení rozpravy. Nebojte se, 

pane kolego, vyznáte se v tom. Provedeme vás tím postupně, po každém bodu. Musíme šetřit 

čas, ať můžeme začít jednání.  

 Jsou přihlášeni ještě další, ale omlouvám se, že budu muset využít práva 

předsedajícího. Máme diskutovat k zařazení nebo vyřazení jednotlivých bodů. Prosím, 

nepolemizujme. Pana kolegu mohu ujistit, že to mají v rukou odborníci. Kultivovaně 

vystoupil pan zastupitel Kučera, kterého rádi seznámí kompetentní odborníci a lidé, kteří se o 

to starají a třeba vymyslí ještě něco lepšího. Nikdo nemá zájem, aby strom zahynul.  

 Prosím pokračovat v účelné rozpravě. Pan zastupitel Skála. 

 

P.  S k á l a : 

 Přikláním se k názoru pana Votočka, v programu jsem se ztratil. Souhlasím s tím. 

Někteří zastupitelé navrhují odebrat pevné časy na jednání a dávat tam jiné časy. Nevím, 

který program platí a který neplatí.  

 Chtěl jsem poprosit o zařazení bodu 29 ne z toho důvodu, že bych si myslel, že radnice 

hodlá zahubit javor, ale myslím si, že chybí diskuse k parku Pařížská, Staronová synagoga. 

Dal jsem si práci a oslovil jsem zastupitele Židovské obce. Bylo tady několikrát deklarováno, 

že jejich podpora projektů je platná a funkční. Podpora je od r. 2012, nevím přesně, kdy 

projekt vznikl, a od té doby to s nimi bylo diskutováno jen osobou pana Bureše a ne se všemi 

představiteli. Prosím tento bod probrat a tam se k tomu vyjadřovat. Myslím si, že projekt by 

měl doznat nějakých změn, aby nejen Židovská obec, ale i městská část a občané v okolí byli 

spokojeni. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Názor zařadit nebo vyřadit vyjádřete hlasováním. Myslím, že všichni víme, co kdo 

chce předložit. Hlasováním vyjádříte svůj názor. 

 Ještě pan kolega Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Myslím si, že je symptomatické, že Petr Hejma začne mluvit o dodržování pravidel ve 

chvíli, kdy se přihlásí opozice. Když tady Richard Bureš srovnával svůj web firmy  

Gabby s. r. o. na provozování herních automatů s googlem, tak ho nenapomínal. 
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 Vrátím se ještě k Janu Votočkovi. Jsem rád, že si uvědomuje, že není možné nechat 

uschnout javor – za to děkuji, ale ohledně parčíku vaše koalice v neděli vydala tiskovou 

zprávu, že zprávy o vydláždění parčíku jsou poplašnou zprávou. Domnívám se, že to je 

urgentní. Nemám dojem, že je tady něco, co je tam přidáno nebo že to není důvodné. 

 Prosím, zařaďme tento bod, abychom to mohli projednat i s občany.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Také se připojuji k zařazení bodu 29.  

 K panu dr. Votočkovi, že je tam galimatiáš, že je tam moc bodů. V této souvislosti 

bych se třeba v rámci tohoto bodu rád pobavil o postupu participace, abychom si vyjasnili 

priority, v jakém pořadí bychom to měli participovat. Teď se mi zdá, že je snaha participovat 

to všechno najednou, že je v tom zmatek a způsobuje to zbytečně i únavu občanů. 

 Myslím, že bod 29 by měl být zařazen. 

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Prosím pana kolegu Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Připojuji se k panu dr. Votočkovi. Prosím o program a zda by mohl být po jeho 

schválení rozdán zastupitelům. Nejen předřazujeme a slučujeme, ale jsou tam i pevné časy.  

V průběhu našeho zasedání si budeme přečíslovávat čísla v tiscích. Nevím, jestli měl pan 

doktor na mysli, že se upraví program teď podle návrhů. Pokud to tak myslel, jsem téhož 

názoru. Pro mne je důležité, abychom dostali finální program, kterým se budeme řídit, pokud 

bude schválený.  

 

P.  H e j m a : 

 Ujištění pro všechny. Nemůžeme postupovat jinak, než že jednotlivé návrhy se musí 

odhlasovat. Pak dostane několik minut přestávku oddělení volených orgánů a rozdá nám 

kompletní program, jako je tomu na hl. m. Praze. Budeme tak postupovat, nemohu dělat nic 

jiného než jednotlivé návrhy přednést a nechat o nich hlasovat. Pak to sladíme a dostanete 

program, podle kterého budeme jednat.  

 Prosím pana radního Cabana. 

 

P.  C a b a n : 

 Dělal jsem si poznámky a mám v tom poměrně jasno. Navíc jsem proti Davidovi 

Skálovi na zasedání od začátku, takže se orientuji. Chápu, že se nemůže orientovat, když tady 

nebyl od začátku.  

 Přesto poprosím po skončení diskuse o tři minuty na kluby.  

 

P.  H e j m a : 

 Před hlasováním si dáme pauzičku.  

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Připojím se ke kolegům s podporou bodu 29. Veřejnost čeká na informace o 

budoucnosti parku na Anenském trojúhelníku u Novotného lávky. Od března urguji na komisi 

územního rozvoje, abychom byli s budoucností čapadla a korza na Vltavě informování. Ve 
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čtvrtek máme už myslím třetí komisi, a stále informace chybí. Vnímám to v souvislosti s 

blížícím se létem a s ohradou, která kryje demontáž parku, jako urgentní. Pravidelně se mě 

občané ptají na to, co s tím bude, a já jim na to neumím odpovědět. Děkuji za tento bod.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Vyhlašuji 3 minuty přestávku pro jednání klubů, potom se vrátíme 

k procedurálnímu hlasování.  

(Jednání klubů) 

 Budeme pokračovat v jednání. Přistoupíme k jednotlivým procedurálním hlasováním.  

 Nejdříve dávám hlasovat o návrhu pana zastupitele Bodečka o zařazení tisku poř. č. 

27, číslo tisku 2021/1263 k podnětu Mgr. Pavla Čižinského.  

 Technická pan Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Opravím pana starostu. Není to předklad Mgr. Davida Bodečka, ale Kontrolního 

výboru. 

 

P.  H e j m a : 

 Vy jste tady ale uveden jako předkladatel. Předkládáte vy jako předseda Kontrolního 

výboru.  

 Prosím hlasovat. Pro 10, proti 2, zdrželo se 8, nehlasovali 4. Tento návrh nebyl přijat. 

 Můžeme hlasovat o návrhu pana radního Bureše k vyřazení bodu pod poř. č. 17 – k 

umisťování obecních webů na domény. Pro 14, proti 9, zdržel se 0, nehlasoval 1. Tento návrh 

byl přijat, tisk č. 17 je vyřazen. 

 Prosím do zápisu, že pan Skála uvádí, zmatečně hlasoval, ale na výsledku by to nic 

nezměnilo. Chtěl být proti.  

 Prosím hlasovat o návrhu předkladatelky paní zastupitelky Talackové a pana 

zastupitele Čižinského o zařazení bodu poř. 29, tisk číslo 1285. Pro 11, proti 0, zdrželo se 5, 

nehlasovalo 8. Tento návrh nebyl schválen. 

 Nyní prosím hlasovat o návrhu pana místostarosty Burgra na vyřazení bodu poř. č. 21. 

Pro 14, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 1. Návrh byl schválen.  

 Technická – pan zastupitel Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Prosím pane starosto, řekněte vždycky, čeho se bod týká. 

 

P.  H e j m a : 

 Týkalo se to personálních návrhů. 

 Žádám vás o hlasování na zařazení bodu poř. č. 26, číslo tisku 1261, posunutí 

zmiňovaného termínu úkolů k metropolitnímu plánu. Pro 22, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 0. 

Návrh byl přijat.  

 Dále vás žádám hlasovat o zařazení bodu s poř. č. 28, číslo tisku 1273, k záměru 

Staroměstská brána, revitalizace hotelu InterContinental a jeho okolí. Pro 24, proti 0, zdržel 

se 0, nehlasoval 0. Tento návrh byl schválen.  

 Dále žádám o hlasování o návrhu na předřazení bodu poř. č. 22 ke změnám jednacího 

řádu zastupitelstva jako bod číslo 1. Pro 15, proti 5, zdrželi se 3, nehlasoval 1. Tento návrh 

byl přijat, bod bude projednán jako první v pořadí. 

 Dále vás žádám o přesunutí bodu 8, který se týká účetní závěrky a výsledku 

hospodaření, za bod 10, nově v pořadí jako bod č. 11. Pro 16, proti 0, zdrželo se 5, 

nehlasovali 3 Návrh byl schválen.  
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 Dále vás žádám o hlasování k návrhu na posunutí projednání bodu č. 2 – k prověření 

privatizace bytové jednotky Bolzanova 7 za nový bod č. 11. Pro 17, proti 1, zdrželo se 5, 

nehlasoval 1. Návrh byl přijat. 

 Dále vás žádám hlasovat o sloučení rozpravy s bodem č. 15 – pan zastupitel Čižinský – 

odstoupení od smlouvy o neoprávněné privatizaci Bolzanova 7. Znamená to sloučit rozpravu s 

předchozím odhlasovaným bodem. Měl by být nově jako bod 12. Zároveň ho zařadit hned za 

tento bod 12. Pro 21, proti 0, zdrželi se 3, hlasovali všichni. Tento návrh byl přijat.  

 Předposlední návrh z mé strany. Bod pod poř. č. 16, číslo tisku 1185, k povinnosti 

starosty ohledně povolení k umístění novostavby. Předkladatel pan zastupitel Čižinský. Aby 

se tento bod sloučil v rozpravě s nově zařazeným bodem 28 a byl přeřazen jako další v pořadí 

za bod 28. Prosím hlasovat. Pro 16, proti 2, zdrželo se 6, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.  

 Poslední návrh z mé strany. Prosím hlasovat o návrhu na předřazení projednání bodu 

pod poř. č. 19, číslo tisku 1190, k aktualizaci stanoviska k problematice poskytování služeb 

krátkodobého ubytování. Předkladatelem je pan zastupitel Čižinský. Navrhuji předřadit jej ve 

sloučené rozpravě se stávajícím bodem 11 a jeho zařazení za tento bod. V rámci předchozích 

schválených přesunů budou mít tyto body nová čísla. Uvidíme to v novém návrhu programu.  

   Prosím hlasovat. Pro 21, proti 0, zdrželi se 3, nehlasoval 0. Tento návrh byl schválen.  

 Nyní prosím hlasovat o návrhu pana zastupitele Čižinského, který chtěl zařadit již 

schválené body 16 a 28 na pevný čas 16 hodin. Totéž požadovala i paní zastupitelka 

Počarovská. Pro 11, proti 0, zdrželo se 6, nehlasovalo 7. Návrh nebyl schválen. 

 Dále zde byl procedurální návrh na zařazení bodu pod poř. č. 20 na 17. hodinu. 

Prosím hlasovat. Pro 11, proti 0, zdrželi se 3, nehlasovalo 10. Návrh nebyl přijat. 

 Prosím hlasovat o návrhu pana radního Votočka na zařazení bodů č. 4, 5, 6 na 14 

hodinu. Pro 16, proti 2, zdrželo se 6, nehlasoval 0. Tento návrh byl schválen, tyto body budou 

zařazeny na pevný čas 14 hodin.  

 Dále zde máme návrh pana radního Votočka odebrat bodu 14 pevný čas 19 hodin. Je 

to kvůli symbolice. Prosím hlasovat. Pro 8, proti 9, zdržel se 1, nehlasovalo 6. Tento návrh 

nebyl schválen.  

 Poslední byl na řadě pan zastupitel Vích, který chtěl sloučit bod 21 s bodem 15, ale 

bod 21 již byl vyřazen z programu, takže tento návrh je bezpředmětný.  

 Tím máme schválené úpravy, pojďme hlasovat o návrhu programu jako celku. Pro 

15, proti 0, zdrželo se 6, nehlasovali 3. Návrh programu byl schválen. Můžeme začít podle 

něho jednat. 

 Navrhuji, abychom začali projednávat změny jednacího řádu. Mezitím se vypracuje 

nový návrh programu, který vám bude v nejbližších chvílích rozdán. Jestli proti tomu nikdo 

nic nenamítáte, budeme pokračovat.  

 Předkládám vám tisk pod poř. č. 472 – změny jednacího řádu ZMČ Praha 1. Tento 

tisk jsme přerušili na minulém zasedání 18. května s tím, že jsme dali prostor jednotlivým 

klubům, aby poslaly své náměty k úpravám jednacího řádu. Skutečně k tomu došlo. Ještě 

včera proběhla schůzka se všemi předsedy klubů, kde jsme jednací řád prošli. Bylo to dobré v 

tom směru, že jsme si některé nejasnosti vyjasnili přímo na místě. Bylo uznáno, že některé 

návrhy jsou třeba bezpředmětné a tím si můžeme ušetřit čas. 

 Zároveň jsme sdělili, které návrhy jednotlivých klubů byly odhlasovány jako koaliční, 

což znamená, že jsme je přijali do původního návrhu. Všechny návrhy, které jste vznesli, jsou 

tady, budeme o nich diskutovat a hlasovat. 

 Pro vysvětlení tisku. V příloze č. 1 důvodové zprávy máte všechny návrhy, které 

přišly. Jsou barevně rozlišeny. Modře připomínky klubu Praha 1 sobě a zeleně klubu Piráti a 

Zelená pro Jedničku.  
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 Dále máte podstatnější dokument, a to je příloha k usnesení zastupitelstva, kde máte 

jednací řád jako celek. V tomto jednacím řádu jsou červeně zvýrazněné všechny změny, které 

proběhly. To  je původní koaliční návrh s již akceptovanou řadou návrhů ze strany opozice.  

U těch, které nebyly přijaty, musíme se domluvit, že buď předkladatel tyto úpravy uznává, že 

již není nutná změna, nebo bude nadále trvat na zařazení, a pak s touto změnou bude naloženo 

jako s každým jiným protinávrhem a bude o něm hlasováno.  

 Myslím si, že v tomto směru by měla nejdříve proběhnout diskuse a potom vypořádat 

jednotlivé návrhy, které prosím směřovat k Návrhovému výboru.  

 Otevírám rozpravu. První je přihlášen pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Protinávrh jsem předložil v listopadu loňského roku. Tehdy mi bylo řečeno, že mám 

počkat, až tento materiál bude předložen a budou u něj provedeny hlubší změny. Stejné 

návrhy jsem předložil na minulém zasedání zastupitelstva. Bylo tam 14 návrhů. Jak řekl před 

chvílí pan starosta, některé z návrhů koalice adoptovala, tak mám smůlu, že z těch 14 si 

neadoptovala ani jeden můj návrh, přestože všechny vyjma interpelací vycházely ze vzoru 

jednacího řádu hl. m. Prahy.  

 Dnes bych měl jen několik návrhů na změnu jednacího řádu. Týkají se interpelací. Ti, 

z vás, kteří někdy interpelovali tady na půdě zasedání zastupitelstva MČ Praha 1, vytuší a 

pochopí, proč tyto návrhy předkládám.  

 Mé pozměňovací návrhy se týkají § 12 a § 13. § 12 se týká dotazů a interpelací členů 

zastupitelstva, § 13 dotazů a interpelací veřejnosti. Už jsem říkal minule, že zastávám názor, 

že bohužel interpelace na Praze 1 neplní tu funkci, kterou by měly plnit. Většinou je to tak, že 

občané přijdou, něco tady řeknou, my-zastupitelé jim poděkujeme a do 30 dnů jim odpovíme 

na dotaz. Interpelace tady vůbec nemusí probíhat, lidé interpelace mohou poslat poštou nebo 

e-mailem, byly by zveřejněny na webu a klasickou cestou by jim bylo odpovězeno. Odpověď 

by byla též zveřejněna na webu.  

 Neříkám, že můj názor je správný, ale myslím si, že by to mělo být tak, že ten, kdo 

interpeluje – opět po vzoru hl. m. Prahy – měl by dostat aspoň stručnou reakci od toho, koho 

interpeluje a měla by být dána možnost na doplňující otázku.  

 Proto můj návrh na změnu je u § 12, bod 2, aby se u bodu 2 prodloužila doba 

interpelace zastupitelů z 30 minut na 45 minut. 

 U bodu 3 bychom doplnili, že doba odpovědi na interpelaci by byla ze strany 

interpelovaného 5 minut, doplňující otázka na maximálně 1 minutu, odpověď na ni 

maximálně 2 minuty.  

 Tím by se musel změnit i čl. 5, kde by došlo u čtvrtého řádku k navýšení počtu minut 

na ústní odpověď na 5 minut. 

 Obdobné je to u čl. 13, to jsou dotazy a interpelace veřejnosti. Myslím si, že půl 

hodiny na interpelace veřejnosti je velmi málo. Z vlastní zkušenosti z minulého volebního 

období: chodil jsem sem vždycky na začátek, abych byl přihlášen mezi prvními, protože jsem 

měl obavu z toho, že na mne už nevyjde čas a prostor. V rámci tohoto volebního období jsme 

benevolentní a dáváme možnost dokončit interpelace nezávisle na čase, ale v minulém 

volebním období tomu tak nebylo. 

 Proto navrhuji, aby čas pro interpelace veřejnosti byl posunut na 1 hodinu, to znamená 

od 17.30 do 18.30 hod., na to by navázaly interpelace z řad zastupitelů v maximální délce 45 

minut.  

 Poslední návrh změny by byl u § 13, čl. 6, opět obdoba jako u zastupitelů. Odpověď 

by byla ze strany interpelujícího na 5 minut, doplňující otázka na maximálně 1 minutu a 

odpověď na ni maximálně na 2 minuty.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím předat tento návrh k rukám Návrhového výboru. 

 Slovo má pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nevím, jak často se měnil jednací řád v minulosti, ale když teď opravdu dochází k 

nějakým diskusím, tak tato koalice nedokáže nic jiného než účelově zasahovat, aby byla 

omezována diskuse. Tento tisk je již druhou represivní změnou jednacího řádu za 1,5 roku 

zdejšího působení od ledna 2020. Je to výrazem toho, že nejste schopni obstát v diskusi, tak 

proto diskusi omezujeme, aby pokud možno nebyla. Zkusili jste omezit i jednání 

zastupitelstev, aby to bylo ne za měsíc, ale za dva nebo více měsíců. Pak vám to do vaší 

agendy nevycházelo, tak jste byli nuceni obnovit měsíční jednání. Toto je omezováním 

diskuse, výrazem neschopnosti vysvětlit opozici a občanům to, co tady 1,5 roku děláte.  

 Říkám, že jednací řád nepotřebuje změny, ale o tom tento tisk není. Skandální je např. 

vás přístup k utajování příloh usnesení zastupitelstva. Zejména kolegyně Amálka Počarovská 

opakovaně navrhovala formou individuálních pozměňovacích návrhů, když není závažný 

důvod, tak aby všechny přílohy byly veřejné. To vás ani nenapadne řešit, že bychom dali do 

jednacího řádu, že pokud k tomu není silný důvod, tak všechny přílohy schválených usnesení 

zastupitelstva budou veřejné. Od Richarda Bureše jsme slyšeli, že se cítí být nějakým 

googlem, který zprostředkovává informace lidem, aby to měli krásné, a občané ať se jdou 

zeptat paní Valíčkové na OVO, jestli chtějí vědět, co jsme schválili. Je to výsměch nějaké 

transparentnosti.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Krátce bych zareagovala na to, co říkal pan kolega. Nemluvil o veřejnosti nebo 

neveřejnosti příloh, ale o tom, že jsou automaticky zveřejňovány, občan si je může 

automaticky dohledat. Považuji to také za velmi zarážející, že je to neustále odmítáno.  

 Velmi děkuji za setkání, které proběhlo včera. Nemohla jsem na něm být přítomna. 

Děkuji za přijetí navrhovaných změn. 

 Zároveň bych chtěla požádat o hlasování per partes co se týká úprav v § 12 a § 13, 

které byly navrhovány jak Prahou 1 sobě, tak Piráty. Považuji za skandální, že současná 

koalice, resp. předkladatel nechce umožnit, aby interpelace trvaly 1 hodinu.  Prosím o § 12 a § 

13 hlasovat per partes. Doufám, že všichni koaliční zastupitelé vezmou v potaz to, co se tady 

dělo poslední roky, že tady občané chodili interpelovat a půl hodiny nebylo dostačující. 

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má pan zastupitel Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Jsem rád, že se projednal návrh mezi šéfy koaličních klubů, to je skvělé, ale jsou dvě 

věci, se kterými mám problém v návrhu programu. Poslal jsem už Návrhovému výboru dva 

pozměňovací návrhy e-mailem.  

 První se týká bodu, ve kterém se říká, že na místě do programu není možno zařadit 

body, které se týkají personálního složení rady nebo výborů. Je to v § 6, č. 7. Je tam věta, 

která zní: Bude-li se navrhovaný bod týkat personálního složení rady nebo výboru 

zastupitelstva, bude takový bod součástí návrhu programu jednání příštího jednání 

zastupitelstva. 
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 Považuji to za nadbytečné a nemá to velký smysl, protože když se zastupitelstvo 

umane, stejně takový bod může předložit do programu současného zastupitelstva, i když toto 

budeme mít napsané v jednacím řádu. Navrhuji tuto větu odstranit. 

 Můj druhý návrh se týká § 8, kde je upravena rozprava o programu. Jsou tam 

navrhovány změny, které omezují počet vystoupení k programu na nějaké konkrétní důvody. 

Myslím, že to nemá valného smyslu navrhovat, protože zastupitelé jsou kreativní a určitě 

najdou způsob, jak vystoupit a říct své. V tomto bodu navrhuji neuplatnit navrhované změny.  

 

P.  H e j m a : 

 S technickou pan kolega Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Dovolím si technickou za Návrhový výbor. Mám dotaz, zda předsedové klubů, kteří se 

včera zúčastnili schůzky, řádně vysvětlili svým zastupitelům, co se projednávalo. Materiál, 

který máte, obsahuje všechny návrhy, které nám tady začínají znovu chodit. Bylo jasně 

řečeno, že je tam, co se osvojilo a co se stalo součástí původního návrhu a co je tam, o čem se 

bude hlasovat jako o pozměňovacích návrzích. Jsou tam barevně zobrazeny. Za Návrhový 

výbor to považuji za podané návrhy. Co nám chodí – kromě pana Votočka – je v návrhu a 

bude se o tom hlasovat. Prosím, podívejte se do původního tisku.  

 

P.  H e j m a : 

 V tomto směru je to správná připomínka, abychom si šetřili čas. Rozumím tomu, že si 

každý z klubů chce odprezentovat ústně, co chce do jednacího řádu vsunout nebo co chce 

upravit. Určitě je to správné, ale šetřeme si čas. Bereme to, co je v příloze č. 1 k důvodové 

zprávě, jako vámi už podané návrhy, o kterých bude hlasováno. Stačí odkázat na to, v jakém 

je to paragrafu v příloze důvodové zprávy. Návrhový výbor má celou přílohu č. 1 důvodové 

zprávy připravenou k hlasování. Naopak nás upozorněte, zda některý návrh důvodové zprávy 

je na základě včerejší diskuse bezpředmětný.  

 S technickou pan zastupitel Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Přihlásil jsem se proto, že tam jeden z mých návrhů uveden nebyl. Proto jsem se 

přihlásil.  

 

P.  H e j m a : 

 Bereme to na vědomí, je to v pořádku. Pokud tam není, je potřeba to znovu načíst a 

předat.  

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 V předloženém návrhu vítám některá usnesení, o kterých jsme se v minulosti 

dohadovali, co se týká výkladu jednotlivých ustanovení jednacího řádu. Rovněž jsem rád, že 

byly přijaty nějaké návrhy ze strany opozice. Je třeba podotknout, že to byly většinou návrhy 

technického charakteru.  

 Rovněž chci podpořit návrh Davida Bodečka na změnu stylu interpelací po vzoru 

Magistrátu, aby občan měl možnost dostat přímo odpověď na svou otázku na zasedání 

zastupitelstva a případně svou otázku upřesnit.  

 Co považuji za zásadní a co v návrhu není uvedeno, zmiňoval Petr Kučera. Připojuji se 

k jeho pozměňovacímu návrhu k § 6, odst. 7, kde je poslední věta, která znemožňuje 

předkládat body do programu, které by se týkaly personálního složení rady, případně výborů. 
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Nevím, jestli je to z toho důvodu, že pan starosta nechce být jako v listopadu 2009 náhle  

odvolán. Podle mého názoru to tam nepatří, protože si to tam zastupitelstvu může dát.  

 Hlavní věc, o které si myslím, že tam nepatří a která mi vadí nejvíce, je už zmiňovaný 

§ 8, odst. 5, kde je uvedeno, že žádný jiný člen zastupitelstva na podporu zařazení bodu, který 

sám nepředkládá, již v rozpravě o programu nevystupuje. To podle mého názoru výrazným 

způsobem oklešťuje diskusi na zastupitelstvu a podle mého názoru to tam absolutně nepatří. 

Proto nemohu tento návrh v případě, že to tam projde, podpořit.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Osobně vnímám změny v jednacím řádu za útok na samou podstatu zastupitelské 

demokracie. My, zastupitelé, jsme byli zvoleni občany a máme právo předkládat body na 

jednání zastupitelstva. Myslím si, že máme právo i na to, aby tyto body byly projednány. 

Připomenu citát: nesouhlasím s vámi o podstatě demokracie, ale udělám všechno pro to, aby 

náš názor mohl zaznít a být slyšen.  

 Je tristní po předchozí úpravě, kdy byly omezeny časy k rozpravě, že dochází k 

dalšímu omezování. S tím se nemohu v žádném případě ztotožnit. Tento můj postoj 

neobměkčí ani jisté kosmetické úpravy nebo ústupky, ke kterým tady snad dojde.  

 Přešel bych k bodům, které nebyly akceptovány. Jsou to body, které považuji za 

důležité a dával jsem zde minule pozměňovací návrhy. V § 6, bod 5, jsem navrhoval dovětek, 

že přílohy zaslané v elektronické podobě jsou zastupitelům poskytnuty v nezkreslené podobě 

– to znamená opět v elektronické – bez úprav barevnosti a rozlišení. Setkal jsem se s tím v 

mnou předkládaných bodech, když jsem předkládal body ke stavebním úpravám v Mateřské 

škole Řásnovka. Když tam nebyla barevnost, z příloh nebylo zřejmé, které zdi se mají bourat 

atd. Nevím, z jakého důvodu se předkladatel pan starosta s tím neztotožňuje, když mi to přijde 

jako nevinná a obyčejná věc, mít tam v elektronické podobě původní předlohu předkladatele.  

 Další věc je zásadní. Navrhoval jsem změnu v jednacím řádu v § 8, bod 5, kde se 

jedná o zařazování a vyřazování bodů z programu. Tady jsme u meritu věci. Navrhoval jsem: 

na program jednání jsou zařazeny všechny návrhy podané v řádném termínu. Tady jdu proti 

bohužel zažité praxi nejen na našem zastupitelstvu, ale vzorem je mi třeba Parlament ČR, kde 

si nedovedu představit, že by poslanci z jiné strany někoho poslali do háje s jeho předkladem 

a řekli mu, že se o tom nebudou bavit. Na program zákonodárného sboru to přijde, a potom je 

hlasování. Proběhne hlasování a když s tím nesouhlasím, pro to nehlasuji nebo se zdržím.  

 Tady vidím snahu, že kdo to nechce, tak jen z toho důvodu, že nechce, aby bylo vidět, 

jaký k tomu on sám má postoj. Aby bylo vidět, že nemá žádný názor nebo se za svůj postoj 

třeba stydí. 

 Navrhuji, aby byly všechny body zařazeny. Vy, kteří se domníváte, že bod je 

nadbytečný, nebo že se bude projednávat v rámci jiného bodu programu, nebo že by bylo 

dobré ho projednat třeba na příštím zastupitelstvu, tak můžete požádat předkladatele, říci 

důvody, že na tom třeba ještě chcete pracovat, že to chcete projednat na příštím zastupitelstvu 

a požádat předkladatele, aby bod stáhl. Pokud se s tím ztotožní, je to v pořádku, argumenty 

uzná, pokud se s tím neztotožní, bod musí být projednán. 

 Přečtu pozměňovací návrh: Na program jednání 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 stažení mohou maximálně dvakrát ve lhůtě pěti minut. 

 K dalšímu bodu se vyjádřím, až na mne opět přijde řada.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Můj návrh spočívá v tom, aby se § 12 a § 13 zaměnily jeden za druhý. Připadá mi 

logické, že nejprve budeme řešit interpelace občanů a teprve potom interpelace členů 

zastupitelstva. I v průběhu jednání vždy dodržujeme tento režim a chováme se podle toho. 

Myslím, že by se to mělo odrazit i v jednacím řádu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Projdu body, které jsme navrhovali a případně se zeptám předkladatele, proč se s nimi 

neztotožňuje.  

 První je doplnění elektronického podání. 

 O stránku dál jsem se chtěla dotázat na § 6, bod 5. Proč se předkladatel neztotožnil s 

úpravou - podklady označené jako jednotlivé přílohy? Souvisí to totiž s úpravou, která je v 

§16, že přehled a jednotlivá usnesení včetně příloh jsou vyvěšeny na obvyklém místě včetně 

webových stránek.  

 Jak už jsme předtím zmínili, tyto úpravy měly vést k tomu, že přílohy budou 

automaticky elektronicky zveřejňovány.  

 Mohu se jen dotázat, potom budu ještě pokračovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Můžete vznášet dotazy, řada věcí byla včera argumentována technicky i ze strany 

možností a kapacit oddělení volených orgánů. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Vede to k tomu, že tyto věci jsou zveřejňovány na intranetu. Jde tam jen o vymazání 

konkrétních jmen, ale u většiny příloh není důvod, proč by neměly být automaticky 

zveřejněny, když si občan může dojít na OVO a stejný materiálu mu tam bude k dispozici.  

 Dávám pozměňovací návrh přímo do usnesení, aby změna jednacího řádu byla platná 

od zítřka, podobně jako u změny jednacího řádu výborů. 

 Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím ještě pana zastupitele Vícha. Na všechny podněty pak bude reagováno. 

 

P.  V í c h : 

 Chtěl bych poděkovat paní Valíčkové za to, že takto přehledně barevně provedla 

všechny změny a úpravy. Líbí se mi to, je to pro mne použitelné a přehledné. 

 Obecně ke zlepšovacím návrhům jak od kolegů z klubu, od Davida Bodečka, od Pavla 

Nazarského, od Petra Kučery nebo i z Prahy sobě. Návrhy podporuji. Jejich společný rys je 

ten, že se snaží ať zastupitelům nebo občanům umožnit podíl na diskusi otevřeným způsobem 

a projevit vůli věci projednávat a řešit je. Nepředjímá to, jak se vyřeší, ale že se řeší, protože 

je to součást naší práce. Jestli jsme tady o hodinu více nebo méně, občany moc nezajímá, 

spíše je zajímá, jestli zastupitelstvo je schopno docházet ke konstruktivním řešením.  
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 Když jsem byl včera na předjednání, moc jsem se tam nevyjadřoval k jednotlivým 

bodům. Chtěl jsem, aby to zaznělo tady na zastupitelstvu. Na druhou stranu z mých letitých 

zkušeností z různých rad, ze stavovského soudu, z valné hromady komory architektů vím, že 

když je něco důležitého, všichni si najdeme způsob, jak se domoci slyšení. Spíše vnímám, že 

jednací řád by měl být nápomocen k tomu, aby naše jednání nebylo chaotické, ale aby nám to 

spíše umožnilo hladké projednání. Současná procedura, kdy v rámci programu projednáváme 

jednotlivé body, můj pocit je, že mám v hlavě chaos, že se přeskakuje z bodu na bod a že 

diskuse je potom vysilující a často delší, než kdyby dveře k projednávání byly otevřeny a 

vnímali jsme to tak, že tady jsme od toho, že demokracie je pomalá a náročná, ale ona je to 

její základní vlastnost, že se o věcech musíme bavit.  

 K jednotlivým bodům se vyjadřovat nebudu, připadá mi, že jsou zlepšovacími body, 

ale na druhou stranu si dokáži představit, že když tam nebudou, budeme vesele dál jednat a 

domáhat se práva na slyšení jinými cestami. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Chtěl jsem se ujistit, jak bude potom probíhat hlasování, jestli my, kteří jsme zde 

přednesli návrh, že trváme na svém pozměňovacím návrhu, můžeme očekávat, že o něm bude 

hlasováno? 

 

P.  H e j m a : 

 Říkali jsme, že vše, co je uvedeno v důvodové zprávě v příloze č. 1, bereme jako 

návrhy jednotlivých klubů. Kde je napsáno, že se s tím klub ztotožnil, nemusí to daný klub 

řešit, protože je to součást původního návrhu, kde je napsáno, že se neztotožnil, říkali jsme, že 

Návrhový výbor potřebuje avízo, že trváte na této úpravě a bude o ní hlasováno. Bude to u 

všech úpravách. Některé návrhy nejsou obsaženy v příloze č. 1 důvodové zprávy, jako to bylo 

u pana kol. Kučery, a pak je potřeba nás s návrhem seznámit a předat ho Návrhovému výboru. 

Co je v důvodové zprávě v příloze č. 1 nemusíte již předávat, už to tady máme. Automaticky 

o tom bude hlasováno.  

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Děkuji za odpověď, jsem tomu rád. Navázal bych na kolegu Vícha, který řekl, že si 

jako opozice vždycky najdeme možnost své body, které nechcete zařadit, ventilovat. 

Nejkrajnější možnost je obstruovat, ale pokud nás k tomu budete nějakým způsobem a dalším 

osekáváním jednacího řádu nutit, tak určitě máme spoustu nápadů, jak to současné koalici 

osladit. Tím nevyhrožuji, jen nabádám, abyste se nad tím zamysleli a nenutili nás k takovým 

krokům. 

 Pokud by nebyl schválen můj pozměňovací návrh, že každý řádně předložený bod 

musí být projednán, pokud ho sám předkladatel nestáhne, tak mám ještě doplňující návrh: 

doplnit § 8, průběh zasedání, o bod 7, který by následoval za bodem 6 - je to o zařazování a 

vyřazování bodů z programu – přidat bod: Na webových stránkách MČ Praha 1 jsou 

zveřejněny všechny navrhované body programu zastupitelstva včetně důvodové zprávy a 

příloh, aby byly občané informováni o předkládaných bodech. 

 Dám to tam, pokud neschválíte návrat k demokratické praxi tím, že budou 

projednávány všechny body. Pokud ten nebude schválen, navrhnu doplnit § 8 tímto zněním – 

že budou navrhované body včetně důvodových zpráv zveřejněny na webových stránkách. 

Děkuji. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji Vladanovi Brožovi, že vyjádřil podporu mému návrhu v souvislosti s 

interpelacemi. Doplním to, že interpelovaný nemusí znát vždycky odpověď. Stačí se ztotožnit 

s přijetím interpelace, případně si vyjasnit s interpelujícím nejasnosti. Je postačující, když se 

řekne strohá odpověď, která se rozšíří v písemné odpovědi za přispění příslušného odboru 

nebo oddělení našeho úřadu. Interpelace slouží k prezentaci veřejnosti, aby věděla, jak 

interpelovaný dokáže reagovat, jak je pohotový a erudovaný. To je smyslem interpelací. 

 

P.  H e j m a : 

 Paní zastupitelka Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Chci reagovat na dotazy. 

 

P.  H e j m a : 

 Dovolím si reagovat na několik věcí. Jsem předkladatelem, ale je to koaliční předklad. 

Jako starosta jsem povinen předkládat tisk týkající se jednacího řádu s tím, že jednotlivé 

návrhy jsem sám nezamítl, ale zamítli jsme je po projednání v koalici. Je to důsledek 

společného projednání a poctivé diskuse o každém návrhu, který tady padl. Tak jsme v koalici 

domluveni a je to koaliční předklad. 

 Pokud jde o dotaz pana kol. Nazarského, právo na předklad má každý, je to dáno 

základním právem zastupitele. Na druhou stranu je tam jasné právo každého mít možnost 

navrhnout vyřazení, neprojednání tisku, a to jednacím řádem tady neošetříme. Když se bude 

zdát kvalifikované většině zastupitelů, že tisk nechtějí projednávat z nějakých důvodů, spíše 

je potřeba ze strany předkladatele jednat a zjistit si, proč tato vůle není. Myslím si, že je tady 

možné projednat cokoli rozumného, ale pokud je to tisk, který třeba obsahuje nějaké 

nepravdivé věci z pohledu koaličního nebo jsou tam věci, které jsou zavádějící nebo útočné, 

koalice se neztotožní s tím, aby se tisk předkládal. Myslím si, že je to o tom, naučit se ze 

strany předkladatelů předkládat tisky, které mají jasné rácio, nějaký impuls, podnět nebo třeba 

něco uvádí na pravou míru. Mohou to být dobré nápady, mohou to být dobré iniciační tisky, 

ale na druhé straně máte právo – je to ve všech jednacích řádech zastupitelstev – tisk vyřadit. 

V tomto směru to tímto neošetříme.  

 Myslím, že za sebe i za ostatní mohu slíbit, že tady projednáme cokoli rozumného, 

pokud to nebude útočit, ohrožovat dobrou pověst koalice apod. Vždycky je dobré, aby 

předkladatel přišel a řekl, že má tisk, který chce projednat. Předtím je dobré si zjistit 

informace, zda to tak skutečně je nebo není, a pak není problém tisk projednat.  

 Pokud jde o čas na interpelace, myslím si, že nikdo z nás nechce občanům upírat 

možnost, aby interpelovali. Můžeme se poučit z jiných zastupitelstev, z jiné dobré praxe, jestli 

ten čas má být delší nebo nikoli. Obecně je pravidlem, že čas pro interpelace občanů je  

30 minut. Můžeme se bavit o tom, jestli se může dát ještě jeden čas, třeba ke konci jednání 

nebo umožnit jiným způsobem vystoupit. Ještě se tady nestalo za celou dobu, že bychom 

upřeli právo občana v interpelaci vystoupit. Dáváme jim i svůj čas. Pokud je tady občanů víc, 

dáváme jim běžně 3/4 hodinu na vlastní úkor. My si věci umíme vyříkat i na závěr jednání 

zastupitelstva. Vždycky necháváme všechny zastupitele dokončit své interpelace po vyčerpání 

programu zastupitelstva. Myslím, že tady nikdo nebude nevstřícný vůči občanům. Je zbytečné 

nazývat slovy skandální apod., protože se na všem můžeme domluvit.  
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 Mám signál, že bychom si udělali před hlasováním o jednotlivých návrzích přestávku 

pro kluby, abychom se o nich mohli společně poradit.  

 Amálka se ptala na jednu úpravu, kterou jsme neakceptovali. Bylo to ke zveřejňování 

na webových stránkách, což jsme si včera prodiskutovali, že obvyklé místo pro zveřejňování 

je úřední deska a web městské části. Nerozuměl jsem ale dotazu. Prosím na mikrofon. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Souviselo to s § 6, 5 a nemířilo to na zveřejňování na úřední desce, ale v § 16 na 

vypíchnutí zápisu, stenografického záznamu a přehledu usnesení včetně jejich příloh. 

Koresponduje to s § 6, 5, proč nemohou být součástí návrh usnesení, důvodová zpráva a další 

podklady označené jako jednotlivé přílohy. Znamená to, aby se všechny podklady označovaly 

jasně jako jednotlivé přílohy. 

 

P.  H e j m a : 

 Vždycky záleží na předkladateli, co označí jako přílohu k usnesení nebo k důvodové 

zprávě. Byla tady vždycky diskuse a na základě toho se to zveřejňuje. V tomto směru je to 

vžitá praxe. Pokud je tady návrh na nějakou změnu, prosím, předložme ji a pojďme si o ní 

zahlasovat. Takový je názor koalice. Nechci teď o tom polemizovat, zda to je nebo není 

zlepšení, ale takto jsme se domluvili.  

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Zareaguji na slova pana starosty, že o vyřazení z programu se rozhoduje 

kvalifikovanou většinou. Je úsměvné, že je to většina pouhého jednoho hlasu. Na tomto 

principu je založen bolševismus – promiňte všichni, co sedíte v koalici, ale je tomu skutečně 

tak. Vahou jediného hlasu se přehlasuje jakýkoli jiný názor. Tady nepřehlasováváte usnesení, 

ale odmítáte se o některých bodech bavit.  

 Co se týká smysluplnosti bodů, mnohokrát jsem tu zažil zejména s projednávanými 

body Řásnovka a Mateřské škola Revoluční, kde jsem měl naprosto relevantní podklady a 

nebylo na tom nic nesmyslného – naopak si myslím, že budoucnost mi dá za pravdu, stejně 

tak jako to nechcete a nechtěli jste to řešit, a přesto jste to zametali pod stůl. 

 Proč jsem podobný návrh nepředložil sám, když jsem byl místostarosta? Proč jsme to 

nepředložili my v jednacím řádu? Nepředpokládali jsme, že by se jednání zastupitelstva 

mohla zvrhnout v takovouto bolševickou praxi – vyřazování bodů opozičních zastupitelů 

šmahem. Myslím si, že jsme vyřadili možná jeden bod z nějakého důvodu, že se to přesunulo, 

ale žádný bod ze zastupitelstva jsme vám nevyřadili, protože je to slušnost a podstata 

zastupitelské demokracie. Nepředpokládali jsme, že se to zvrhne v to, co tady zažíváme teď.  

 Přemýšlím o nápadech, jak vám to tady osladit obstrukcemi, protože tak se opravdu 

jednat nedá. Děkuji za pozornost. 

 

P.  H e j m a : 

 Dovolím si rychle reagovat, že jste urazil zastupitelskou demokracii. Určitě není 

bolševismus to, že většina rozhodne, to je princip zastupitelské demokracie a zatím nikdo nic 

lepšího než demokracii nevymyslel. V tomto duchu je špatné nazývat to bolševismem. 

Bolševismus jsme si tady všichni zažívali a ten probíhal zcela jinak. To víte moc dobře, pane 

kolego. Je to zastupitelská demokracie, kde většina je i o jeden hlas. Nic lepšího tady 

nemáme, sami jsme si to v r. 1989 vymodlili.  

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

 Myslím, že jednací řád tady neschvalujeme pro současnou koalici, ale pro 

zastupitelstvo jako celek nezávisle na současném personálním složení. Starosta tady řekl, že 

se nestalo, aby veřejnost nevystoupila v době vyhrazené pro interpelace. Stalo se to, pane 

starosto. Stalo se mi to minimální třikrát nebo čtyřikrát. Uznávám, že to bylo v minulém 

volebním období, ale musíme se dívat na to, že jednací řád neschvalujeme jen pro nás. Kdyby 

byl dokonalý, bude realizován a praktikován v následujícím volebním období.  

 Své návrhy jsem snížil na dva. Je to jak ochrana pro veřejnost, tak i pro nás, 

zastupitele. V minulém období se stávalo a stává se to občas i teď, že pokud je pro zastupitele 

vyhrazeno 30 minut, tak tato doba se dá lehce využít a zneužít od toho, kdo je interpelovaný. 

Ten, kdo interpeluje, má omezenou dobu pěti minut, ale ten kdo odpovídá, může mluvit deset 

nebo patnáct minut. Spočítejte si, kolik takových interpelací tady může zaznít.  

 Co je důležité – říkám to z vlastní zkušenosti a odkazuji na to, co jsem říkal před 

chvílí: interpelace slouží k tomu, aby si veřejnost sama udělala obrázek. Pokud interpeluji v 

hlavním čase, to znamená mezi 18. – 19. hodinou, je pro mne důležité, aby reakci viděla i 

veřejnost. Něco jiného je interpelovat v 18 nebo v 19 hodin, nebo interpelovat po půlnoci.  

 Líbilo se mi, jak tady starosta řekl myšlenku, že by bylo fajn, kdybychom interpelace 

rozdělili na dva časy. V některých městských částech se toto realizuje, tato myšlenka je dobrá 

a bylo by to fajn, kdybychom s touto myšlenkou mohli pracovat.  

 Poslední věc, která se týká mého návrhu. Navrhuji pouze rozšířit čas pro interpelace 

veřejnosti. Pokud by interpelace byly realizovány dříve než skončí čas, tak na ně automaticky 

dle jednacího řádu navazují interpelace zastupitelů. Pokud i tam by byl dostatek času a 

interpelace by skončily dřív, nic se neděje, protože program jednání nadále pokračuje. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Kolegyně Počarovská se hlásí již po čtvrté, musíme hlasovat o možnosti jejího 

vystoupení. Věřím tomu, že s tím nebude problém. Prosím hlasovat Pro 18, proti 0, zdržel se 

0, nehlasovalo 6. Prosím, máte slovo. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Vyjádřím se k některým pozměňovacím návrhům, které ještě dodám v návaznosti na 

diskusi.  

 U paragrafu, kde je napsáno: odevzdat v písemné formě (v listinné či elektronické), 

aby se to upravilo na: (tj. listinné a elektronické), a následně v dalších bodech 9, 12, 13 také, 

včetně jednoho bodu, kde je třeba to doplnit. To předložím.  

 V § 16, v bodu 2, kde je napsáno, co je součástí zápisu, vložit bod p) nepřijatá 

usnesení. 

 Trvám na § 16, bod 3, hlasovala bych o tom společně. Trvám i na § 13, odst. 2, kde je 

čas pro občany – to hlasovat per partes. 

 

P.  H e j m a : 

 Technická poznámka – pan kolega Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Prosím, aby se hlasovalo o všech návrzích per partes.  

 

P.  H e j m a : 

 Počítá se s tím. 

 Ještě chtěla něco dodat paní kolegyně. 
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P.  P o č a r o v s k á : 

 Návrhovému výboru řeknu, co stahuji. 

 Co se týká § 7 a 9, kde je napsáno, že se zasedání zastupitelstva zúčastní vedoucí 

odborů, případně ředitelé organizací a zařízení, úprava má směřovat na to, aby se nemuseli 

účastnit úředníci v takovém počtu a byli vybráni jen ti, kteří jsou nutní. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Zareaguji na Petra Hejmu. Samozřejmě vítám tady snahu o snížení napětí a krok byl 

na straně silnějšího, to je koalice, ale pokud se posloucháme medovým hlasem, že všechny 

tisky budou projednány, pokud nebudou lživé nebo útočné, musím se k tomu trochu vyjádřit. 

 Považuji za naprosto nehorázné, aby tady Petr Hejma mluvil o lživosti, když dnes 

hlasoval pro to, aby se jeho jasná lež neřešila. Ocituji to v aktuálním čísle magazínu Jedna: 

 (Často hovoří nesrozumitelně) 

 Určitě jste zaznamenali kauzu privatizace bytu v Bolzanově ulici prof. xxxxxxxxxxxx, 

kterou před více než dvěma roky zastupitelům bez jakýchkoli výhrad či komentářů předložil 

tehdejší starosta Čižinský. 

 To je dohledatelná naprostá lež, já jsem to nepředkládal, natož pak bez nějakých 

komentářů. Kde bereš tu troufalost mluvit o lživosti, když příšerným způsobem veřejně, 

abych se nemohl bránit, tady lžeš a ještě hlasuješ proti tomu, aby to zastupitelstvo řešilo? To 

je naprostá fraška.  

 Pokud se jedná o útočnost, je krásné, že slibuješ, pokud nebudou tisky útočné, tak je 

nebudeš vyřazovat. Je to hezké, ale jde o to, proč se útočí. Jde o to, jestli útoky nejsou 

správné, jestli útoky na něco špatného nejsou odůvodněné. To, jestli útočíme na něco, co je 

špatné, jestli dokonce není naše zastupitelská povinnost. Mnohem více bych uvítal, kdybys 

tady, Petře Hejmo, nesliboval, že když nebudeme útočit, že nebudeš naše tisky vyřazovat, ale 

abys naopak slíbil, že nebudeš dělat věci, kdy je naší povinností na to upozorňovat a na to 

útočit, abys už nebyl starosta.  

 Můžeš slíbit, že už přestaneš podporovat herní automaty a přestaneš tvrdit, že nulová 

tolerance znamená, že podporuješ veškeré herny, které tady jsou a bojuješ proti své vlastní 

kolegyni z Magistrátu Haně Marvanové, aby na Praze 1 zůstaly? Můžeš slíbit, že přestaneš 

rozprodávat majetek Prahy 1 pod cenou? Můžeš slíbit, že prodloužíš nevýhodnou smlouvu 

paláci Žofín? Můžeš slíbit, že se přestaneš snažit zcela veřejně zastavět nám. Miloše Formana 

s investorem novostavbou obchodního domu? Můžeš slíbit, že přestaneš podporovat nový 

hotel v Opatovické, kde původně působil tvůj kolega Václav Havrlant a teď tam působí pan 

Karel Štochl? Můžeš slíbit, že vymyslíš něco, abys odčinil to, že v důsledku tvého nekonání 

má Penta územní rozhodnutí na novostavbu vedle Masarykova nádraží a že je to budova, 

kterou Praha 1 opravdu nepotřebuje a která vznikne? Prosím o odpověď. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Nazarského, který je další přihlášený. Je to po čtvrté, musíme hlasovat, 

zda umožníme vystoupit. Prosím, máte slovo. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Děkuji kolegům, že mi umožnili po čtvrté vystoupit.  

 Ještě shrnu meritum věci. Podstata zastupitelské demokracie sice je, že rozhoduje 

většina, byť jednoho hlasu, ale podstata zastupitelské demokracie je také diskuse. Není možné 

využívat převahu jednoho hlasu k tomu, aby vůbec nějaká diskuse mohla zaznít.  
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 Jinak se ztotožňuji s argumenty předřečníka Pavla Čižinského s tím, že je naší 

povinností útočit a tepat věci, které se nám zdají nesprávné a nedobré, to je naše opoziční role, 

a vy nám tuto roli chcete nepokrytě znemožnit. Myslím, že to je nepřípustné.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu a využívám práva předkladatele na závěrečné slovo. Děkuji až na 

výjimky za věcnou diskusi k návrhu jednacího řádu zastupitelstva i za účast předsedů na 

včerejší společné schůzce, kde bychom mohli předvést veřejnosti určitou úroveň a důstojnost 

jednání. Rozumím tomu, že opozice musí útočit, nikdo neřekl – neútočte, nikdo vás nežádal, 

abyste nás šetřili. Nešetřete nás, jděte do nás, ale věcně, argumentačně a férově. 

 K panu Čižinskému. V těch několika minutách, co tady povídal, řekl čtyři 

prokazatelné lži. Že podporuji hrací automaty – kde to vzal? Dokažte to. Je to absolutní 

nesmysl. 

 Že tady pod cenou prodávám nějaký majetek. To je absolutní lež. 

 Že tady někoho podporuji nebo nepodporuji? Vyjadřuji pouze svůj názor, mám právo 

říci svůj názor, že se mi úpravy veřejného prostoru okolo InterContinentalu líbí. Vy tady 

zalžete čtyřikrát, napadnete dalšího kolegu radního Bureše a další a budete mi vyčítat, že ve 

svém úvodníku napíši, že jste předložil. Předložil jsem, protože starosta předkládá návrh 

programu, který obsahuje tyto body, takže vy jste to tam předložil. Jako starosta jste to tam 

nemusel předložit. V tomto směru si stojím za tím, co je tam napsáno. Vy jste jako starosta 

předkladatel programu se všemi tisky, tak jste to předložil. Zkuste říct, že to není pravda. 

 Prosím, vraťme to do příjemné atmosféry, ať se zbytečně nenapadáme. Vyhovuji času 

na jednání klubů. Dáme si přestávku pět minut. 

 Byl vám rozdán návrh programu, který je velmi přehledně zpracován. Máte nové 

pořadí bodů a vedle toho máte původní čísla tisků, máte tam i to, co bylo vyřazeno a co 

nebylo zařazeno. Podle tohoto programu budeme pokračovat.  

 Prosím o pětiminutovou přestávku na jednání klubů. Zároveň prosím Návrhový výbor, 

aby se vyznal v došlých protinávrzích. 

(Jednání klubů) 

 

 Prosím předsedu Návrhového výboru, aby nás seznámil s jednotlivými došlými 

protinávrhy. Budeme o každém přečteném protinávrhu hlasovat.  

 Dovolím si předtím sdělit stanovisko koalice k prostoru pro dotazy a interpelace 

občanů. Dohodli jsme se, že přijdeme s návrhem udělat další blok pro občany od 20 – 20.30 

hod., aby mohli přijít ti, kterým nevyhovuje dřívější odchod z práce. V tomto duchu hodláme 

zachovat stávající blok 30 minut od 17.30 do 18 hod. a druhý blok od 20 do 20.30, pokud 

nebude do té doby ukončen program zastupitelstva.  

 Uděluji slovo panu radnímu Burešovi, předsedovi Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 Pokusím se v desítkách papírů vyznat a provést vás tím.  

 První je k § 2, kde se předkladatel s úpravou ztotožňuje. Týkalo se to 10. a 22. hodiny. 

Není-li do 22. hodiny vyčerpán schválený program, jednání se přeruší. Toto považuji za 

součást původního návrhu. 

 § 2, bod 3. Úprava byla navržena již v předkladu, tudíž souhlas. Je to: nebo datovou 

schránkou MČ Praha 1. Je to opět součást původního návrhu.  

 Další pozměňovací návrh v § 2, bod 7 byl předkladatelem stažen. 

 § 3, bod 5. Změna byla předkladatelem stažena. 

 § 3, bod 7, byl stažen. 

 § 6, bod 4, byl stažen.  
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 K hlasování máme § 6, bod 5. Zde se pozměňovací návrh týká poslední věty: za slovo 

„podklady“ „označené jako jednotlivé přílohy“.  

 Prosím hlasovat jednotlivě. 

 

P.  H e j m a : 

 Technická – pan Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji za dva časy pro interpelace veřejnosti. Nepochopil jsem to, co jste řekl v 

závěru. Pan starosta zmínil, že pokud bychom končili dříve než ve 20 hodin, interpelace by 

nebyly? 

 (P. Hejma: Tím by tento bod nebyl.) 

 To je ale špatně. 

 

P.  H e j m a : 

 Pak můžeme udělat to, že necháme občany vystoupit stejně jako zastupitele po 

vyčerpání programu. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Vy mně nerozumíte. V momentu, kdy skončíme zastupitelstvo třeba v 19 hodin, 

občané, kteří se přijdou až na 20. hodinu, nebudou tušit, že jsme skončili, ale dveře už budou 

zavřené. Interpelace budou uvedeny v návrhu programu. Nevím, zda je to šťastné.  

 

P.  H e j m a : 

 S tím můžeme těžko něco udělat, můžeme maximálně doporučit občanům, kteří chtějí 

sdělit nějakou interpelaci, aby sledovali průběh zastupitelstva a tím dostali informaci o tom, 

že zastupitelstvo skončilo. Těžko to můžeme lépe vymyslet. 

 Prosím předsedu Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 Prosím, pane starosto, dejte hlasovat o návrhu, kde za slovo „podklady“ se doplňuje 

„označené jako jednotlivé přílohy“. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 11, proti 1, zdrželo se 7, nehlasovalo 5. Návrh nebyl schválen. 

 Prosím o další návrh. 

 

P.  B u r e š : 

 Dalším návrhem v bodu (pozn. zřejmě to má být §) 6, bod 5, na konci doplněná slova: 

Přílohy zaslané v elektronické podobě jsou zastupitelům poskytnuty v nezkreslené podobě. 

Úpravy barevnosti a rozlišení není možná. 

 Čtu tak, jak je napsáno. 

 

P. H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 9, proti 0, zdrželo se 11, nehlasovali 4. Návrh nebyl přijat.  

 Prosím o další návrh. 

 

P.  B u r e š : 

 Původní předklad v § 3, bod 7, byl předkladatelem stažen.  

 Stejně tak § 6, bod 4, byl stažen předkladatelem. 
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 K hlasování je § 6, bod 6. Je zde návrh, aby byla vyškrtnuta poslední věta: Takovýto 

materiál, tak jako materiál dle odst. 8, nesmí být obsáhlý a vyžadovat hlubší přípravu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 5, proti 1, zdrželo se 17, nehlasoval 1. Návrh nebyl přijat. 

 Prosím o další návrh. 

 

P.  B u r e š : 

 Další návrh k § 6, bod 8, byl stažen. 

 Budeme hlasovat o § 7, bod 7: Zasedání zastupitelstva nebo jeho části se „dle uvážení 

tajemníka“ zúčastní „příslušní“ vedoucí odborů Úřadu MČ Praha nebo jejich zástupci. 

Vyškrtnuto je „podle určení tajemníkem“.  S tímto návrhem se předkladel ztotožnil. 

 S § 7, bod 9, se předkladatel také ztotožnil. 

 § 7a, bod 1 byl stažen. 

 § 8 byl stažen. 

  

P.  H e j m a : 

 Technická – pan zastupitel Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 O vyřazení některých odstavců budeme hlasovat až potom. Od kolegy Kučery jsem 

zaznamenal, že navrhuje vyřadit poslední větu v § 6, odst. 7. 

 

P.  B u r e š : 

 To jsou nové návrhy. Probereme to, co máte před sebou, nakonec budeme hlasovat o 

tom, co přistálo nově na stole. 

 § 8, bod 5 – předkladatel se neztotožnil. Návrh zní, že žádné změny se v tomto bodu 

neuplatní. Znamená to, že změny, které tam jsou provedeny, se staly součástí původního 

návrhu a pozměňovací návrh pana Kučery je, aby se změny neuplatnily. Prosím hlasovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Hlasujeme. Pro 11, proti 0, zdrželo se 12, nehlasoval 1. Návrh nebyl přijat. 

 Prosím další návrh. 

 

P.  B u r e š : 

 § 9, bod 2 byl stažen. 

 § 9, bod 3 byl stažen. Teď jsme odhlasovali, že se změny neuplatní, ale navíc je tam 

doplňující návrh pana Nazarského, který chtěl doplnit tuto větu: Na program jednání 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 stažení 

mohou maximálně dvakrát ve lhůtě pěti minut. 

 To je doplňující věta ke znění, o té hlasujeme samostatně.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická – pan zastupitel Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Není to doplňující, zároveň se tam škrtá předcházející znění. Je to místo toho. 

Předcházející věta je tam nadbytečná.  
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P.  H e j m a : 

 Je to nový text a zároveň vypuštění škrtnutého textu. Prosím hlasovat. Pro 10, proti 2, 

zdrželo se 9, nehlasovali 3. Návrh nebyl schválen. 

 Prosím o další návrh. 

 

P.  B u r e š : 

 Tím jsme se vypořádali se všemi záludnostmi § 8, bodu 5 

 § 9, bod 2, byl navrhovatelem stažen. 

 § 9, bod 3, byl také stažen. 

 § 9, bod 5, byl také stažen. 

 § 9, bod 6, - vložit nový bod, byl také stažen. 

 § 9, bod 6, nově 7, byl také stažen. 

 § 9, bod 7, nově 8, byl také stažen. 

 § 9, bod 8, nově 9, byl také stažen. 

 Dostáváme se k § 9, bod 9, kde hlasujeme o pozměňovacím návrhu. Předkladatel se 

ztotožnil s první částí navržené změny, neztotožňuje se s druhou částí „nebo elektronicky 

zaslaný prostřednictvím OVO“. Znamená to, že zde hlasujeme pouze o doplnění „nebo 

elektronicky zaslaný prostřednictvím OVO“. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o hlasování. Pro 10, proti 1, zdrželo se 10, nehlasovali 3. Návrh nebyl 

schválen.  

 Prosím o další návrh. 

 

P.  B u r e š : 

 Další byl § 9, bod 15, který byl stažen. 

 K hlasování máme § 9, bod 16, nově 17. Jsou tam doplněné věty: „a to před otevřením 

bodu předsedajícím schůze“, „a to po úvodním slově předkladatele a zároveň před rozpravou 

členů zastupitelstva“. Škrtnuto je: přičemž lze, podle rozhodnutí předsedajícího, přeskočit při 

udělování slova v pořadí elektronicky přihlášené zastupitele. 

 Můžeme hlasovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 9, proti 2, zdrželo se 12, nehlasoval 1. Návrh nebyl schválen. 

 Prosím o další návrh. 

 

P.  B u r e š : 

 Další je § 12, bod 2. Zde je z návrhu pouze změna z číslovky 30 na 45. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 11, proti 0, zdrželo se 9, nehlasovali 4. Návrh nebyl schválen.  

 Prosím o další návrh. 

 

P.  B u r e š : 

 Další hlasování je o § 12, bod 3. Jde o doplnění věty: odpověď na maximálně 5 minut, 

doplňující otázka na maximálně 1 minutu, odpověď na ni maximálně 2 minuty. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 12, proti 0, zdrželo se 10, nehlasovali 2. Návrh nebyl schválen. 

 Prosím další návrh. 
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P.  B u r e š : 

 § 12, bod 5 – návrh byl stažen. 

 § 13, bod 2, o kterém budeme hlasovat. Zde je poslední koaliční návrh v pořadí. 

Doplňovalo by se: v době od 17.30 hod. do 18 hod. a dále od 20 hod. do 20.30, kdy je 

vyhrazený čas pro interpelace, pokud do té doby nebude ukončeno jednání zastupitelstva. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 16, proti 0, zdrželo se 6, nehlasovali 2. Návrh byl schválen. 

 

P.  B u r e š : 

 Dostáváme se k § 13, bod 6. Jde o doplnění věty: odpověď na maximálně 5 minut, 

doplňující otázka na maximálně 1 minutu a odpověď na ni na maximálně 2 minuty. Škrtnuto: 

O interpelacích veřejnosti se nevede rozprava. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 12, proti 0, zdrželo se 10, nehlasovali 2. Návrh nebyl schválen.  

 

P.  B u r e š : 

 Návrh do § 13, bod 7, byl stažen 

 § 16, bod 3, budeme hlasovat: Stenografický záznam je vyvěšen na obvyklém místě, 

včetně webových stránek MČ Praha 1. Přehled a jednotlivá usnesení včetně jejich příloh jsou 

vyvěšeny na obvyklém místě, včetně webových stránek MČ Praha 1. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 10, proti 0, zdrželo se 11, nehlasovali 3. Návrh nebyl schválen.  

  

P.  B u r e š : 

 Toto byly původní návrhy, nyní jsou nové. První je: za slovo písemně doplnit: to je v 

listinné podobě či elektronicky, a to v § 3, bod 5, v § 9, bod 16 – tam jen doplnit „to je“, v § 

12 – jen doplnit „to je“, § 12, bod 2 a 5, § 13, bod 7.  

 

P.  H e j m a : 

 Ztotožnil jsem se s tím, nemusíme hlasovat. 

  

P.  B u r e š : 

 Pak zde máme pozměňovací návrh do § 6, bod 7, který zní: Materiál k takovému bodu 

musí být předložen členům zastupitelstva v písemné formě, to je v listinné podobě či 

elektronicky.  

 Předkladatel se ztotožnil. 

 § 15, bod 2, nové písmeno p) nepřijatá usnesení. Znamená to, že se do zápisu uvádějí 

nepřijatá usnesení.  

 

P.  H e j m a : 

 Dostávám informaci, že se to tam uvádí. S návrhem se ztotožňuji, děje se to. 

 

P.  B u r e š : 

 § 16, bod 4. Doplnit za slovo „usnesení“: včetně jejich příloh. 

 

P.  H e j m a : 

 To se též děje, ztotožňuji se. 
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P.  B u r e š : 

 Pozměňovací návrh pana dr. Votočka, aby se mezi sebou prohodily paragrafy 12 a 13. 

Předkladatel se též ztotožňuje. 

 Ještě je návrh pana Nazarského: doplnit § 8, bod 7 za bod 6 přidat bod: na webových 

stránkách MČ Praha 1 jsou zveřejněny všechny navrhované body programu zastupitelstva 

včetně důvodové zprávy a příloh, aby byli občané informováni o předkládaných bodech. 

 

P.  H e j m a : 

 Hlasujeme o tomto protinávrhu. Pro 11, proti 0, zdrželo se 9, nehlasovali 4. Tento 

návrh nebyl schválen. 

 Prosím o další. 

 

P.  B u r e š : 

 Poslední jsou dva návrhy pana zastupitele Kučery, a to změna v příloze usnesení v § 6, 

bod 7 – poslední věta návrhu se vypouští. Přestože jsme se vypořádali s pozměňovacími 

návrhy, o tomto musíme hlasovat samostatně. Jde o doplněnou větu. 

 

P.  H e j m a : 

 Bude-li se nově navrhovaný bod týkat personálního složení rady nebo výboru 

zastupitelstva, bude takový bod součástí návrhu programu jednání příštího zasedání 

zastupitelstva. 

 (P. Bureš: Přesně tak.) 

 Prosím hlasovat o návrhu vypustit tento bod. Pro 11, proti 0, zdrželo se 9, nehlasovali 

4. Tento návrh nebyl schválen. 

 Prosím o další návrh. 

 

P.  B u r e š : 

 Poslední je návrh změny v § 8, bod 5 – že se žádné změny v tomto bodu neuplatní.  

 Hlasovali jsme to v původním, protože tam to David Bodeček nestáhl, a vy jste to 

mezitím podal znovu. Myslím si, že jsme se s tím vypořádali, nemusíme o tom hlasovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji předsedovi a členům Návrhového výboru za jejich odvedenou práci, která teď 

nebyla jednoduchá. Prosím hlasovat o finálním usnesení jako celku. 

 

P.  B u r e š : 

 Ještě tady máme protinávrh do usnesení jako takového. K bodu 1, kde je schvaluje 

změny jednacího řádu ZMČ Praha 1 dle přílohy tohoto usnesení, kdy platí jednací řád 

okamžikem svého schválení, je návrh, aby tam bylo „s platností od 17. 6. 2021“. 

 

P.  H e j m a :  

 Prosím hlasovat. Pro 8, proti 1, zdrželo se 13, nehlasovali 3. Tento návrh nebyl 

schválen. 

 Nyní můžeme hlasovat o původním návrhu usnesení s doplněními, která byla 

odhlasována. Pro 14, proti 9, zdržel se 1, nehlasoval 0. Pan zastupitel Skála oznamuje, že se 

spletl, nehlasoval pro, chtěl hlasovat proti. Výsledek hlasování je: pro 13, proti 10, zdržel se 

1, nehlasoval 0. Změna jednacího řádu byla schválena, můžeme podle něho jednat.  

 Prosím o technickou pana zastupitele Scholze. 
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P.  S c h o l z : 

 Bylo by možné jednací řád vytisknout a rozdat nám na stoly? Minimálně mne. 

 

P.  H e j m a : 

 Kdo o to má zájem, bude jednací řád rozdán nebo rozeslán elektronicky.  

 Technická – pan zastupitel Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Mám procedurální návrh, abychom začínali až ve 14.15 hod. s pevným bodem. Je to 

prosba i na pana předkladatele Votočka. Myslím, že se za 23 minut nestihneme naobědvat. 

 

P. H e j m a : 

 Pan zastupitel Votoček s tím souhlasí. Začátek jednání posouváme na 14.15 hod. 

 Jestliže potřebujete jednací řád, připravujeme Vlaďku o oběd. Řekněte, kdo ho 

potřebujete, abychom to zjednodušili. Budou ho mít všichni předsedové klubů. Děkuji a přeji 

dobrou chuť. 

(Přestávka na oběd)  

 

 Informace pro vás. Paní kolegyně Valíčková je v pilné práci, aby vám připravila 

finální znění jednacího řádu, je teď za polovinou. V průběhu jednání jednací řád obdržíte. 

Přihlásili se o to předsedové klubů. Pokud má o to někdo další zájem, je jednoduché to 

ofotografovat. 

 Dámy a pánové, budeme pokračovat v jednání zastupitelstva. Na 14.15 hodin jsme si 

stanovili projednat body 4, 5, 6. Prosím pana radního Votočka, aby se ujal  bodu  

4, tisk 1148 

vyhodnocení záměru prodeje č. parc. 562 v k. ú. Malá Strana, obec Praha  

 

P.  V o t o č e k : 

 Jednak vám přeji dobré zažití po vydatném obědě, byl jsem se podívat venku, je tam 

podstatně lépe než tady.  

 Prosím paní Mgr. Dubskou, aby si sedla k mikrofonu  a provedla vás těmito třemi 

body. Všechny se věcně týkají téhož území. Jsou tam spory, které dokonce vyvrcholily 

mezinárodní záležitostí. Nevím, zda je také přizvání chargé d´affaires, aby nám k tomu řekl 

svou nótu. Prosím paní magistru. 

 Paní magistra s paní dr. Helmovou píší ještě něco do počítače, co chtějí vytisknout. 

Můžeme zatím pokračovat, ony mezitím dopíší. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevřel bych rozpravu. První přihlášený je pan radní Bureš, potom by měla hovořit 

paní Mgr. Dubská s paní dr. Helmová. 

 Máme sloučenou rozpravu k bodům 4, 5 a 6, protože se to týká jednoho území a části 

pozemku na jednom místě. 

 

P.  B u r e š : 

 Jak už jsem říkal při vyhlašování záměru, mluvím o tom, protože jsem v minulém 

volebním období jsem byl jako místostarosta pověřen jednáním a účastnil jsem se jich. 

Probíhala od r. 2016 na dané téma. Co máme teď, jsou to tři části v daném území. Myslím si, 

že ohledně tzv. trojúhelníčku a nudličky nejsou žádné spory. Až to bude paní Dubská 

předkládat, budeme o tom normálně jednat. Problém je zahrada jako taková, která je 

předmětem. 
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 Shrnu to. Už v r. 2017 bylo potvrzeno, že anglická ambasáda tvrdila, že pozemek je 

jejich, protože ho užívali od r. 1925 a že jim ho smluvně předal přímo pan Hohenstein 

společně s koupenými pozemky. Tato věc se vyvrátila tím, že byla dohledána stará trhovní 

smlouva, která vyvrátila jednotlivé pozemky, a dokonce rozdělování majetku tenkrát rodinou 

Hohensteinů, kde byly tzv. slučky a ukazovaly, co k čemu patří, ke kterému paláci.  

 Anglická ambasáda si tenkrát nechala zpracovat pozemek (pozn. zřejmě má jít o 

posudek), ale nikdy ho nepředložila. Tenkrát byly dva právní posudky o tom, zda byl vydržen 

nebo ne, a již v r. 2016 bylo řečeno tehdejší paní primátorkou a právníky: podejte žalobu na 

určení vlastnictví, je to jediný postup, jak se z daného problému dostat. Slíbili, že to v r. 2016 

udělají. Neudělali. Až teď se dozvídáme, že podali minulý týden předběžné opatření a že 

zvažují, že žalobu konečně podají.  

 I když se to tenkrát vysvětlovalo, vyměnili právního zástupce. Dívám se do původních 

záznamů, oni se jasně bavili, zda by nedošlo k odsvěření, že by jim to Magistrát nebo Český 

stát bezúplatně vydal. To už připouštěli, že k vydržení nedošlo. Konstatovali, že pokud by 

nebyl pozemek anglické ambasádě prodán, že žádají zajištění bezpečnosti území mise, 

obnovení zdi atd.  

 Co Praha 1 teď udělala, plně odpovídá jednání z r. 2016, 2017 a 2018, kdy záměr byl a 

bylo uznáno, že se Praha 1 musí chovat podle našich právních předpisů. Znamená to, že musí 

vyvěsit záměr na jakékoli nakládání s majetkem. Záměr byl zúžen tak, jak bylo slíbeno na 

místě a projednáno tenkrát s ochrannou službou, to znamená pouze čtyři sousední vlastníci, a 

v případě účasti tří kromě anglické ambasády s podmínkou obnovy zdi, jednání s ochrannou 

službou, vytvoření ochranného perimetru a všech dalších věcí. To se dívám do zápisů z r. 

2016 a 2017. 

 Myslím si, že i tak, jak přišlo předběžné opatření, postup je asi ten, že žádná obálka 

není otevřená. Dali jsme čas anglické ambasádě prodloužit do 11. června. Až to projednáme, 

tady se musí otevřít ve smyslu záměru nabídka. Pak by to chtělo vyhlásit desetiminutovou 

pauzu a aby se z každého klubu dva přišli podívat, co se v nabídce nachází.  

 Pokud bychom vyhodnotili, stále si myslím, že i přes opatření obecné povahy dnes 

můžeme vyhodnotit záměry a konstatovat, že jakýkoli další krok, to znamená podpis smlouvy 

a nabytí vlastnictví je odložen do doby, než soud rozhodne. Bylo by to elegantní řešení. 

Máme tady dr. Helmovou, určitě se nám k tomu vyjádří, zda můj laický názor je právně 

správný. Tím bychom měli rozhodnuto a čekali bychom na to, jaké budou další právní kroky.  

 Za sebe říkám, že jsme zastupitelé MČ Praha 1, Pražané a Češi. Požadavky cizího 

státu jsou sice hezké, ale historicky bylo vyvráceno tolik nesrovnalostí v tvrzení, že bychom 

se k tomu nyní měli chovat hlavně ekonomicky.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická poznámka pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Omlouvám se, chtěl bych doplnit předklad. Než dám slovo paní dr. Helmové a paní 

Mgr. Dubské, chtěl bych říct, že i když se dosud mluvilo o nějaké zdi, tak je tam problém 

ještě se zdí jinou. Na pozemku bývalá paní velvyslankyně pěstovala jahody a rajčata, brali to 

jako zelinářskou zahrádku, takže ji bohatě zalévali, v důsledku čehož došlo k destrukci zdi, 

která tento pozemek drží a hrozí to velkou katastrofou. Jednou z podmínek obnovení zdi mezi 

ohraničením paláce je i obnova a sanace této zdi. Na to je havarijní výměr. Prosím dámy, aby 

detailně tento problém rozvedly.  

 

P.  H e j m a : 

 Jako první se ujme slova paní Mgr. Dubská. 
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P.  D u b s k á : 

 Jak říkal pan Votoček, jde o zeď mezi pozemky 562 a 563. Její degradace je vážná. 

Teď stojí, je podepřená, kontroluje se, hlídá se.  

 Upřesním to, co říkal pan radní Bureš. Není pravda, že není otevřena žádná obálka, za 

přítomnosti členů rady při jejím jednání byla jedna ze tří obálek otevřena. Informaci máte ve 

svých tiscích. Byla otevřena obálka pro pozemek 563/1, protože je to pozemek, ze kterého se 

přímo z Hartigovského paláce vstupuje do podzemních prostor pod pozemkem 562. Nikdo 

jiný než společnost Hartigovský palác prostřednictvím svých zaměstnanců, členů společnosti 

tam přístup nemá. Tato obálka je otevřena, další dvě obálky otevřené nejsou. 

 V souvislosti s tím, jak zaznělo, že byl k soudu podán návrh na vydání předběžného 

opatření, jsme si dovolili u tisku č. 4 v původním pořadí programu BJ2021/1148 narychlo 

připravit změnu, kterou pošleme paní Valíčkové. Měli jsme tam natvrdo prodat a z opatrnosti 

pro informaci o tom, že je podán návrh na vydání předběžného opatření dne 9. června, byli 

bychom velice rádi, kdybyste akceptovali doplnění tisku v bodu tím, že se bere na vědomí 

informace o vydání předběžného opatření ze dne 9. 6. 2021, které podala advokátní kancelář 

Instalár s. r. o. jako právní zástupce Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. 

 Bod 2 by se ve svém počátku měnil a zněl by v úvodu takto: 

 Zastupitelstvo se rozhodlo projednat vyhodnocení záměru pozemku 562 o výměře  

430 m2, Malá Strana, obec Praha a rozhodlo se vybrat jako nejvhodnější nabídku vlastníka 

sousední nemovitosti společnosti – teď bude otázka, zda vyberete, nebo potom rozhodlo 

nevybrat, doplní se čí nabídku. Stanovená kupní cenu bude uhrazena v případě prodeje – to je 

nové – před podáním návrhu na vklad. Dál je to stejné, jsou tam podmínky. 

 Nejdůležitější změna je v bodu 4. Nově by se doplňoval tak, že se ukládá zajistit 

vyjednání podrobných podmínek kupní smlouvy a její uzavření – potud bod máte, a doplnil 

by se: po pravomocném rozhodnutí soudu ve sporu o určení vlastnického práva dle návrhu na 

vydání předběžného opatření uvedeného v bodu 1.  

 Paní doktorka to ještě doplní. 

 

P.  H e j m a : 

 Paní doktorko, máte slovo. 

 

P.  H e l m o v á : 

 Pokud se týká právní stránky, návrh na předběžné opatření ještě není žaloba. Návrhem 

na předběžné opatření se navrhovatel domáhá toho, aby soud vydal rozhodnutí, kterým zakáže 

městské části disponovat jakýmkoli způsobem s pozemkem 562. Jinými slovy: dnes můžete 

vyhodnotit jako zastupitelstvo, ale nemůžete uzavírat kupní smlouvu. Byť ještě usnesení není 

pravomocné, u předběžných opatření se většinou vydává do sedmi dnů, v tomto případě – 

protože informaci máme – doporučovala bych zastupitelstvu být opatrným. Británie, resp. 

Instalár ve lhůtě 30 dnů od usnesení musí podat žalobu. V případě, že žalobu nepodá, ruší se 

předběžné opatření a nemůžeme prodávat.  

 Osobně bych městské části doporučovala, aby neuzavírala kupní smlouvu. Můj názor 

je, že dnes může vyhodnotit, vybrat vítěze s tím, že by bylo vhodné přijmout usnesení, jak to 

naformulovala i paní Mgr. Dubská, že kupní smlouvu uzavírat nebudeme a vyčkáme 

pravomocného rozhodnutí soudu.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Využívám své přihlášky do diskuse, abych vám podal další informace k 

tomuto případu. Je to případ, který se řeší na diplomatické úrovni. Spojené království Velké 

Británie se domáhá svého údajného práva. Domnívají se, že pozemek, který užívají od r. 

1919, to znamená horní zahradu, který je přístupný z jejich rezidence, nemůže nikdo jiný 
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užívat a že je jejich. Intervenoval britský velvyslanec, řešili jsme to i s diplomatickým 

protokolem Ministerstva zahraničních věcí. S paní ředitelkou jsem měl ohledně toho poměrně 

rozsáhlý rozhovor, kde říká, že jejich základní povinností je zabezpečovat ochranu 

diplomatické mise a nic dalšího. Znamená to, že diplomatický protokol nebude vstupovat do 

majetkoprávních záležitostí, pokud se to nedotkne bezpečnosti britského velvyslanectví u nás. 

Britský velvyslanec na nás psal apely, ve kterých tento svůj nárok vznáší a vyzývá k tomu, 

abychom se pokusili dohodnout. Měl několik osobních schůzek nejen se mnou, ale i s mými 

předchůdci, takže tato věc se tady vleče zhruba od r. 2015. 

 V tomto směru jsem se nechtěl dostat do pozice, že budu něco slibovat Britům, budu 

se naopak přiklánět na druhou stranu. Musíme respektovat mezinárodní právo a především 

právo, podle kterého máme postupovat my, to znamená zákon o hl. m. Praze. Máme dvě 

možnosti. Buď uznáme, že je to Britů, což musí být na základě rozhodnutí soudu, a pokud se 

jasně vydefinuje vlastnictví pozemku, můžeme s tím nadále disponovat.  

 Na dvouhodinovém jednání minulý týden na britském velvyslanectví nás upozornili na 

to, že budou podávat žalobu na určení vlastnictví. Podají předběžné opatření, což jsem 

přivítal. Je to pro nás to nejlepší, protože nikdo z nás nemůže posuzovat, zda argumentace z 

jedné nebo z druhé strany je taková nebo maková. Myslím si, že je to tak závažný případ, 

který se týká mezinárodního práva, kde je to pod dohledem Úřadu vlády a dalších institucí. 

Nechci, aby se Praha 1 stala tím, kdo bude bojovat s britským velvyslanectvím, resp. se 

Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska. 

 Dnes ráno jsme obdrželi notifikaci návrhu na vydání předběžného opatření, kde nám 

jasně britská strana sděluje, že se chtějí domáhat soudního rozhodnutí o tom, komu to patří. 

Činí to nikoli jako akt nepřátelský, ale jako akt, který má rozhodnout o této věci. Tvrdí, že 

tam jsou od r. 1919, že zahradu od té doby užívají a že ji nikdo jiný neužíval. Za sebe se dnes 

nechci pouštět do rozhodnutí, že to budeme prodávat někomu jinému. Žalobu podají. 

Předběžné opatření provedli proto, aby měli čas zformulovat žalobu, případně získat možnost 

s námi o této věci ještě v klidu jednat. Jsou připraveni vyvinout součinnost v rámci sanace zdi, 

abychom neohrožovali majetky sousedních vlastníků.  

 Z toho důvodu jsme dostali tzv. nonverbální nótu přes diplomatický protokol 

Ministerstva zahraničních věcí. V této nonverbální nótě nám britská strana sděluje, že jsou 

připraveni hledat s námi společné řešení sanace této zdi. To je k technickému stavu zdi.  

 Právní stav věci je, že konečně to rozhodne soud, abychom zamezili letitému sporu. 

Na rozdíl od toho, co tady slyším od paní Mgr. Dubské, že dnes můžeme otevřít a rozhodnout 

a zahájit prodej, tak se s tím neztotožňuji. Pro klid svůj i všech ostatních bych toto 

projednávání přerušil, vzal bych na vědomí, že došlo k návrhu na předběžné opatření, nadále 

jednal s britskou stranou a počkal na výsledek soudu. Nic jiného nám nezbývá. Co nás žene k 

tomu, abychom dnes otevírali obálky, vyhodnocovali a už rozhodovali o tom, že prodáme 

někomu něco, kam ani ten někdo nemá přístup? Vím, že pod zahradou máme nějaké sklepní 

prostory, do kterých se asi nedostaneme jinak než přes ten druhý pozemek, který chceme také 

prodat, což je náš majetek. Majetek není zapsán do katastru nemovitostí, takže patří městské 

části, ale nemůžeme se tam jinak dostat než přes Hartigovský palác. Nastolme nějaké vztahy v 

tomto směru, ale na pozemek, který užívá britská ambasáda, zatím nesahejme. Myslím, že je 

to naprosto legitimní návrh. Předem říkám, že pro prodej za těchto okolností hlasovat nebudu. 

 Prosím pana kolegu Kučeru, který má technickou poznámku. 

 

P.  K u č e r a : 

 Dávám procedurální návrh na přerušení tohoto bodu.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o přerušení bodu č. 4. Pro 15, proti 2, zdrželi se 2, nehlasovali 4. 

Návrh byl přijat, projednávání bodu č. 4 je přerušeno.  

 Přistoupíme k projednání bodu 

5, tisk 1149 

vyhodnocení záměru prodeje č. parc. 563/2 v k. ú. Malá Strana, obec Praha  

 Prosím předkladatele. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Toto je další kousek pozemku v tomto území. Jestliže jsme sloučili rozpravu, můžeme 

v tomto pokračovat, i když bod 4 byl přerušen. Prosím dámy, aby vysvětlily zastupitelům 

detaily, pro mne je to dost složité. 

 

P.  D u b s k á : 

  Jde o vyhodnocení záměru prodeje pozemku parc. č. 563/2 v k. ú. Malá Strana. Tisk je 

obdobný jako ten, který jste právě přerušili. K tomuto pozemku britská ambasáda nepodala 

návrh na předběžné opatření, takže je možné pokračovat.  

 Vedle mne je neotevřená obálka, je v ní přihláška pouze od záměru společnosti 

Hartigovský palác s. r. o., nikdo jiný nabídku nepodal.  

 Obálka je neporušená, mohu ji otevřít, abychom viděli, co v ní je? 

 

P.  H e j m a : 

 Máme zde technickou poznámku od pana Mgr. Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Navrhuji tento bod přerušit, protože nedává smysl, abychom související pozemky 

rozprodávali postupně. Prosím hlasovat o přerušení tohoto bodu. Pokud to nebude schváleno, 

vystoupím potom v diskusi. 

 

P.  H e j m a : 

 Paní Mgr. Dubská má k tomu technickou poznámku. 

 

P.  D u b s k á : 

 Když se podíváte na situační plán této lokality, pozemek je jinde než pozemek, který 

jste před chvílí rozhodli přerušit. Je to malý trojúhelníček zázemí Hartigovské zahrady nebo 

britské ambasády. Britská ambasáda se do záměru nepřihlásila, máme legitimní důvod 

nabídku otevřít.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o projednávání bodu 5. Pro 13, proti 1, zdrželi se 4, nehlasovalo 5. 

Návrh byl přijat.  

 Prosím hlasovat o návrhu na přerušení projednávání bodu 6.  

 Ještě technická – pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Chtěl bych se ohradit, že před mým návrhem je vedena diskuse ze strany paní Dubské. 

O návrhu se hlasuje bez diskuse. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o přerušení projednávání bodu 6. Pro 12, proti 1, zdrželo se 8, 

nehlasovali 2. Tento návrh nebyl přijat. Budeme jednat o bodu 

6, tisk 1150 

vyhodnocení záměru prodeje č. par. 563/1 v k. ú. Malá Strana, obec Praha  

 Prosím pana radního Votočka, aby nás provedl tiskem 1150. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Je to další pozemek v této oblasti. Prosím paní magistru, aby vás uvedla do problému. 

Myslím si, že není účelné všechny body automaticky přerušit.  

 

P.  D u b s k á : 

 Je to bod, kdy nabídka byla otevřena na jednání rady. Veškeré podkladové materiály 

jste dostali elektronickou cestou, protože je to silná nabídka. Na vás je, zda tento pozemek 

563/1 prodáme, nebo ne a zda ho prodáme za cenu, kterou nabídla společnost Hartigovský 

palác.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Otevírám rozpravu. Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Je to adresný záměr, pozemek odjinud není přístupný. Zařizuje přístup ne k našim 

nebytovým prostorám, ale k soukromým zapsaným nebytovým prostorám. Jsou zapsány v 

katastru a jsou v soukromém vlastnictví. Jestli se nemýlím, všude byla posudková cena. Jestli 

se dá nazvat něco zbytným, tak tato nudlička to skutečně je.  

 Dovoluji si ještě apel. Jestli začne na podzim pršet, nechtěl bych být v kůži 

příslušných vedoucích. Nechci sýčkovat, ale až zeď spadne, Praha 1 se nedoplatí. Abychom 

věděli, o čem jsme rozhodli.  

 

P.  H e j m a :  

 Prosím pana zastupitele Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 Chtěl jsem se zeptat pana radního Cabana, kde je rozdíl v přerušení mezi předchozím 

tiskem a tímto? Chápu to tak, že pokud se slučuje diskuse k těmto třem bodům, tak jsou 

související. Jaký byl důvod nepodpořit přerušení v tomto bodu? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Grabeina Procházku. 

 

P.  P r o c h á z k a : 

 Přiznám se, že jsem z diskuse trochu rozčarovaný, která neproběhla. Hlásil jsem se ke 

všem třem bodům, ale až teď jsem se dostal ke slovu. Návrh, který zazněl od paní Dubské a 

od paní doktorky, měl logiku. Myslím, že v prvním případě řešil právní postup, kdy by to měl 

ve finále rozhodnout soud. 

 Chtěl bych upozornit na jednu věc, a tady bych se přidal ke kol. Burešovi. Nevím, 

jestli jste se tam byli podívat, byl jsem tam zhruba před měsícem. Prošel jsem všechny 

pozemky a snažil jsem se celou situaci pochopit. Nevím, jak dlouho může soudní spor trvat, 

ale zeď určitě nebude čekat na konec soudního sporu. Jestli se tam zeď díky erozi, protékání 

vody atd. výrazně zhoršila, tak pokud tam dojde k nějaké kolizi, můžeme očekávat od 
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vlastníka, Hartigovského paláce, vůči nám nějakou reakci za to, že jsme nepodnikli žádné 

kroky. Toto jde, bohužel, na odbor městské části, nikoli za britskou ambasádou nebo za 

vlastníkem.  

 Jsme tady v riziku, že víme o tom, že je tam velice špatný havarijní stav a městská část 

na to nereaguje, resp. vyčká soudního sporu, který může dlouho trvat, a zeď určitě čekat 

nebude.  

 Nerozumím tomu, proč jsme nehlasovali o dalších dvou bodech. Tam vůbec nejde o 

britskou ambasádu. Tam to dává bez problému logiku. Praha tam má něco naprosto zbytného 

a nechce to dát do prodeje, proto si myslím, že jdeme proti zájmům městské části. Přerušení 

prvního bodu bych pochopil, ale přerušení bodu 2 a 3 mi nedává logiku.  

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Také jsem chtěl vystoupit mnohem dřív, ale protože byly body přerušeny, mohu 

mluvit až teď. Považuji za velmi špatné, že nám nebyl dán text návrhu na předběžné opatření, 

mělo to být v materiálech.  

 U prvního tisku jsem měl nevyjasněný znalecký posudek. S nějakým znaleckým 

posudkem jsme pracovali na dubnovém zastupitelstvu při záměrech, a u tohoto tisku byla jiná 

čísla. Toto také postrádám. 

 Meritum je ale jiné. Teď jednáme o tom, že tyto tři pozemky v nějaké míře spolu 

souvisí, zejména v tom smyslu, že o všechny má zájem Hartigovský palác. Souvisí i s tím, zda 

Praha 1 se rozhodne celé toto území opustit, nebo zda ho bude chtít v nějaké formě držet. 

Pokud se rozhodne opustit, je logické, že to všechno prodá. Souhlasím se starostou, že k tomu 

odvahu nenašel, já bych ji také nenašel, a to nejen kvůli britské ambasádě. Pokud není 

rozhodnuto, že se území opustí jako celek, je nesmysl zbavovat se jediného m2 plochy, i když 

všechny vztahy technické, historické, právní jsou extrémně komplikované. Pokud jeden z 

těchto pozemků prodáme, posílíme tím pozici Hartigovského paláce v této oblasti. Je zřejmé, 

že Hartigovský palác má zájem o všechny pozemky a že se jeho zájmy buď s Prahou 1, nebo s 

britskou ambasádou nějak střetnou.  

 Jsem trochu překvapen, že nedošlo k přerušení i tohoto bodu. Prodat tento pozemek, 

aniž jste vy, kteří tady vládnete, sebrali odvahu dát Hartigovskému paláci druhý pozemek, to 

opravdu nedává smysl.  

 K tomu gró – zda prodávat všechno, nebo nic. Praha 1 měla několik možností. Měla 

možnost se dohodnout s jedním ze dvou subjektů. Myslím, že část koalice kope za 

Hartigovský palác a nevím, jakou formu měla eventuální dohoda. Měla také možnost 

dohodnout se s britskou ambasádou, nebo jít formou žaloby na britskou ambasádou, aby 

pozemek vyklidila. To všechno se mohlo dávno stát. 

 Když jsem byl starostou, jednal jsem v nějaké formě se všemi a preferoval jsem 

dohodu s britskou ambasádou. Neměl jsem na to potom už příliš mnoho času.  

 Zajímalo by mě, jaká je teď koncepce? Uznávám, že je to extrémně komplikované, z 

technických důvodů to může být i rizikové. Jak byl záměr vyhlášen a jak zřejmě dopadl z 

části otevřených obálek, tak to vypadá tak, že všechno jde ve prospěch Hartigovského paláce.  

 Nebudu navrhovat přerušení, ale rád bych slyšel jasnou odpověď od většiny 

zastupitelstva, zda chcete prodat tento pozemek bez toho, aniž byste byli rozhodnutí prodat 

pozemky všechny a tím umožnit Hartigovskému paláci, aby v této oblasti posílil své pozice. 

Je otázka, zda na to máte hlasy. Pokud starosta Hejma hlasoval o přerušení, tak nevím, jestli 

zvedne ruku pro prodej tohoto pozemku. 
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 Zvažte, zda máme vést komplikovanou diskusi. Pokud bude diskuse, povedu ji o 

celku, zda by bylo vhodné prodávat tyto tři pozemky Hartigovskému paláci, navíc za 

stávajících podmínek s nastavením záměrů atd. Prosím, zvažte ještě jednou ukončení tohoto 

bodu. 

 

P.  H e j m a : 

 V rámci mého přihlášení vám sdělím aktuální informaci. Teď bylo doručeno usnesení 

soudu, kde Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl o předběžném opatření a ukládá nám, abychom 

se zdrželi jakéhokoli jednání vedoucího k prodeji či k jinému nakládání s pozemkem parc. č. 

562. Navrhovateli, Spojenému království Velké Británie a Severního Irska je uloženo, aby do 

30 dnů od právní moci tohoto usnesení podal žalobu na určení vlastnického práva k pozemku 

atd. Máte to promítnuté. 

 Jde o to, abychom byli všichni v klidu, stejně nám nezbylo nic jiného než přerušit 

projednávání tohoto bodu, protože jsme dostali přímo soudem nařízeno, že se máme zdržet 

jakýchkoli činností vedoucích k majetkové dispozicí s tímto pozemkem. 

 Prosím toto respektovat. Tím odpadá řada dalších polemik, jestli jsme měli nebo 

neměli hlasovat. Dalo se očekávat, že když podají návrh na předběžné opatření, a není to 

nějaká legrace, tak soud nám toto nařídí. V tomto směru to máme vysvětlené 

 Proč jsem se odmítl zúčastnit hlasování pro prodej již v tuto chvíli? Jestliže se dá 

předpokládat, že soud uzná, že je to náš majetek, nikoli britský, nezbude Spojenému 

království než se zúčastnit soutěže o pozemek. Pak se budou muset přihlásit, a pokud cenou 

prohrají, o pozemek přijdou. Pak to bude naprosto férový způsob nakládání s tímto majetkem. 

Jinak si myslím, že bychom se mohli dostat do potíží. Tímto usnesením soudu je v tom úplně 

jasno.  

 Pokud jde o opravu zdi, nonverbální nótou máme jasně potvrzeno, že Britové se chtějí 

podílet na sanaci zdi. Nevidím důvod, abychom okamžitě nezačali jednat a řešit sanaci zdi. 

Určitě musíme v tomto směru zabezpečit majetek proti nějaké další zkáze. Je ale zapotřebí 

udělat nové statické posudky a zjistit skutečný stav věci, jestli se zeď skutečně řítí, nebo 

nikoli. To je třeba si ověřit. Věřím tomu, že je to věc pouze technická. Bude to stát nějaké 

peníze, ale ty můžeme na druhou stranu zase nárokovat po Britech. Určitě bude možno s nimi 

o tomto jednat.  

 Pokud jde o zbytné pozemky, pokud tam není jiný přístup a nemáme jiné využití, tak 

proč je neprodat? Myslím, že to je zcela logické.  

 Technická poznámka – pan kolega Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Jestli to chápu správně, týká se to prvního pozemku, bodu 4. Cítím zde možnost opět 

navrhnout přerušení tohoto bodu č. 6.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o přerušení projednávání tohoto bodu. Návrh nebyl přijat. (pozn. 

zapisovatelky: pro bylo 12, 2 hlasovali proti, 1 se zdržel hlasování a 8 nehlasovalo). Prosím 

pokračovat v projednávání tohoto bodu.  

 Další přihlášená do diskuse je paní kolegyně Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Mám připomínku trochu technického rázu. V posudcích a v přílohách jsou fotografie, 

ze kterých jde málo vyčíst. Prosím, aby na příštím jednání o přerušených bodech byly 

pořizovány nové snímky, protože jsou velmi nečitelné – ideálně v barevném rozlišení. Když si 

vzpomenu na prodej u pana ministra xxxxxxxxxxx, je to identické. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Ví všichni, jak to tam vypadá a o čem jednáme? Jde o pozemky v jednom místě, ale na 

sebe nenavazující a nesouvisející. Jasné je, že jsme vyřadili zahradu, trojúhelníček, který je v 

rohu zapomenut, ale toto je v podstatě chodba, po které chodí mnohokrát denně Hartigovský 

palác, přecházejí z jednoho prostoru do druhého prostoru. Odjinud přístupný není. 

 K tomu, co tady zaznělo – na zastupitele Čižinského. Jaká je koncepce? Koncepce 

byla popsána v záměru a na základě jednání, která začala v r. 2016, 2017 a 2018, vy jste 

pokračoval v r. 2019. Pak nastala pauza. Bylo tam všechno, záměr reflektoval všechny 

podmínky britské ambasády – ochrana mise, oprava statiky atd. Bylo to tam perfektně 

popsáno. Nechci se vracet k tomu, co jsme přerušili a o čem budeme jednat. 

 Padlo tady, že se Anglie dopisem přiklání k tomu, že by konečně něco opravovala. Za 

sebe říkám – jen to ne. Nám je teď jasné, že bylo podáno předběžné opatření a že podají 

žalobu na určení. Co by se mohlo stát horšího, než po tolika letech, kdy městská část 

deklaruje, že pozemek je její, by řekli: pozemek je váš, tak si ho opravte. Právníci, kteří budou 

městskou část zastupovat, by z toho určitě neměli radost. Znamená to, že statika a případné 

záchranné věci musí probíhat v režii městské části. Tím bychom okamžitě přiznali, že je 

považujeme byť za teoretické vlastníky. 

 Je dobře, že tady zůstalo aspoň toto. Vyřešíme to jediné, co se otevíralo na radě. Toto 

byl adresný záměr, jak ho zastupitelstvo vyhlásilo, a můžeme o tom jednat. Není tam ani 

teoretická možnost, že bychom to jako městská část na něco využili, protože na pozemky se 

tam nedostaneme. Není kudy. Týkalo se to i toho vyřazeného trojúhelníku. 

 Zůstal nám poslední bod, který se liší od ostatních dvou, protože záměr byl adresný s 

odůvodněním, že nikdo jiný na tuto nudli přístup nemá. Myslím, že to zůstalo zařazeno 

správně. Chápu rozdílné pohledy k těmto třem bodům, každý má znalosti a zkušenosti, musel 

se s tím ze své funkce nějak potýkat. Věřím, že se stane to, k čemu byla vyzvána britská 

ambasáda. Slíbili, že do června 2016 žalobu podají. O pět let se termín prodloužil. Je to jediná 

možnost, jak se Praha 1 z toho vymotá. To vše se netýká tohoto jednoho pozemku, který i v 

plánu návrhu parcelace původního staveniště paní Marie Maternové je přímo součástí tohoto 

domu. Byl to zadní dvoreček domu jako takového.  

 Myslím, že tady se nemusíme bát ničeho, ani toho, že bychom  rozdělovali nějaké 

území nebo že bychom narušovali budoucí jednání o pozemku, který bude předmětem 

soudního sporu. Toto je skutečně zcela jiný prostor.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

  Byl jsem proti přerušení tohoto bodu, protože jsem přesvědčen, že právě k tomuto 

bodu musí proběhnout diskuse. Měl jsem to štěstí, že jsem byl v tomto prostoru. Bavíme se 

mimo jiné o zdi, která je v katastrofálním stavu. Dělal se někdy za nás statický posudek? 

 Chci se zeptat. Pokud nedojde k prodeji tohoto pozemku a zdi, je nutná rekonstrukce 

zdi. Je tato záležitost vyčíslena? V tom případě musíme konat. V momentu, kdy nebudeme 

konat – víme o tom skoro dva roky, budeme mít problém. Starosta řekl, že Britové se chtějí 

podílet. Ať se začnou podílet a přestanou zalévat. Několikrát jsme je na to upozorňovali. Není 

možné, aby si dělali co chtějí. Chápu, že je to království, ale po této stránce to není partner, 

kterému bychom měli ustupovat. Omlouvám se za to, několikrát jim to bylo řečeno, a přesto 

si v této záležitosti dělají co chtějí.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Mám problém se do všech bodů začíst. Jak říkala Amálka Počarovská, dokumentace je 

opravdu nečitelná. Měl bych tendenci to odložit ne proto, že bych to nepovažoval za důležitý 

bod, ale proto, abychom dostali podklady, ze kterých budeme schopni informaci získat a 

pracovat s ní. Pan dr. Votoček je zvyklý nám dokumentaci této kvality dávat pravidelně. 

Myslím, že už jsem na to vícekrát upozorňoval, že mi to nevyhovuje.  

 Chtěl bych se přiklonit ke koncepční debatě o strategickém záměru Prahy 1 k 

Hartigovskému paláci, jestli tam chce nebo nechce mít želízko v ohni, a podle toho jednat, 

nejednat, prodávat, spravovat, opravovat, spolupracovat se sousedními majiteli. 

 K hroutící se zdi. U fotografií je napsáno, že je tam nějaká prasklina, ale žijeme tady 

jako v pohádkové rezervaci. Každá zeď má nějakou historii a potřebuje pravidelnou údržbu. 

Připadá mi to samozřejmé. Představa, že tady dostaneme nějaké fotografie, kde to vypadá 

děsivě, že by se tam člověk bál, tak když si vygooglím Hartigovský palác, tak vidím úžasné 

fotografie, kde se konají romantické svatby na luxusní úrovni. Tyto dva obrazové materiály 

mi spolu nekorelují. Chtěl bych vědět, zda je to zároveň nějaké místo, které je jen studnou na 

peníze, které se bude jen opravovat, vysušovat, zpevňovat a injektovat a k ničemu to nikdy 

nebude, nebo je to součást nějakého většího celku, který stojí za péči, protože přináší nějaký 

užitek. 

 Z toho bych v rámci koncepční úvahy došel k tomu, protože Praha 1 má tisíce m2 

nebytových prostor, u kterých nemá problém je pronajímat a mít z toho zisk, že tady je to 

princip stejný. Máme nějaký majetek, o který se staráme a ten nám přináší nějaký zisk. To, že 

si tam nemohu dát kafíčko nebo že tam nemohu pozvat manželku na procházku, mně tak  

nevadí, nemohu do 99 % nebytovek, které jsou v Praze 1 v majetku.  

 Souhlasím s Davidem Bodečkem, že k tomu máme diskutovat, ale bylo by dobré 

diskusi vést s nadhledem a s koncepcí a ne s tím, že se budu děsit nad hnusnými fotkami 

prasklin a budu mít z toho jako pětileté dítě úzkost, že jsem nešťastný a že nevím, co s tím 

dělat.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Pokud jde o koncepci, jde o to prodat všechny tři pozemky, protože jsou pro nás 

naprosto zbytné, nemáme na ně přístup, nemáme z nich užitek.  

 Pokud se Bodeček ptal na opravu zdi, podle předběžných úvah se jedná o 30 mil. Kč. 

 Když už předsedající připustil, aby pan Mgr. Čižinský dal dvakrát procedurálně 

hlasovat o tom samém, tak dám také jeden procedurální návrh, aby byl znovu zařazen na 

program jednání bod č. 5.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o opětovném zařazení bodu č. 5. Pro 8, proti 5, zdrželo se 5, 

nehlasovalo 6. Návrh nebyl přijat. Neměli jsme to dělat, už to bylo jednou přerušeno. Nevím, 

jestli jsem se dopustil porušení jednacího řádu, že jsem dopustil dvakrát hlasovat o návrhu 

přerušení. Možná to tak je. 

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

 K přerušování. Bral jsem to tak, že poté, co se zmiňovalo podání návrhu na předběžné 

opatření, jsme hlasovali jednou, a poté, když jsme se překvapivě dozvěděli, že soud tomu 

vyhověl, byl důvod hlasovat podruhé. Byla to nová zásadní skutečnost, nebylo to o tom, že 

britská ambasáda a její advokáti něco chtějí, ale o tom, že se s tím ztotožnil soud. Nevím, 

jestli to jednací řád umožňoval nebo neumožňoval, ale důvodné to bylo.  

 Zopakuji to, že všechny tři věci spolu souvisí, minimálně v tom, že o všechny tři 

pozemky má zájem Hartigovský palác a snaží se je koupit. Nepochybně uvítá, když koupí 

tento pozemek a bude dále stupňovat tlak, aby si koupil i další pozemky, protože o ně má 

zájem. Mám pocit, že v koalici ODS a TOP 09 kopou za to, aby toho Hartigovský palác 

koupil co možná nejvíce.  

 Pokud se chceme vyhýbat konfliktu mezi Hartigovským palácem a britskou 

ambasádou, i tento pozemek může ke konfliktu přispět. Jestli se nemýlím, tak pozemek, o 

kterém nyní jednáme, představuje jakousi hranici mezi Hartigovskám palácem a pozemkem, 

který zatím prodávat nemáme a na kterém britská ambasáda, kterou nehájím, zalévá rajčata. 

 Obávám se, že pokud by došlo k prodeji tohoto pozemku, bude konflikt právními nebo 

jinými cestami eskalovat a stejně to bude městská část, která za to bude spoluodpovědná.  

 Pokud jde o koncepci všechno prodat, už posledně jsem říkal, že s tím nesouhlasím. 

Nepochybně tento drobný pozemek by prodat šlo, ale souvisí s tím další pozemky. Jednou 

jsem tam byl, když mě tam vzal britský velvyslanec, se kterým jsem tehdy jednal. Pozemek je 

krásný. Je to jeden z nejkrásnějších pohledů na Malou Stranu. Je pravda, že tam není 

přístupová cesta, ale domnívám se, že je možné tam nějakou přístupovou cestu v budoucnu 

získat. Pokud se budeme snažit, je možné, aby to Praha 1 v nějaké formě užívala a aby se tam 

normální lidé mohli občas jít podívat. Pokud se to prodá Hartigovskému paláci, nikdo z nás se 

tam zřejmě nikdy nepodívá.  

 S prodejem nesouhlasím, peněz nebude tolik, aby to vynahradilo to, že se tady 

zbavujeme krásného místa, které po vyřešení věcí může mít velký význam. Prodat je možná 

řešení krátkodobě výhodné, chápu, že vás nezajímá budoucnost, možná uvažujete ještě o 

příštím volebním období, ale je to krátkozraké a omezené na současnost.  

 Vyjádřil bych se k ceně. Na jednu stranu říkáte, že byste riskovali konflikt mezi 

Hartigovským palácem a britskou ambasádou, a na druhou stranu říkáte, že to nemůžeme 

prodat jinému než jen sousedním vlastníkům, abychom konfliktům předcházeli. Pokud to 

omezujeme jen na sousední pozemky, a britská ambasáda o tento malý pozemek zájem nemá, 

tak neproběhne žádná soutěž. Cenu potom reálně určí znalec, kterou Hartigovský palác 

nakonec zaplatí. Kdyby byla reálná soutěž, cena by možná mohla být lepší.  

 Musím zmínit ještě to, o čem se tady nemluvilo, a to komu se to má prodat? 

(P. Hejma: Upozorňuji na čas.) 

 Přihlásím se ještě jednou. 

 

P.  H e j m a : 

 Dovolím si krátce reagovat. Mohlo by nám být v této věci vysvětleno, jak je to se 

sklepními prostorami? Stavební úřad v r. 2017 určil, že sklepní prostory, které jsou ve dvou 

podlažích, patří k Hartigovskému paláci. Byl to historický majetek Hartigovského paláce. 

Sklepy jsou za zdí a je otázka, zda zeď není součástí sklepů a na sanaci by se neměl podílet 

Hartigovský palác? Představuji si, že je pozemek britské ambasády, a dolů zhruba 7 nebo 8 

metrů je zeď. Za zdí jsou sklepy ve dvou podlažích. Zajímá mě, co je zeď sklepů a co je 

údajná zeď naše? Měl bych zato, že pokud sklepy užívá Hartigovský palác, tak náš je kousek 

zdi, který je mimo úroveň sklepů, to znamená odshora do stropů sklepů. Toto by bylo dobré si 

vyjasnit. Nemusíme to řešit přímo tady, ale abychom se nestrašili, že nám patří celá zeď. Pak 

si myslím, že větší část patří Hartigovskému paláci. 
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 Kdo by mohl do toho vnést světlo? 

 

P.  D u b s k á : 

 Jestli mohu – technicky. Spodní patro sklepů je přístupné pouze přes nádvoří 

Hartigovského paláce, dál před dílny Hartigovského paláce, které jsou už v prostorech, kde 

jsou středověké lomené klenby, kde vcházíte do prostor vykopaných ve skále. Pokud stojíte 

na té „nudličce“, na pozemku 563/1, projdete překladem, což je kamenný rám dveří do dvou 

místností. Jednou je bývalá prádelna, která má uměle udělaný betonový strop, nad ním už je 

puklina ve skále a minimálně ze 2/3 je to opět skalní prostor.  

 Stejným způsobem se dostanete do horního patra podzemních prostor, kde hned za 

dveřmi je o rozměru 2 x 2 metry vybetonovaná šachta do spodního patra, ale spíše z důvodu 

bezpečnosti. Je to z doby, kdy v prostoru bylo říšské velvyslanectví. Když se podíváte nad 

svou hlavu, jsou to opět pukliny ve skále, kde byly sádrové terče, které vypadaly. Zeď je 

primárně něčím, co pomohlo vybudovat terasu. To, jak jsou vybudované Kajetánské terasy u 

Pražského Hradu, je také principem toho, že se do svahu nabudovaly zdi, udělala se navážka a 

celé se to srovnalo do roviny, aby byl kopec využitelný.  

 Toto je stejný princip. Zeď se z hrany pozemků 562 a 563/1 málo uklání směrem k 

pozemku 562, protože tak se dříve zdi stavěly, aby měly oporu, aby držely staticky. Proto je 

naše. Stanovisko stavebního úřadu a smlouva o zřízení věcného břemene hovoří o 

podzemních prostorech, nikoli o tom, co je ovladatelné z povrchu, což je zeď.  

 

P.  H e j m a : 

 Omlouvám se, nedává mi to trochu logiku. Pokud mi patří něco, co je za tou zdí, musí 

mi patřit i zeď, protože je součástí sklepu. Nechci se přít, ale chtěl bych na to mít jasný názor. 

Ať nám to někdo právně potvrdí, že nebudeme investovat do cizího majetku. To všechno jsou 

věci, které si musíme zjistit.  

 To, že sklepy a pozemek je jedině možné k využití Hartigovského paláce a že sklepy 

patří k Hartigovskému paláci, to asi nikdo nezpochybňuje. Mně ale jde o to, abychom bránili 

nás, abychom zbytečně neinvestovali do cizích zdí. Myslím si, že logika věci říká, že zeď má 

být Hartigovského paláce, když se mu daly i sklepy. Nechci se tady točit do kolečka a touto 

diskusí zdržovat, dokážeme si to zjistit odborně a právně, aby to bylo s kulatým razítkem. 

 Prosím pana kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Ráda bych si vyjasnila detaily ohledně kupní ceny. V usnesení je cena 2600 tis., což je 

kupní cena uvedená v nabídce dané do zveřejněného záměru. Tady se bavíme nejen o 56 m2, 

což je pozemek, ale také o dotčené ploše 147 m2. Obvyklá cena takového pozemku je mezi 

45 tisíci až 70 tisíci za m2, což by znamenalo, že by to bylo až do výše 4 mil. Kč. 

 Nerozumím tomu, proč tady nevyvinout nějaký tlak třeba ve formě otevřeného 

záměru, aby cena byla vyšší. Nerozumím, proč tam není zmíněna plocha 147 m2. 

 

P.  H e j m a : 

 Bude reagovat paní Mgr. Dubská? 

 

P.  D u b s k á : 

 Prosím, zda by mi mohla paní Počarovská zopakovat, o čem je těch 147 metrů? 

Nehněvejte se, ale nerozuměla jsem vám. 
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P.  P o č a r o v s k á : 

 Chápu to správně, že na těch 56 m2 je dotčená plocha 147 m2? V materiálu čtu – je to 

podzemní sklepní prostor. 

 

P.  D u b s k á : 

 Ne, podzemní prostory jsou pod pozemkem 563/1, jsou to v podstatě jen chodby. Gró 

staveb je pod pozemkem 562, pod zahradou, pod sousedním pozemkem. Horní patro 

podzemních prostor na pozemku 563/1 není vůbec, spodním patrem se jen prochází úzkou 

chodbou. Odhaduji, že je to 10 m2 podzemních prostor, které jsou ve vlastnictví 

Hartigovského paláce. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Myslela jsem, že je tam ve více úrovních v rámci 56 m2. Není to tedy pravda. 

 Nadále zůstává dotaz ohledně kupní ceny za m2. V rámci 2600 tis. se bavíme o ceně 

zhruba 4500 Kč/m2. Proč tam nereflektujeme cenu obvyklou, která může být podle znalce až 

70 tis. Kč/m2? Proč se nechce na vítězi, aby dorovnal cenu na cenu obvyklou? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci. 

 

P.  D u b s k á : 

 Částka, která je zmíněna v rozhodnutí zastupitelstva z 13. 4., tak už tam jste schválili, 

že to bude minimálně za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši tržní hodnoty 2576 

tisíc. Takto byl zveřejněn záměr. Ve stanovené době přišla pouze jedna nabídka, která říká, že 

dají 2600 tisíc. Jinou nabídku nemáme. Oslovovali jsme vlastníka, pouze Hartigovský palác, 

protože vámi byl schválen adresný záměr pro tuto společnost. Ani tento adresný záměr 

neznemožňoval nikomu třetímu, aby se přihlásil. Pokud vím, žádná další nabídka nepřišla. 

 Když to vezmete obráceně, pozemek je neprodejný. Není přístupný, nikdo jiný než 

zástupci Hartigovského paláce ho nemůže využít. Myslím si, že cena, kterou znalec stanovil, 

je rozumná.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Pozemek je přístupem především k prostorám vlastníka. Bavme se teď jen o té „nudli“ 

v tomto bodu. Jak říkala Kateřina Dubská, nenajdete nikoho, kdo by projevil zájem, aby si 

koupil třeba ve vašem obývacím pokoji místo pod vaší televizí, protože by tam těžko chodil. 

 Nedělejme z toho, co tady bylo řečeno od pana zastupitele Čižinského, nějaký výkřik 

o nějakých zákulisních věcech.  Je logické, že má zájem palác, protože zrekonstruovali palác, 

jak pan Vích pěl ódy, jak je krásný a scelují původní vlastnictví. Přečetl jsem si přihlášku k 

záměru k této „nudličce“ a tady je napsáno:  

 Historicky tvořily pozemky – všechna čísla – jeden funkční celek Hartigovského, 

dříve Schönberského paláce. O přímém propojení mezi zahradou a budovou vypovídají otisky 

schodů na opěrné zdi severního dvoru. Za předmětným pozemkem – to možná máte ve 

výměrech, které jsou dotčené, protože je to pod a před tímto pozemkem - jsou umístěny 

prostory ve vlastnictví Hartigovského paláce historicky tvořící obslužnou část paláce, ke 

kterým je zřízena nyní smlouva o zřízení věcného břemene s trpěním umístění podzemní 

stavby cizího vlastníka ve prospěch pozemku.  
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 Historicky patřila k té nemovitosti, byla místem, odkud byl přístup na severní zahradu, 

jak dokládá i Langweilův model, kde je to doopravdy včetně zdi, kterou Angličané zbourali. 

Přiznám se, že mně osobně nejvíc vadí, že nám cizí stát zboural část Pražského Hradu. David 

Bodeček trochu zvedá obočí, ale neuvěřitelně mi vadí, že si někdo dovolil zbourat část 

Pražského Hradu. Byl bych rád, kdyby se někdy nahradila kopií, což Langweilův model 

nádherně ukazuje. Aby se na zahradu dostali, museli nejen zbourat zeď, ale zasypat 

šestimetrový výškový rozdíl. 

 Když se podíváte na historické letecké mapy, kompletně vykáceli vzrostlé stromy a 

místo toho tam nasypali kopec. 

 To je k tomu, že má zájem. 

 K tomu, co tady říkal pan Vích. O co jde? Ta „nudle“ je mezi jednou zdí a zdí paláce, 

je to proužek, přes který běháte nebo tam můžete pustit vyvenčit psa, protože z ní nastupovalo 

schodiště, které vedlo nahoru. Tam nemáme šanci něco udělat. To, že mají zrekonstruovanou 

přední část paláce, chtěli by to možná udělat i vzadu. Nebudou si tam dělat muzeum toho, kdo 

tam spal v noci, ale trochu s tím něco chtějí udělat.  

 K ceně. Vidím tady posudky – 1700 tis., 1800 tis., 2 mil. Logicky se tam zhodnocuje 

to, jestli je to využitelné, jestli k tomu má někdo přístup. 

 Co tady zaznělo od pana starosty, je hodně důležité, ale nemusíme to vázat k dnešnímu 

rozhodnutí. Máme tam stejný názor. Donutí nás to rozebrat i soud. V katastru je to zapsáno, 

historicky se tak věci psaly, že všechno, co nese zahradu nahoře, tak k ní patří. Myslím si, že i 

v zájmu majitele Hartigovského paláce bude, aby s námi vstoupil v jednání a minimálně se 

nějakou částkou podílel na rekonstrukci, která nás bude čekat. Třeba ne, soud možná 

rozhodne velmi rychle a problému se zbavíme, ale asi nemůžeme predikovat, co se stane.  

 Doporučuji všem upřít pozornost v přihlášce k záměru k tomuto. Je tam popsána 

spousta zajímavých věcí. Měl jsem dokonce možnost fotku vidět, v archivu jsem se v r. 2017 

v tom zahrabal. Jsou tam i fotky manželky našeho prvního prezidenta, která tam na zahradě 

pořádala čajové dýchánky, protože v Hartigovském paláci bydlela. Chodili tam na čaj a 

dokonce tam věšeli prádlo. V přihlášce je spousta zajímavých věcí, které to objasní.  

 Myslím si, že pan starosta měl pravdu, že bychom měli jednat o této „nudli“ a 

rozhodnout. Chápu, že v tom jiném jsou různé názory. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím s technickou poznámkou pana kolegu Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Hlásil jsem se před chvílí, ale stáhl jsem to, protože jsem chtěl navrhnout, jestli 

předkladatel nebude chtít přerušit tento materiál s tím, že by si tam zastupitelé udělali výlet. 

Uznávám, že ten, kdo tam nebyl, těžko si představí, o čem se tady teď bavíme. Nezasvěcený 

se v tom nevyzná.  

 V rámci technické poznámky chci poprosit, zda třeba OTMS má tady video. Před 

dvěma roky jsem našel fotky, kdy OTMS v rámci výběrových řízení na nebytové prostory 

zveřejňuje formou fotek i videí ty záležitosti, které jsou předmětem. Máme k této záležitosti 

video? Pokud ne, prosím, zda by nám byly příště i v rámci jiných tisků videa tady 

předkládána.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Grabeina Procházku. 

 

P.  P r o c h á z k a : 

 Nechtěl jsem se už hlásit do diskuse, ale dva příspěvky mě k tomu vyprovokovaly.  
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 Souhlasím s Davidem, trochu mi to vzal z úst. Rozhodovat o této záležitosti a nebýt na 

místě je téměř nemožné. Z dokumentací, z fotografií a z historie to nevyčtete. Než si člověk 

na to udělá názor, měl by na toto místo jít. Když jsme to schvalovali na radě, měli jsme 

všechny podklady. V podkladech nic nechybí, ale důležité je vidět to přímo na místě.  

 Pan Čižinský říkal, že by se tam dal udělat nějaký přístup atd. Ctil bych tady soukromé 

vlastnictví. Když se na to podíváte, zahrada je nádherná, ale je soukromá a to musíme brát v 

potaz. Je tady nějaká ochrana soukromého vlastnictví. Nedovedu si představit, když by 

uprostřed vaší zahrádky měl někdo záhonek, tak byste mu tam udělal cestičku, aby na tento 

záhonek mohl chodit? Takto to nefunguje. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Zahrada je mezi Hartigovským palácem, britskou ambasádou, Hradem a jedním 

domem. Nechápu poznámku pana Procházky, že je soukromá. Myslíme si, že je naše, tedy 

obecní, a aby tam byl nějaký přístup. Je to technicky těžké, ale občanský zákoník umožňuje 

třeba vyvlastnění za účelem zřízení přístupové cesty. Jsou možné i jiné věci, ale není to tak, že 

by to bylo nemožné.  

 Komu to chcete prodat? Hartigovský palác je vlastněný rodinou Procházků, o které je 

možné se dočíst kontroverzní věci. Když si zadáte jejich jména do googlu, dočtete se, že se 

jedná o kontroverzní podnikatele, dočtete se o podvodných praktikách při veřejných dražbách. 

Média psala dokonce o tom, že byli uvězněni kvůli podvodům během privatizací. V článku 

iDnesCZ se píše o tom, že kvůli vydírání a manipulace dražby během privatizace, píše se o 

nich v souvislosti s ubytovnou na Opatově, která se jmenovala Sandra, kdy měla být omylem 

v r. 2008 prodána v dražbě za 150 mil. a následně ji Praha 11 opět koupila od rodiny 

Procházkových za více než dvojnásobek. Stalo se to za člena ODS pana Mlejnského. Média 

psala o tom, že někdo z rodiny figuroval v kauze libereckého policejního ředitele pana 

Miroslava Dvořáka, který byl odsouzen atd. V médiích je kontroverzní minulost této rodiny, a 

tedy i společnosti, ve které jsou.  

 Ptám se Richarda Bureše, Jana Votočka, Grabeina Procházky: toto vám nevadí? 

 

P.  H e j m a : 

 Jako právník musíte ctít presumci neviny, že to píší v médiích, nemusí být skutečnost. 

V tomto směru bych vrátil všechny diskuse k meritu věci.  

 Prosím pana zastupitel Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Z výkladu paní Dubské jsem pochopil, že se jedná o opěrnou zeď v systému zahrad. 

Nejde jen o ošklivou, starou a vlhkou zeď, která hrozí zřícením, ale jde o nosnou konstrukci 

zahrady – jestli tomu dobře rozumím. Kdybychom k tomu měli řez a půdorys a bylo by tam 

pastelkami vyznačené, o čem se bavíme, bylo by to názornější. Z fotografií to bohužel vidět 

není.  

 Jestli se o tom chceme bavit smysluplně, vezměme to tak, že tam máme nějaké želízko 

v ohni, že tam máme jednu asi z poměrně důležitých konstrukcí souboru, která je naše. 

Zahrada není úplně jejich, je trochu i naše. Jsou to spojené nádoby.  

 Nemovitosti v průběhu času nabývají na ceně a peníze v průběhu času na ceně klesají. 

Chtěl bych dát do placu myšlenku, jestli není lepší najít tam dohodu o nějakém nájmu, 

břemenu a o nějakém spoluvlastnictví a netratit na tom. Prodej je z ekonomického principu 

nevýhodný, jak to v průběhu času na Praze 1 běží. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Vadí mi poslouchat tady Pavlovy bolševické výlevy. Ve všem, co říkal, chybělo jen to, 

že by tvrdil, že Tomislav Procházka je Grabeinův strýček.  

 Chci se zeptat na jinou věc, ke které mě navedl pan starosta úvahou o zdi. Kde jsou ty 

podzemní prostory? Není na nich zeď přilepená. Jak velký prostor je mezi podzemními 

prostorami a zdí? Kolik metrů hlíny? 

 

P.  D u b s k á : 

 Tak jinak. Tady stojí Hartigovský palác, tady je zbourané schodiště, tady nahoře je 

zahrada, kterou používá britská ambasáda.  

 

P.  H e j m a : 

 Paní magistro, nezlobte se, ale tato vaše názorná pomůcka není vůbec vidět. 

 

P.  D u b s k á : 

 Pane starosto, kromě vás to vidí všichni, protože my dva jsme v zákrytu. Omlouvám 

se, zkusím se posunout. 

 Znovu. Zeď Hartigovského paláce, zeď, o které mluvíme je můj počítač, toto je dva 

metry široký prostor pozemku 563/1. Tady nahoře nad úrovní hrany počítače, když toto 

vezmu jako terénní úroveň, je britskou ambasádou užívaný pozemek.  

 Prostory, které jsou podzemními, jsou přístupny dvěma místy. Z této nudličky – jsou 

to dva vstupy vedle sebe. První prostor je bývalá prádelna, ale celá zadní část je v puklině ve 

skále. Pak je mezera, která je zastavěná. Druhý prostor je ještě menší, je to zase vstup 

kamenným portálem ve zdi dovnitř, nahoře už je zase výduť vysekaná do skály a dolu za zdí 

to dál nepokračuje. Tady je úroveň terénu, dolů je velký prostor, který tady nebudu 

specifikovat. Je to gró podzemních prostor, které jsou přístupné z nádvoří Hartigovského 

paláce, které je o dalších pět metrů níž a musí se projít Hartigovským palácem, pod tou 

nudličkou, a dostanete se do podzemních prostor. 

 Zeď je tím, co drží terén. Pokud spadne, poškodí Hartigovský palác, může poškodit i 

podzemní prostory, které také nejsou naše. V lepším případě se můžeme domluvit s 

Hartigovským palácem – pokud jim to prodáme, že bychom to mohli opravit na polovinu, v 

horším případě je oprava na nás. Opravdu to jsou desítky milionů korun. Škoda by byla 

mnohem vyšší.  

 Naváži na pana Vícha. Při pronájmu 56 metrů se nám nikdy nevrátí náklady, protože 

nájemce platí pouze běžnou údržbu. To, co je nad rámec běžné údržby, je povinností 

vlastníka. Povinnost opravit zeď by nám zůstala. Tady cestu nevidím. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Cabana. 

 

P.  C a b a n : 

 Mám prosbu: po ukončení diskuse prosím o tři minuty na klub. 

 

P.  H e j m a : 

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

 Vyjádřím se k tomu, by nevznikla pochybnost. Kdysi v telefonním seznamu jméno 

Karel Procházka bylo asi na osm stránek, takže nás jako Procházků je moc. Chtěl bych, aby 

tady zaznělo, že s tímto panem Procházkou nemáme nic společného ani v dobrém, ani ve 

špatném.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Čižinský se hlásí počtvrté. Prosím hlasovat o možnosti jeho vystoupení. 

Máte slovo. 

 Upozorňuji, že máme sloučenou rozpravu ke třem bodům. V tomto směru bychom 

měli dát úlevu, můžete vystupovat třikrát třikrát.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Chtěl jsem zareagovat na paní vedoucí Dubskou ohledně poznámky, jak vypadá 

nájemní smlouva. Můžeme si ji upravit, jak budeme chtít, zákonná úprava neznamená, že se 

od ní nemůžeme odchýlit. Také jsem měl úvahu dohodnout se s britskou ambasádou. Máte 

zájem nemít tam hlavně někoho cizího v zádech, my máme zájem, abychom se zbavili 

problému se zdí, ale chceme si to do budoucna uchovat. Nemyslím si, že by tady nutně 

nemohl být prostor pro nějakou dohodu. Je to přístup, který je pro budoucnost šetrnější. Do 

budoucna nás toho zcela nezbavuje, i když si tam naše děti chodit hrát nemohou, nemohou 

tam být svatby atd., ale v budoucnu by to možné bylo. Je to jiný přístup, více orientovaný na 

budoucnost než to prodat, navíc Hartigovskému paláci. Tento subjekt má spousty dalších věcí 

a nemyslím si, abychom šli na ruku někomu, kdo tady kupuje pod Hradem nemovitosti. 

Pokud to prodáme, normální lidé se tam nikdy nepodívají.  

 

P.  H e j m a : 

 Uděluji slovo panu radnímu Burešovi. 

 

P.  B u r e š : 

 Pokusím se to vrátit k projednávanému bodu. Žádné svatby tam dělat nelze, to bychom 

mohli dělat tady na záchodkách na Žofíně. Diskuse se díky stažením dvou bodů motala stále 

okolo všech tří věcí, což myslím hodně lidí zmátlo. Co zůstalo jediné k projednání, je ten 

jediný adresný, kde nebyli žádní oslovováni, protože tam ani žádní jiní nejsou, je tam jen 

městská část a Hartigovský palác. O té dvoumetrové nudli mezi dvěma stěnami, kde jedna 

patří paláci a jedna patří městské části, protože je zapsaná k pozemku, který je zahradou, ale i 

přesto se tam dá jednat, už jsme si řekli, že se tam něco vymyslí. 

 Argumenty, které zde padaly, patřily většinou ke dvěma staženým bodům. I já jsem se 

ve svém projevu dotýkal stažených bodů, ale vraťme se k tomu gró. Je to dvoumetrová nudle, 

odnikud nepřístupná, sloužící k jedinému účelu – k přechodu z jednoho místa na druhé, to 

znamená z jedněch prostor do druhých prostor. Byla za něj nabídnuta nějaká cena, kterou rada 

vyhodnotila. O tomto jediném bychom měli hlasovat. Nijak to neovlivňuje předběžné 

opatření, žaloba na určení vlastnictví té zahrady, o které nehlasujeme, bude muset proběhnout. 

Nic nám nebrání, abychom o této nudličce jako o zbytném majetku na základě řádně 

vyvěšeného a vyhodnoceného záměru rozhodli hlasováním. 

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu a vyhlašuji tříminutovou přestávku pro jednání klubů. 

 

(Jednání klubů)   
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 Budeme pokračovat v jednání. Jsme před hlasováním o předloženém tisku. Chce 

některý předseda klubu sdělit stanovisko? Neeviduji. 

 Prosím pana předsedu Návrhového výboru, aby nám sdělil, zda došly nějaké 

protinávrhy.  

 

P.  B u r e š : 

 K tomuto bodu nedošly žádné pozměňovací návrhy, můžeme hlasovat o původním 

návrhu usnesení. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o původním návrhu usnesení. Pro 13, proti 5, zdrželi se 4, 

nehlasovali 2. Tento návrh byl přijat. 

 Můžeme přistoupit k projednání bodu číslo 

1, tisk 1061 

volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1  

 Prosím pana tajemníka, aby se ujal své obvyklé role. 

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Vážení zastupitelé, dovoluji si vám představit jediného kandidáta, kterým je Pavel 

Brychta. Je to občan Prahy 1, důchodce. Pracoval jako technik v oblasti plynárenství. 

Přísedícím Obvodního soudu nikdy nebyl, ale vzhledem k tomu, že je to muž vzdělaný a 

znalý světa, předpokládám, že bude pro Obvodní soud přínosem, jestliže ho zvolíte. 

 Na pana Brychtu se vztahuje lustrační zákon, k dispozici máte kopii lustračního 

osvědčení. Na druhé straně lustračního osvědčení je životopis pana Brychty. To je z mé strany 

vše. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu. 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 do funkce přísedícího Obvodního soudu 

pro Prahu 1. Máme jediného kandidáta pana Pavla Brychtu. Prosím o tajné hlasování. Pro 21, 

proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Pan Pavel Brychta byl zvolen jako přísedící Obvodního 

soudu pro Prahu 1. 

 Předávám zpět slovo panu starostovi. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o usnesení o tajné volbě. Pro 21, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 

3. Usnesení je schváleno, volba nominovaného je potvrzena.  

 Přistoupíme k bodu číslo 

3, tisk 1031 

přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu MČ Praha 1 s názvem 

Jednička pro r. 2021: A. sociální oblast a B. protidrogová prevence  

 Prosím předkladatele pana místostarostu Petra Burgra a zároveň ho žádám, aby se ujal 

na chvíli řízení zastupitelstva. 

 

P.  B u r g r : 

 Dámy a pánové, předkládám vám ke schválení návrh přidělení finančních prostředků v 

dotačním programu v oblasti sociální a protidrogové prevence. Ujišťuji vás, že tyto dva 
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dotační programy nemají nic společného s žádnou ambasádou, doufám, že to projde trochu 

lépe než minulé body.  

 Standardně byla na základě doporučení předsedů jednotlivých klubů sestavena komise, 

která posuzovala všechny návrhy. V oblasti sociální, kde se rozdělovalo 1200 Kč, byly komisí 

doporučovány varianty ke schválení radě. Tyto varianty se lišily tím, že v jedné byl vyřazen 

žadatel, který v době posuzování neměl schválené povinnosti v rámci rejstříkového soudu. Do 

té doby si to dal do pořádku, máte tady návrh, kde jsou všichni, kteří si zažádali a měli 

všechny tyto náležitosti vyřešeny.  

 V protidrogové prevenci jsou tam jako právnické osoby dva kandidáti – Dropin a 

Sananim. Navrhujeme podpořit jednotlivé projekty, jak působí na území MČ Praha 1. Tady se 

rozdělilo 400 tisíc Kč.  

 V materiálu máte přehled, kde je popsána činnost žadatelů, je tam zápis z jednání 

komise a souhrnná tabulka.  

 Tím končím předklad a zahajuji diskusi. 

 Do diskuse se hlásí pan Špaček. 

 

P.  Š p a č e k : 

 Děkuji za předklad. Měl bych dvě otázky. Jedna se týká dotačního programu A, 

konkrétně žadatele 15, kde se hlásila o dotaci Chytrá péče s projektem klubu Chytrého 

seniora. Dlouhodobě se nezdůvodňují návrhy na jejich podporu, protože je to v tomto případě 

nesmírně složité. Mohli byste to popsat ústně, proč z požadované částky nebyly podpořeny 

vůbec? To je první dotaz. 

 Druhý dotaz mám k dotačnímu programu, který tady není, je to zdravotně-sociální. 

Loni byl, dosud mi nepřišla pozvánka na grantovou komisi, kde jsem byl nominován jako 

jeden z hodnotitelů. Chtěl jsem se zeptat, jestli to bude ještě řešeno? Tím, že to bylo v plánu. 

tak zároveň z tohoto dotačního programu byly vyjmuty všechny hospice, které jsme 

podporovali nejvyššími částkami.  

 Prosím o zodpovězení těchto dvou dotazů. Děkuji.  

 

P.  B u r g r : 

 Bude odpovězeno. Pan Kotas. 

 

P.  K o t a s : 

 Chtěl jsem se zeptat pro upřesnění, jak se celková suma liší od loňského čísla? Spíš 

jsme přidali, nebo ubrali? 

 

P.  B u r g r : 

 Přihlásil jsem se do diskuse a rovnou odpovím panu Špačkovi. 

 Co se týká oblasti zdravotnictví, je tam daný harmonogram, běží to podle schváleného 

harmonogramu. Trochu se nám to zadrhlo tím, že jsme vyhověli žádosti zdravotní komise, 

která chtěla tuto část prostředků nabídnout ordinacím na území městské části, které jsme 

zadotovali vybavením, hygienickými prostředky v situaci, kterou prožíváme. Nevím, kolik 

finančních prostředků na to máme připraveno, počítá se i s tímto.  

 Další dotazy odpoví pan Varga.  

 

P.  V a r g a : 

 Co se týká zdravotních grantů, v pondělí proběhla výběrová komise, kde jsme 

posuzovali žádosti. Bylo 8 žadatelů, všichni splňují požadavky, které jsme tam dávali, a 3 

žadatele máme z organizací, které již podpořeny byly. Materiál bude zpracován v dalším kole. 

Předloženo zastupitelstvu to rozhodně bude.  
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 Co se týká organizace Chytrá péče, jde tam o to, že v podmínkách grantového řízení 

bylo, že musí jít o poskytovatele, který dlouhodobě poskytuje nějakou službu. Popravdě 

řečeno, Chytrá péče na Praze 1 začíná. Asi před třemi měsíci navštívili naše oddělení sociální 

péče a služeb, kde službu představili. Na základě toho tam naši sociální pracovníci v několika 

případech klienty poslali a ani v jednom případě se na službě nedohodli. My je neznáme, 

službu poskytovali někde ve Středočeském kraji. Jsme rádi, že ji chtějí poskytovat občanům 

Prahy 1, rád je navrhnu k podpoře na příští rok, když s nimi bude nějaká přímá zkušenost a 

budeme se moci zeptat našich kolegů z jednotlivých oddělení, jestli s nimi mají nějakou 

zkušenost. 

 

P.  B u r g r : 

 Jestli mohu pana Vargu doplnit, tak společnost Chytrá péče o mne byla na jednání. 

Myslím, že sídlí v Opatovické ulici. Klienty mají po celé republice. Když jsme probírali jejich 

aktivity na území MČ Praha 1, tak mají dva klienty. Má to svoji logiku, protože se soustřeďují 

především na tísňové volání, což dělá Život 90 nebo středisko sociálních služeb. Pokud jde o 

techniku, tak jsou velice dobře vybaveni a sofistikovaně to mají propracované, takže došlo k 

jednání mezi střediskem sociálních služeb, aby se situace pro nás obohatila. V příštím roce 

jsou připraveni se podílet na grantové činnosti v Praze 1.  

 Dávám slovo panu Scholzovi. 

 

P.  S c h o l z : 

 Chtěl bych se vyjádřit k tomu, že jsem v hodnotící komisi byl. Pokud si pamatuji, měli 

jsme s Chytrou péčí problém, jejich žádost byla nekvalitně zpracovaná. Nevzbudilo to v nás 

příliš důvěry, protože dokumenty byly s poznámkami „mamatextu“ a vypadalo to nedobře. 

Přiklonili jsme se k tomu, že jsme jim prostředky neposkytli.  

 

P.  B u r g r : 

 Technickou má pan Kotas. 

 

P.  K o t a s : 

 Mohl bych připomenout otázku? Rozdíl mezi letošním a loňským rokem ve výši 

grantů. Děkuji. 

 

P.  B u r g r : 

 Pan Scholz odpoví za mne. 

 

P.  S c h o l z : 

 Myslím, že to bylo stejné. 

 

P.  B u r g r : 

 Pan Špaček. 

 

P.  Š p a č e k : 

 Doplním odpověď. Byly stejné v tom A a B. Loni bylo ještě C – zdravotní, a to ještě 

vyhlášeno nebylo. Bude to stejné.  

 Děkuji za odpovědi. Vrátím se k diskusi. Měl bych dotazy. Jeden se týká hodnotící 

komise toho C. Omlouvám se za pochybení. Byl jsem nominován za Prahu sobě po výzvě 

jako člen hodnotící komise do C – na zdravotní a sociální služby. Ještě dnes ráno jsem si 

kontroloval mail, abych se nedotazoval na věci, které by byly mým pochybením, ale 
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pozvánka mi nepřišla. Chtěl jsem se zeptat, zda obálky už byly otevřeny nebo to už bylo 

vyhodnocené. Mrzelo by mě, kdybyste zapomněli mne pozvat. 

 Chtěl jsem se zeptat ještě na jinou věc, že tyto granty jsou předkládány zastupitelstvu 

poměrně pozdě. Vím, že přání odboru před dvěma roky bylo, aby se to předkládalo ne 

zastupitelstvu nejpozději v květnu. Vzhledem k tomu, že odbor kultury a další odbory nám 

mohou jít příkladem, kdy to bylo předkládáno už v únoru nebo v březnu, chci se zeptat, jestli 

byste to příští rok mohli stihnout dříve. I pro organizace, když se dovědí výsledek v polovině 

roku, je to nekomfortní, protože už mají polovinu své činnosti za sebou.  

 

P.  B u r g r : 

 Pan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 V loňském roce bylo na zdravotní granty 1 mil. Kč. Všechny příspěvky šly na sociální 

zařízení, která zajišťovala následnou nebo terminální péči. V letošním roce se zdravotní 

komise rozhodla, že si o těchto grantových penězích bude rozhodovat sama a trvalo dlouho, 

než pochopili a vymysleli, na co by se to mělo udělit. Nakonec to bylo na vybavení 

praktických lékařů a odborných ambulantních specialistů, kteří měli náklady během 

covidového režimu, ale nespadali do žádné státní podpory. Než se na tom dohodli, bylo to 

posléze vyhlášeno. Od pana Vargy jsem slyšel, že komise už zasedala. Účastníkem nejsem, 

takže nevím, jak to běželo. To, že to má dlouhý režim na to, aby k faktickému naplnění došlo 

dříve než koncem roku, s tím s vámi souhlasím.  

 

P.  B u r g r : 

 Pan Varga. 

 

P.  V a r g a : 

 Z naší strany to jsou příspěvky pro organizace, které projekty stejně dělají. 

Podmínkou, se kterou byli žadatelé seznámeni bylo, že mohou čerpat na výdaje za celý 

kalendářní rok 2021. V takovém případě to nespěchá, není to pro ně životně důležité,  

 

P.  B u r g r : 

 Jen poznámku. Nebude to do konce roku, ale do konce třetího čtvrtletí. 

 Co se týká pana Špačka, jeho jednání v komisi, diplomaticky bych to nazval, že to 

bylo asi selhání mé komunikace se sekretariátem. Nepolemizoval jsem, jestli je to selhání ve 

vašem klubu, beru to tak, že si na to příště dám pozor a tím, že jsi i členem sociální komise, 

upozorním, že se dělá výběr členů hodnotící komise. Dělám to u všech výběrových komisí, že 

vždycky vyzvu předsedy jednotlivých klubů, aby vás – členy – delegovali.  

 Do rozpravy se nikdo nehlásí, pozměňovací návrhy nejsou, takže dám hlasovat o 

navrženém usnesení. Pro 23, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato. 

 Děkuji všem, kteří byli členy hodnotící komise a všem, kteří se sociální problematikou 

zabýváte. Není to jednoduché.  

 Pane starosto, předávám vám slovo. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji, pane místostarosto. Přistoupíme k projednání bodu číslo 

7, číslo 1168 

záměr prodeje č. parc. 674 v k. ú. Staré Město, obec Praha  

 Upozorňuji, že jsme dostali na stůl doplnění k tomuto tisku.  

 Předávám slovo předkladateli panu radnímu dr. Votočkovi. 
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P.  V o t o č e k : 

 Opět požádám paní magistru, aby si sedla na potítko. Moc dlouho si od něj 

neodpočinula. 

 Věcný problém tady je, že na rohu Králodvorské ulice a nám. Republiky stojí budova, 

kterou dříve vlastnila Česká strana národně sociální, pak ji prodala a dnes ji vlastní společnost 

Crestyl, ale pod touto budovou je pozemek, který je ve vlastnictví MČ Praha 1. Máme za něj 

nájemné ve výši 700 tisíc Kč ročně. Žádným způsobem ho užívat nemůžeme, protože na něm 

stojí cizí budova, takže jsme vstoupili s vlastníky společnosti Crestyl do jednání s návrhem, 

aby si pozemek odkoupili. Po jednání se dospělo k tomu, že s odkoupením budou souhlasit, 

pokud částka nebude přesahovat 110 mil. Kč. Jako výraz dobré vůle už uložili do notářské 

úschovy 20 mil. Kč jako záruku. 

 V tuto chvíli jsme se v jednání dostali tak daleko, že je třeba vyhlásit záměr prodeje 

tohoto pozemku. 

 Prosím paní magistru, aby rozvinula mé strohé myšlenky. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Prosím paní Mgr. Dubskou. 

 

P.  D u b s k á : 

 Myslím, že to pan doktor řekl dobře. Jen bych opravila, že bylo jako projev zájmu 

složeno 10 mil. do advokátní úschovy. Tato majetková dispozice je výjimečnou dispozicí, 

protože jde o majetek vyšší než 50 mil. Kč. Když se prodává jedna nemovitá věc jedné osobě 

za více než 50 mil. Kč, podléhá zvláštnímu postupu podle statutu hl. m. Prahy, v samostatné 

působnosti, zejména § 18, včetně příloh. 

 Pana doktora bych doplnila o to, že jsme dostali v pondělí zpracovaný posudek, 

protože jsme od znalce měli předběžně vyčíslení na 105 mil., ale po přesném dosazení 

koeficientů jim částka vyšla o něco vyšší. Všichni zastupitelé byste měli mít doplnění tisku, 

který jsem v pondělí zpracovala. Cena je stanovena na 106171 tis. Kč, což je pořád v limitu 

čestného prohlášení a projevení vážného zájmu vlastníka budovy nad tímto pozemek. 

 Pokud záměr prodeje schválíte, budeme postupovat tak, jak stanoví zákon o hl. m. 

Praze a statut samostatné působnosti. Znamená to, že v tomto případě zveřejníme záměr a 

zveřejnění záměru se všemi přílohami, které požaduje statut, oznámíme hl. m. Praze. 

 Rada hl. m. Prahy si celou majetkovou dispozici prověří. Pokud uváží, že je všechno v 

pořádku, může nám říci, abychom pokračovali, ale také může dojít k tomu, že uváží, že je 

třeba předložit k projednání zastupitelstvu hl. m. Prahy, případně pokud si to kvalifikovaný 

počet členů zastupitelstva vyžádá, bude to projednáno v zastupitelstvu hl. m. Prahy a městská 

část nemůže přistoupit k prodeji, dokud nebude znám výstup z jednání hl. m. Prahy.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Když předkládá Jan Votoček tisky, připadá mi to následující příběh. Někdo řekne, že 

chce něco koupit, a teď mi se snažíme mu to prodat. Domnívám se, že když je tato úvaha na 

stole, zvažujeme: je lepší to vlastnit a pobírat nájem – zákonné obohacení z toho titulu, že na 

našem pozemku stojí budova, nebo to prodat. Tady se hovoří v nadbytečných přílohách jen o 

prodeji a varianta dále pronajímat tady není vůbec ošetřena. Jako poslední bod příloh je tady 

nájemní smlouva z 15. 2. 2001, ve které je napsáno, že nabývá účinnosti 1. 1 1998. Je 

zvláštní, že smlouva měla nabýt účinnosti tři roky před tím, než byla uzavřena. V důvodové 

zprávě je potom napsáno, že je tady smlouva číslo 2011/1283.  
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 Ptám se, která smlouva platí a co v ní je? Dále se ptám, proč zde není znalecký 

posudek, jakou výši nájmu jsme schopni od vlastníka budovy na našem pozemku získat? 

Máme tady znalecký posudek na eventuální kupní cenu, ale nemám podklady pro to, co by 

pozemek nesl, kdybychom ho drželi ve vlastnictví a nechali si platit nájem od společnosti 

Crestyl.  

 Prosím o vysvětlení a doplnění. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní Mgr. Dubskou. 

 

P.  D u b s k á : 

 Pane Čižinský, to všechno je jedna smlouva, je uzavřena v r. 2001, platí od r. 1998 a 

byla zaregistrována v r. 2011. Vím, že to zní hrozně. Smlouva je navíc uzavřena s Českou 

stranou národně sociální a tím, komu se dnes může schválit záměr prodeje, je společnost NR7. 

 Vše, co se stalo v mezidobí na straně nájemce, se stalo takovými právními 

skutečnostmi, že vždycky následný subjekt vstoupil do práv a povinností původního nájemce, 

aniž by bylo třeba nějakého souhlasu městské části. Nejčastěji prodej obchodního podílu.  

 To, že smlouva byla uzavřena o tři roky později než začala platit, je otázka z 

minulosti. V r. 2011, když deset let obě strany plnily, nebylo jednoduché to rozmotat a tehdy 

nebyla ze strany ani jedné z těch společností vůle smlouvu měnit. Bylo na to i jednání, kde 

bylo konstatováno, že smlouva je platná. Potom společnost NR7, resp. tehdy ještě společnost 

Crestyl (?), chtěla od nás prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou z toho důvodu, že 

chystá rozsáhlou rekonstrukci budovy a chtěli od banky úvěr. Banka chtěla doložit, že 

nájemní smlouva bude platit ještě dalších 50 let. I na projednání v radě jsme odmítli tuto 

smlouvu prodloužit, protože nájemní smlouvy jsou podle zákona o hl. m. Praze v gesci rady, a 

nebylo jim vyhověno s prodloužením nájmu. Bylo to i z toho důvodu, že tehdy postavená 

konstrukce zvyšování nájmu není pro dnešní dobu případná a mělo by to být nejlépe tak, že se 

každých pět let udělá nový znalecký posudek, a pokud bude vyšší, nájemce bude platit vyšší 

cenu. To byl další důvod. Oni měli své podmínky, za jakých byli ochotni nájemní smlouvu s 

námi prodloužit, byť to oni chtěli, ale pro městskou část byly nepřijatelné.  

 Následně přišli s tím, že by chtěli požádat o souhlas do stavebního a územního řízení s 

tím, že budou budovu rekonstruovat. Souhlas byl vydán poté, co bylo v radě schváleno jeho 

vydání a co bylo mimo jiné na stole z jejich strany nabídnuté řešení ve formě odprodeje tak, 

jak máte v příloze smlouvu o bankovní záruce a jejich čestné prohlášení o projevení vážného 

zájmu. 

 Protože do r. 2030, do kdy smlouva je uzavřena, se nájem bude navyšovat minimálně, 

prodejní cena přes 100 mil. je desetinásobek toho, co bychom za 10 let utržili z nájmu. Teď je 

to 3/4 milionu, stoupne to na 900 tisíc, a i kdyby to byl milion ročně, tak za 10 let budu mít  

10 mil., a teď budu mít 106 mil. 

 

P.  H e j m a : 

 Bude reagovat předkladatel. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Není to tak, že si vzpomněli a že jim to prodáme, naopak, oni si vzpomněli, že to 

chtěli prodloužit a my jsme se proti tomu postavili. Jak říkala paní magistra, bylo to dlouhé a 

složité jednání, než jsme je dostali k tomu, aby pozemek byli přinuceni koupit.  

 Posudek na nájemné tam samozřejmě není, protože nájemné lze navyšovat jen na 

základě smluvního vztahu. I když je dnes nájemné pod očekávanou úrovní, museli by na to 

přistoupit. Zpracovávat tento posudek bylo zbytečné.  
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 Naším návrhem v zastupitelstvu je schválit záměr prodeje. Pokud je tam nájem, tak 

tuto variantu neuvažujeme, protože tam už v tuto chvíli je smluvně zajištěna.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P. B r o ž : 

 Měl bych dotaz na předkladatele, zda víme, jakým způsobem chce majitel s domem 

naložit? 

 Je to tak, že ztratíme prodejem pozemku vliv na to, co v domě může nebo nemůže být? 

 

P.  V o t o č e k : 

 Ztrácíme na to vliv, ale podle projektů, které nám ukazovali, když žádali o možnou 

rekonstrukci, má z toho být prostor, který bude podstatně hodnotnější než dnešní. 

Předpokládáme, že dojde i ke značnému zlepšení úrovně Králodvorské ulice jako takové. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Jestli tomu dobře rozumím, tak těch 1061 m2 by podle návrhu bylo prodáno za 

106171 tisíc Kč, což je 100 tisíc za m2. Je to zajímavé číslo. V posudku jsou různé parcely za 

různé ceny. V googlu jsem zjistil, že parcela na Národní třídě byla v r. 2006 vydražena za 

234000 Kč za m2. Je to nejdražší parcela v Praze, která byla v centru vydražena, ale na 

druhou stranu je to už cca 15 let a mezitím ceny výrazně stouply, zvláště v centru města.  

 Dal bych protinávrh. Pokud má Crestyl zájem pozemek koupit a investovat tam, 

protože jsou to šikovní obchodníci, tak určitě to dělá kvůli tomu, aby to byl lukrativní podnik 

a myslím, že by měl být lukrativní i pro MČ Praha 1. Proto bych předložil protinávrh, že 

bychom nabídkovou cenu zvedly na 130 tisíc za m2. Tím by Praha 1 získala navíc 30 mil. 

 Prosím o tomto protinávrhu hlasovat. 

 Myslím, že není rozumné zbavovat se jakýchkoli nemovitostí, ať na ně máme přístup 

nebo nemáme. Nemovitosti mají hodnotu samy o sobě a jsou zlatou cihlou v bance, na kterou 

si osobně nemusím chodit sahat. Stačí mi myšlenka, že ji mám jako rezervu do doby, kdy 

bude třeba hůř.  

 

P.  H e j m a : 

 Bude reagovat předkladatel. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Pane architekte, srovnáváte naprosto nesrovnatelné. Pozemek na Národní třídě byla 

prázdná parcela, na kterou bylo vyhlášeno výběrové řízení. Tento pozemek je zastavěný 

budovou, což jeho hodnotu značně omezuje. Respektuji váš návrh, ale i jednání, které 

proběhlo a záloha je dána horní mezí 110 mil. Kč. 

 

P.  H e j m a : 

 Jsem další přihlášený do rozpravy. Předkladatel mi sebral část mého příspěvku, 

protože jsem se chtěl  celého majetkového týmu zastat, protože to určitě nebyl on, kdo by 

běhal za investorem a nabízel mu, že chceme prodat, ale vyšlo to z nějakého momentálního 

stavu věci. Musíme si uvědomit, že pozemek získáváme štěstím, původně to byl pozemek, 

který bezesporu patřil k budově. To, že to získala městská část, je stoupou nějakého procesu, 
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který tam nastal, kdy se oddělil pozemek od budovy. Nemáme jinou možnost to prodat jinému 

než tomu, kdo má budovu na tomto pozemku. V tom je ten rozdíl. Nelze to vůbec srovnávat s 

Národní třídou. Volný stavební pozemek, na kterém developer může realizovat svůj projekt, 

má jinou hodnotu než zastavěný pozemek pod budovou, který je naprosto zbytný.  

 Úvahy o pronájmu jsou zcela scestné, protože stávající nájem 750, následně 900 tisíc 

ročně, i kdyby se to zvyšovalo o 150 tisíc každý rok, tak tuto částku vydělá zhruba za sto let. 

My můžeme najednou získat přes sto milionů korun, které můžeme investovat do nějakých 

aktiv, které nám budou patřit, budeme je moci plně využívat a budou nám přinášet nějaký 

profit.  

 V tomto směru jsem pro. Je to pod dozorem hl. m. Prahy. Předkládaná cena je na 

základě znaleckého posudku a myslím, že cena 100 tisíc za m2 je tržní. Je vždycky nějaká 

psychologická hranice, kam investor je schopen jít. Myslím, že bylo jasně řečeno, že má 

hranici 110 mil. Tato nabízená cena se tomu velmi blíží.  

 Další pan radní Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Je to zastavěná parcela, pozemek pod existujícím domem. Když to dávno komunisté 

rozdělovali tak, že všechno zabavili a vlastnictví rozdělovali a potom se to hůř zapisovalo, tak 

s tímto dědictvím se budeme potýkat. Po změně zákonů slučování mělo logiku, protože oni to 

násilně od sebe rozdělili.  

 I kdybychom měli nájem milion ročně, tak kdyby byli chytří, tak si pojistí smlouvu. 

Vypovědět je stejně nemůžeme, protože na tom mají barák a budou sto let platit nájem, což se 

jim finančně vyplatí. Většina vychytralých lidí se snaží mít nájmy a neutrácet peníze, a 

jestliže je někdo ochoten do toho investovat, považuji to za správnou věc. Chápu ochranu 

veřejných ploch a všude, kde by se dalo něco udělat, ale nepoužívejme to u toho, kde se jedná 

o něco, co je zastavěno jiným majetkem. Vlastník se podle mne zachoval maximálně 

transparentně a byl bych rád, kdyby to byl vzor pro další. Bylo to o tom, že když se jednalo o 

vyjádření ke stavbě, že by říkali, že to možná koupí a potom utíkali, nájem by byl pro ně 

ekonomicky výhodnější, ale složili zálohu na budoucí kupní cenu u notáře, a pokud to 

nepřesáhne 110 mil., zavazují se pozemek koupit. Málokdo se takto zachoval a byl bych rád, 

aby se to stalo vzorem pro ty, kteří mají zájem získat souhlas městské části s rekonstrukcí, aby 

se chovali takto transparentně, složili peníze a veřejně deklarovali i cenu,  kterou jsou ochotni 

dát. Nikdo jiný to nabýt nemůže.  

 V dnešní době, kdy celé město je zasaženo ekonomickým výpadkem, tak toto jsou 

zbytné majetky, které jsou nám na nic. Můžeme každý rok dostávat milion korun, ale 

dostaneme-li 100 až 105 mil. Kč, tak jsou to peníze, za které se mohou vrátit občanům další 

zrekonstruované byty. Takto se musíme chovat a ne říkat, že někdo chce něco koupit. Buďme 

rádi, že si to chtějí koupit. Zvednou celou ulici Králodvorskou, jednu z ulic, která dlouhodobě 

dělá problém a hezké centrum se rozšíří.  

 Opusťme demagogii a dívejme se na to reálnýma očima. Jde o pozemek naprosto 

zbytný a o vzorové chování zájemce, který složil dopředu peníze a zavázal se i k ceně.  

 

P.  H e j m a : 

 Ještě chce reagovat předkladatel. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Není to jen vzorové chování nájemce, chtěl bych vyzvednout, že je to vzorové chování 

paní Mgr. Dubské, která k jednání hodně přispěla. Není to jediný případ, protože vede několik 

dalších takových jednání v případě, že se řeší pozemek, na kterém stojí stavba někoho dalšího.  
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P.  H e j m a :  

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Bude tam hotel? 

 

P.  H e j m a : 

 Může odpovědět paní Mgr. Dubská? 

 

P.  D u b s k á : 

 Pokud si dobře pamatuji, dávali jsme souhlas ve stavebním řízení. Přízemí má být 

obchodní prostor, který bude multifunkční. Myslím, že to má být sedmipatrová budova, druhé 

až sedmé patro by měly být administrativní prostory, kancelářské prostory a myslím, že  

v 1. patře menší obchodní prostory. Rozhodně to nemá být hotel.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Pro mne tady zaznělo několik protichůdných informací. Od pana dr. Votočka jsme se 

dozvěděli, že to nechtěli koupit a my jsme jim to vnutili, pan starosta potom říkal, že jsme za 

nikým neběhali, aby to od nás koupil, ale to je celkem jedno. Pak se tady jedná o tom, zda je 

lepší nájem nebo to prodat. Tuto otázku nechci řešit. Chci řešit to, že pokud to prodáme, 

vyřešíte to prodejem. Chápu to, protože jste rozjeli spoustu investičních akcí, parčíky, 

mateřská škola, Řásnovka apod., všude tečou desetimiliony, a 106 milionů se bude hodit.  

 Dostal pokyn odbor majetku, prodávejte všechno, co se dá – na mne to působí tímto 

dojmem. Můžeme se dočkat toho, že prodáme úplně všechno. Částka 110 mil. je velká částka 

a zajímalo by mě, jak s nimi bude naloženo. Jde o to, aby nebyly utraceny na zbytečné 

samoúčelné projekty, jako jsme to viděli za vaší dosavadní vlády. Pan starosta nebo pan 

Votoček zmínil obnovu bytového fondu, ale pořád není žádná koncepce. Nevím, jestli těch 

106 mil. bude takto využito. Tady není nic, co by tomu nasvědčovalo. 

 Já tento záměr prodeje neschválím. Děkuji za pozornost. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Ohradil bych se proti tomu, aby tady Richard Bureš a další hovořili o nás jako o 

demagozích. Jsem tady ochoten poslouchat pohádku o podnikatelích, kteří dělají něco 

naprosto nevýhodného, že kupují pozemek v centru Prahy a jak jsou na nás strašně hodní. 

Připadá mi to směšné. Když jsme ochotni poslouchat, tak nás aspoň nečastujte slovem 

demagogie.  

 Dovolil bych si korigovat to, co tady říkal Petr Hejma, paní Dubská a Richard Bureš 

ohledně nájmu. Pokud je smlouva platná, nájem je stanoven do r. 2030, následně nájem končí. 

Je pravda, že budeme moci budovu odnést, ale vzniká nám právo na vydání bezdůvodného 

obohacení, a to ve výši obvyklého nájmu. Kdybychom to neprodali a nájem by skončil, buď 

se dohodneme na nové nájemní smlouvě, nebo podáme žalobu a budeme chtít tržní nájem. 

 Pokud jste dobrými hospodáři, mělo by vás zajímat, jak vysoký by nájem od r. 2031 

mohl být. Bez tohoto srovnání se nechováte odpovědně. Porovnat, kolik by byl roční nájem   

se ziskem z prodeje.  
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 Poslední poznámka. Nemyslím si, že Praha 1 má nedostatek peněz, na účtech má cca 

800 milionů, které tam leží, inflace je užírá a není to optimální způsob využití peněz. Vím, že 

starosta Lomecký si na tom velmi zakládal, že máme polštář jednoho rozpočtu, ale podle mne 

je to ekonomicky nesmysl. Zejména v dnešní době, kdy peníze inflací velice trpí a zmenšují 

se a nemovitosti progresivně rostou, tak v této situaci prodávat nemovitosti je chybné.  

 Prosím, poslouchejte to, neříkejte o nás, že jsme demagogové a zamyslete se nad tím, 

zda peníze na parčíky, na kácení javoru potřebujete. Nepotřebujete je, máte na to dost peněz. 

Zamyslete se, zda kvůli tomu, abyste měli 106 milionů, je opravdu vhodné prodávat takto 

exponovaný pozemek vedle Kotvy na nám. Republiky. Teď máme nějaký vliv na využití a 

pokud to prodáme, nebudeme mít žádný. Jedná se o významnou parcelu, o významnou 

možnost, jak ovlivňovat podobu nám. Republiky. Zdůrazním, že všichni jsme slibovali 

voličům před volbami, že se budeme starat o to, aby se stavěly byty. Zatím všechny projekty, 

které podporujete s Petrem Hejmou v čele, jsou kancelářské prostory jako je Penta, nebo nový 

obchodní dům před InterContinentalem apod.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Ing. Kováříka. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Na Praze 1 neplatí to, co platí na zbytku Prahy, ale obecně platí, že pokud se 

nedohodne pronajímatel s nájemcem, tak výše nájmu se stanoví jako 4 % z ceny, která je dána 

cenovou mapou. Na Praze 1 to stoprocentně neplatí, protože tady má cenová mapa trochu 

problém. Předběžná částka se ale dá vyhodnotit. Praha 1 peníze z prodejů nepotřebuje. Loni 

jsme neprodali nic, v předloňském roce to bylo za několik milionů. Rozpočet Prahy 1 na 

prodeji nestál a nestojí, na rozdíl od jiných městských částí.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Rychle jsem si spočítal, jestliže je tam 7 podlaží na tisíci m2, má dům řádovou 

hodnotu miliardu korun. Jestliže se tady bavíme o tom, jestli se parcela prodá na sto milionů 

nebo za 140 milionů, tak to jsou 3 nebo 4 % majetku. Myslím, že tržní ceny jsou od slova 

tržní, na trhu dochází k dohadování. Nemyslím si, že Praha 1 je v situaci, by byla „na huntě“ a 

že by se potřebovala zbavovat svých nemovitostí.  

 Na druhou stranu pan Bureš říká, že je to zbytný majetek. Jestliže o majetku Prahy 1 

budeme říkat,  že je zbytný a že je na prodej a že je dobré, když někdo projeví zájem reagovat 

na nabídku, považuji to za věc ke koncepční diskusi. U nás v domě máme restauraci v 

majetku městské části a při dnešním osazenstvu v domě bychom ji možná i rádi koupili, 

protože bychom tam nechtěli mít restauraci, ale něco jiného. Myslím, že dnešní sestava v 

privatizovaném domu je taková, že by do toho šla.  

 Chci se zeptat, zda máme podat nabídku, že odkoupíme nebytovku v Týnské uličce. 

Byla by to zajímavá novinka z dnešního zastupitelstva, kterou bychom v našem SVJ určitě 

rádi prodiskutovali.  

 Chci zmínit jednu věci. Z jednání s Crestylem ohledně Savarenu mám také pocit, že je 

to seriozní developer, že se s nám s ním jedná v daleko lepší a konstruktivnější atmosféře než 

s panem Dospivou z Penty, se kterým se moc vyjednávat nedá. Je to ten žralok na trhu, který 

diktuje podmínky a když nedosáhne svého po dobrém, tak to řeší po zlém. Crestyl není tento 

typ investora. 
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 V tom smyslu podporuji vyjednávání s ním o ceně, ale na druhou stranu si myslím, že 

by bylo hloupé, netržní a nekapitalistické s ním nevyjednat konkurenční cenu, jaká je v 

Revoluční ulici, naproti Paladiu, u Kotvy, u stanice metra, kousek od Masarykova nádraží. 

Myslím, že cena není 100 tisíc za m2. Děkuji.  

 

P.  H e j m a :  

 Prosím pana zastupitele Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 Chtěl jsem navázat na to, co říkal Tomáš Vích. S Crestylem jsme jednali ohledně 

Savarenu několikrát a myslím, že je to jeden z nejslušnějších developerů, kteří tady funguji. 

Spolupráce s nimi byla vždycky dobrá. 

 Myslím si, že městská část má spíše problém s tím, že neumí se svými penězi dobře 

naložit. Máme tady spoustu nezrekonstruovaných bytů, neděláme s tím nic a nedaří se nám to. 

Nevím, zda v tuto chvíli potřebujeme peníze, když je máme na účtu. Pro mne je to věc, ve 

které jsem trochu konzervativní, ale je lepší mít peníze v nemovitosti než je mít na účtu, 

dokud nebudu vědět, co s nimi. Nemyslím si, že zájem po jednom nebo dvou letech zmizí, 

abychom do té doby připravili nějaký plán.  

 Byl bych také rád, aby městská část byla seznámena s projektem, který tam má 

vzniknout. Rád bych ho viděl. Myslím si, že díky tomu, že jsme vlastníky pozemku, dalo by 

se lépe o budoucí podobě debatovat, měli bychom na investora aspoň malou páku. Pokud 

projekt radní viděli, tak věřím, že diskuse již proběhla a byl bych rád, aby i ostatní zastupitelé 

s ním mohli být seznámeni. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Také mně to zajímalo. Potvrzuji slova Davida Skály – kéž by se tak chovali všichni. 

Na pouhou žádost, kdy mě mohli s prominutím poslat někam, nám přinesli ukázat na deskách, 

co tam má být. Přiznám se, že jsem poprvé neměl připomínku. Poučeni roky jednáními a 

požadavky už dopředu reagují na to, co tam je, že do parteru třeba necpou žádné věci, a 

naopak projevili zájem podílet se na kultivaci celé ulice. To považuji za nejdůležitější, protože 

to je jedna ze zbylých ošklivých ulic, které tam jsou.  

 Co se týká peněz, budou v rozpočtu ekonomické činnosti a bude se o nich jednat.  

 Ke kolegovi Víchovi. Zbytné je právní pojem, není to dehonestující, to se takto 

jmenuje a je kategorie věcí, které se takto nazývají. Jestli se vás to nějak dotýká a odvozujete 

od toho nějaké zlé úvahy, tak v obrázkové knížce První kroky zastupitele je to dokonce 

popsáno. Občas stojí se do ní podívat, co znamená slovo zbytné. Neberte to tak, že tím někdo 

řekl něco špatného, to se tak jmenuje.  

 

P.  H e j m a : 

 Dovolím si několik reakcí, protože jsem byl v některých příspěvcích zmiňován.  

 Chtěl bych reagovat na pana zastupitele Nazarského ohledně rozporuplných informací. 

Bylo to skutečně tak, že nikdo za nimi neběhal, sami přišli vyřešit situaci. V současné době 

mají projekt, mají na něj bankovní financování. Projekt spočívá v rekonstrukci stávajícího 

objektu, nic nezastavují, nikam neexpandují, dávají dům do původního stavu a vdechnou do 

něho nějakou funkci, která tam dříve nebyla a pro nikoho z veřejnosti využitelná.  
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 V tomto směru obě informace, které jste dostal jak od pana radního Votočka, tak ode 

mne, se zakládají na pravdě. Přišli jednat, co bude dál a majetkáři byli šikovní a dokázali 

vyjednat podmínky, které před nás předkládají.  

 Co bude s penězi, tak to bude až medvěd bude zastřelen. V současné době 

schvalujeme pouze záměr za těchto podmínek to zveřejnit a počkáme si na finále, kdy to tady 

budeme schvalovat. Jakmile to schválíme, rozpočtově si můžeme určit, jak s penězi naložíme. 

Určitě jsem pro dobré zainvestování, aby to zvýšilo aktiva městské části. V tomto směru 

bychom měli postupovat s péčí řádného hospodáře.  

 Pokud se jedná o slovo zbytný, tak to je postradatelný nebo také nevyužitelný. 

Říkáme, abychom si nechali nemovitosti. Ano, ale ty, které k něčemu jsou, ale toto je 

pozemek, který je zastavěný barákem. Může se nám také stát to, že když investorovi 

neprodáme pozemek, nedostane bankovní financování, on se na to třeba vykašle a prodá to, 

Přijde nějaký spekulant, který s námi nebude ochoten o koupi pozemku jednat. Je to jedno s 

druhým. 

 V současné době investor to potřebuje koupit, aby to banka zafinancovala a projekt 

mohl zrealizovat a je ochoten to koupit za poměrně slušnou tržní cenu. Můžeme také tak 

dlouho vybírat, až přebereme a nebude vůbec nic. Proto si myslím, že teď máme kout železo, 

dokud je žhavé, dokud je tady někdo, kdo nám dokáže dát až 110 mil. Kč. Peníze můžeme 

následně využít a proměnit je do jiného aktiva. 

 Pokud jde o podobu projektu, dochází tam k revitalizaci objektu na obchodní prostory, 

na nějaké kancelářské prostory, a další je ještě kontribuce, která se dojednává s investorem do 

okolí, aby dal do pořádku místo, ve kterém chce podnikat. 

 Prosím pana zastupitele Ulma. 

 

P.  U l m : 

 Zareagoval bych na pana arch. Vícha. Zcela pominu, že je to člověk, který 

zprivatizoval byt, a tady hovoří o nebytovém prostoru – že byste chtěl žádat městskou část o 

nebytový prostor. My se tady bavíme o pozemku. Prosím, nezaměňujte pojmy. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Mám na paní Dubskou technický dotaz. Když se dívám do posudku, vidím, že se jedná 

o těžko zhodnotitelné místo, a počítá se to porovnávací hodnotou, kde je mimo jiné Transgas 

a další jiné tři objekty. Máte tam koeficient lokality 2, kdy všechny další pozemky, kromě 

autobusového terminálu Holešovice, jsou klasifikovány jako 1. Znamená to, že koeficient 

lokality pro Prahu 1 a pro Prahu 2 jsou stejné? 

 

P.  D u b s k á : 

 Paní Počarovská, nehněvejte se, ale nejsem znalec, odpovědět na to neumím. 

Spoléhám se na znalce, který mi na to dal kulaté razítko a ocenil pozemek tak, jak mu velí 

předpisy. Neřeknu vám, jaký je koeficient pro jedničku, pro Prahu 7 – nevím.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Vyšla jsem z toho, že posudků vám prošlo pod rukama hodně, tak proto se ptám.  

 To znamená, že cena obvyklá, ke které se posudku dospělo – 106171000 Kč, není 

cena, která bude uvedena v usnesení, tam bude těch 105. Chápu, že tady probíhá nějaká 

dohoda, ale neměla by tam být cena stanovená znalcem – těch 106? 
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P.  D u b s k á : 

 Pane starosto, mohu reagovat? 

(P. Hejma: Určitě, máte slovo.) 

 Hned v úvodu předkladu jsem řekla, že jsem vám dala v pondělí doplnění tisku, kde 

jsem navrhovala, aby došlo ke změně textu usnesení a místo 105 mil. bylo uvedeno to, co 

znalec vypočítal – 106171000 Kč. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Děkuji, přehlédla jsem to. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Herese. 

 

P.  H e r e s : 

 Chtěl bych reagovat na to, co tady zaznělo ze strany Pirátů, a to pana Vícha. Ohradil 

bych se proti tomu, abychom tady srovnávali stavební parcelu s cenou pozemku, který je pod 

budovou jiného vlastníka. Tady je naprosto diametrální a odlišný parametr posuzování jeho 

hodnoty.  

 Bavíme se tady o domu cizího vlastníka, který chce sloučit vlastnictví domu s 

pozemkem, což je logické, zvlášť když chce financovat rekonstrukci tohoto domu. Bavíme se 

o tom, že to prodáváme za cenu určenou soudním znalcem a že se toto následně bude 

projednávat i na radě hl. m. Prahy. Máte tam i své zástupce. Chápu, když se tam budete 

vyjadřovat trochu fundovaně.  

 K panu Víchovi. Nerad bych bral žadatele o odkup pozemku jako rukojmího ve chvíli, 

kdy byste chtěli kupovat nebytovku od MČ Praha 1. Proti tomu bych důrazně varoval, protože 

tady MČ Praha 1 neprodává nebytové prostory od revoluce. To je také jeden z důvodů, proč je 

MČ Praha 1 relativně soběstačná ve svém hospodaření – nezbavujeme se nebytových prostor. 

Byl by to precedens. Prosím, tyto úvahy tady už nevyslovujte.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Děkuji za slova předsedy finančního výboru. Škoda, že tato úvaha o nezbavování se 

nebytových prostor není v současné době totožná v případě bytových jednotek. Myslím si, že 

v současné době je princip velmi podobný, neměli bychom se zbavovat bytů, ale to je jiná 

diskuse.  

 Chtěl jsem se zamyslet nad cenou jednoduchou selskou úvahou, pokud kupuji 

nemovitost ve stavu před rekonstrukcí, než když bych ji kupoval po rekonstrukci. Jde o to, 

jestli se nezamyslet nad tím, jestli je správný čas na to prodávat pozemek, když investor 

plánuje tento pozemek zhodnotit.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Zapomněla jsem zmínit pozměňovací návrhy, které jsem předložila Návrhovému 

výboru. V bodu 1 aby nebyla zmíněna část usnesení „uložené v OVO“, stejně tak jako v druhé 

odrážce v příloze č. 2 tohoto usnesení – aby tam nebylo „uložené v OVO“. Děkuji.  
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P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Byl bych nerad, kdybyste můj protinávrh brali jako nepatřičný Můj záměr zvednout 

cenu na 130 tisíc za m2 byl zlepšit vyjednávací pozici Prahy 1 při prodeji. Když to zarámuji, 

je to roční inflace nemovitosti. Myslím, že kdyby Praha 1 chtěla být tvrdým vyjednavatelem, 

začne vyjednávat cenu na 180 tisíc za m2 a bude postupně klesat na cenu přiměřeně nižší. 

 Protože jsem se v tomto obchodním prostředí několik let pohyboval, tak vím, že není 

vhodné do dohadování jít s malými ambicemi.  

 Stačí to do protinávrhu s takovouto cenou za m2, nebo to chcete vynásobit, aby se tam 

změnila stávající cena?  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 Souhlasím s panem Heresem, porovnávat Národní a zastavěnou plochu je samozřejmě 

hloupost. Cena v této lokalitě ale poroste. Pokud se podíváte na prognózy realitního trhu, nic 

nenasvědčuje tomu, že by ceny nemovitostí měly klesat. Pokud nemáme nutnou potřebu 

peněz, tak bych na to nespěchal a počkal. Myslím si, že cena bude jen vyšší. Nemyslím si, že 

cena je nízká, ale myslím si, že do budoucna cena bude růst i v tomto okolí. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Když se dívám na znalecký posudek, tak objednatelem znaleckého posudku je 

společnost NR7? 

 

P.  H e j m a : 

 Paní magistra vysvětlí. 

 

P.  D u b s k á : 

 Ano, v materiálu máte jako objednatele znaleckého posudku společnost NT7, ale to 

byla jejich příloha v rámci jednání v poslední době. Znalecký posudek, kterým se chceme řídit 

a který jsem vám doporučovala doplnit do tisku, držím v ruce, a ten objednala městská část. 

Mám ho tady v originále, jeho kopie byla v pondělí součástí doplnění.  

 

P.  H e j m a : 

 Oznamovali jsme, že bylo rozdáno.  

 Pan Bodeček. 

  

P.  B o d e č e k : 

 Bavíme se tady o velké částce. Neměli by tuto záležitost ocenit ještě jeden nebo dva 

znalci? 

 

P.  H e j m a : 

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

 Alespoň u těchto bodů by bylo dobré, kdyby si lidé materiál pročetli. Už jen to, co se 

tady říká, tam je. Historická paměť je někdy mrcha. Samozřejmě, že se o tom historicky různé 

jednalo, že byla spousta posudků a málem se tento pozemek jednou za 55 milionů prodával. 

Bohu dík, že se tenkrát řeklo ne, že cena je kolem 100 mil., že posudek je nějaký divný a 

stavěli jsme se proti tomu. Mezitím se tam dostal investor, který je výrazně slušnější.  

V důvodové zprávě máte napsáno, že on sám požádal. Historicky to bylo obráceně – kupte si 

to, ale bývalí majitelé to nechtěli, pro ně byl výhodný nájem. Oni o to požádali sami a 

přestože jim byly známy posudky, složili peníze jako zálohu a deklarovali, že do výše  

110 mil. – pokud to schválíme – se zavazují toto koupit a v případě, že by si to rozmysleli, 

složená záloha propadá. Je to tak vstřícný a transparentní postup, který se snad stane 

standardem. 

 Co tady zaznívá? Neinvestujte, nestavte, my vám nic neprodáme, barák nechte ležet 

jako to dělají Italové a další pět až deset let budeme čekat, jestli se nezvedne cena pozemku. 

Proč? Chceme, aby Praha byla pěkná, aby se co nejrychleji rozvíjely stavební činnosti, aby se 

velké paláce dokončily, aby se Praha někam posunula. Tady máme tu výhodu, že se zbytného 

majetku zbavíme za takovou cenu, kterou jsme historicky neočekávali.  

 Jak s penězi bude nakládáno, je otázka rozpočtu a dalších věcí, to k tomu teď 

nepřipojujme. Černá, Hybernská, Poříčí – byli jsme se tam i se zástupci opozice podívat, 

oprášit plány, rychle to udělat. I v bytové koncepci je to zmíněno. Černá pro mladé, 

pokračování startovacích bytů, Hybernská, Poříčí a další domy. Souhlasím, tady je třeba 

bytovou plochu vrátit do městské části, což se děje. Každá koruna na to bude dobrá.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Musím reagovat na slovo zbytný. Pane kolego Bureši, neříkejte, že je to zbytné. 

Zbytný znamená, že to nepotřebujeme. My to ale potřebujeme, dostáváme z toho 72 tisíc 

ročně, což není tak málo. U Hartigovského paláce to možná zbytné je, tam jsme z toho neměli 

ani korunu, ale toto není zbytné.  

 Pokud tady zaznívá, že investor by to nechal ležet ladem a chátralo by to, tak dobře, 

ale zasmluvněme to. Dejte zastupitelům všechny informace, které máte z nových jednání, a do 

smlouvy dejme, že to prodáváme s tím, že si městská část dává podmínku, že tam bude to a 

to, abychom měli nějaké garance. Tady ve smlouvě nic nebude, pouze prodej – a dál si 

investore dělej, co chceš. To není ideální pro obec, která chce mít vliv na to, jak bude 

vypadat.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Zareaguji na Richarda Bureše. V materiálu nevidím znalecké posudky, u kterých by 

byl objednatelem městská část.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní Mgr. Dubskou. 
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P.  D u b s k á : 

 Nesla jsem panu zastupiteli ukázat aktuální posudek, staré posudky jsme tam nedávali, 

protože jejich platnost je irelevantní. Posudky jsou více než pět let staré a už v té době byly 

ceny stanoveny velmi rozdílným způsobem, proto jsme je nechali revidovat. Potom se většina 

posudků sešla na hranici 90 a 100 milionů, ale ten nejlevnější posudek byl 49,7. Tím se 

městská část dostala pod hranici 50 mil.,  kdyby tuto dispozici schvalovalo i hl. město. 

 Když mluvíme o posudcích, tak ještě jedna informace. Posudek, které předložilo NR7, 

hovoří o 53 milionech. Nechala jsem vám rozdat dnes na stůl doplnění, kde je dvojnásobná 

cena znaleckého posouzení, protože to dělal náš znalec. Můžeme udělat další kola, ale myslím 

si, že znalci v dnešní době posuzují ještě pečlivěji než dřív, dávají si větší pozor na referenční 

projekty, podle kterých posuzují. Pan radní Votoček může potvrdit, že jsme si dokonce 

nechali dělat posudek od dvou znalců a že se ceny liší. Je zapotřebí si to hlídat a myslím si, že 

jsme si to tady hodně ohlídali.  

 

P.  H e j m a : 

 Paní zastupitelka Počarovská se hlásí po čtvrté, prosím o hlasování, zda jí udělíme 

slovo. Prosím, máte slovo. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Až se bude hlasovat o prodeji, poprosím vás, jestli může být součástí kupní smlouva. 

Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Další je na řada pan zastupitel Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Nejvíce z příspěvků k tomuto tématu mě zaujalo, že městská část by měla smlouvu o 

prodeji spojit s nějakým vyjednáváním ohledně využití budovy. Máme k tomu nějaké 

možnosti, co by nás přesvědčilo k prodeji? Zazněla obava, aby to nebyl hotel. Myslím, že to 

byl velmi rozumný nápad. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci paní Mgr. Dubskou. 

 

P.  D u b s k á : 

 Je vydaný souhlas městské části s předloženým stavebním záměrem. Stavební záměr 

říká – je to souhrnná technická zpráva: 

 V současnosti je v budově v prostorách 1. nadzemního podlaží a v části 1. podzemního 

podlaží pobočka ČSOB banky. V dalších nadzemních podlažích jsou kanceláře. V budově 

není v současné době žádný byt. Budova bude po rekonstrukci užívána co do funkce stejně.  

V 1. nadzemním k ve 2. nadzemním podlaží a v části 1. podzemního podlaží budou 

pronajímané prostory pro obchod a služby. Ve vyšších nadzemních podlažích budou 

kanceláře.  

 Toto je část projektu, se kterým městská část souhlasila a vydala souhlas do 

stavebního řízení. Není možné, aby bez souhlasu městské části byl projekt změněn a byl z 

toho hotel. Souhlas je dán v rámci stavebního řízení.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za upřesnění. Po čtvrté se hlásí pan zastupitel Čižinský. Prosím hlasovat, zda 

mu udělíme slovo. Prosím, máte slovo, pane kolego. 
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Čím déle o tom mluvíme, tím větší pochybnosti tady vyplývají. Na závěr to 

korunovala paní Dubská a Richard Bureš, jak znalci jednou uvedou 40 milionů, jednou  

100 milionů. Musíme být ale opatrní a prověřovat, abychom se nenechali napálit.  

 Pokud máme hlasovat pro nějaký prodej, a znalci, se kterými se spolupracuje, nejsou 

věrohodní, tak to není zrovna dobrá taktika. To spolupracuje MČ Praha 1 se znalci, kteří jsou 

nevěrohodní, kteří udělají nějaký znalecký posudek a následně je zřejmé, že posudek je úplně 

mimo? To je závažné. 

 Nabádal bych zejména současnou koalici, aby si dávala pozor, pro posudek jakého 

znalce hlasují. To pro vás může být dost nebezpečné. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní Mgr. Dubskou. 

 

P.  D u b s k á : 

 Pane Nazarský – omlouvám se, má být pan Čižinský, ostře se ohrazuji proti tomuto 

nařčení. Jednám s co největší pečlivostí. Znalci, se kterými v současné době spolupracujeme, 

se řídí novými znaleckými předpisy. Snažíme se spolupracovat se znalci podle uzavřené 

smlouvy o zajištění služeb soudních znalců. Tito znalci jsou odpovědni za to, jaké výstupy 

nám odevzdají. Pokud jsem hovořila o nesrovnalostech, v tomto případě byly největší 

nesrovnalosti cca před pěti lety a ti znalce, kteří tehdy dělali posudky, pro městskou část již 

nepracují. 

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Uděluji slovo předsedovi Návrhového výboru, aby nám sdělil, jaké 

došly protinávrhy. 

 

P.  B u r e š : 

 Jsou to obligátní návrhy, které chtějí škrtnout pojem „uložené v OVO“.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Neztotožňuji se. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o tomto protinávrhu paní zastupitelky Počarovské. Pro 12, proti 1, 

zdrželo se 5, nehlasovalo 6. Tento návrh nebyl přijat. 

 Prosím o další návrh. 

 

P.  B u r e š : 

 Jiné pozměňovací návrhy nejsou. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Myslel jsem, že ústní návrh zaregistrujete. 

 

P.  B u r e š : 

 Žádal jsem, abyste to sepsal a podal mi to. 
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P.  V í c h : 

 Přes vaši roušku jsem to asi neslyšel. 

 Prosím o 5 minut na klub.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Abych ušetřil čas – ani s tímto návrhem se neztotožňuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předsedu Návrhového výboru o pozměňovací návrh. 

 

P.  B u r e š : 

 Pozměňovací návrh spočívá v tom, že místo odstavce za cenu stanovenou minimálně 

ve výši - jak tam bylo něco přes 106 mil. – kdy jde o vyjádření ceny znaleckým posudkem 

číslo – pan zastupitel Vích chce pouze nahradit, aby se vyměnilo za cenu stanovenou 

minimálně ve výši 130 tisíc Kč za m2 pozemku, kdy jde o vyjádření ceny stanovené 

znaleckým posudkem, což je nesmysl, protože posudek řekl něco jiného. Dejte ale hlasovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Dávám slovo předkladateli protinávrhu panu zastupiteli Víchovi. 

 

P.  V í c h : 

 Došlo tam k nedorozumění. Nemyslím, že by tam měla zůstat odvolávka na posudek, 

který s tím nesouvisí.  

 

P.  B u r e š : 

 Za cenu 130 Kč/m2.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím přistoupit k hlasování o tomto protinávrhu. Pro 7, proti 2, zdrželo se 8, 

nehlasovalo 8. Návrh nebyl přijat.  

 Prosím pana radního. 

 

P.  B u r e š : 

 Jiný pozměňovací návrh není. Došlo jen k úpravě v tisku, k nahrazení číslovky podle 

aktuálně doručeného posledního znaleckého posudku. Změnila se tam číslovka na 106171000, 

doplnilo se číslo a datum posudku.  

 

P.  H e j m a : 

 Můžeme hlasovat o původním návrhu usnesení doplněném o tyto údaje. Pro 13, proti 

4 nehlasovalo 6, zdrželi se 2. Usnesení bylo schváleno.  

 Dámy a pánové, je 17.30 hod., otevírám bod 

dotazy a interpelace z řad veřejnosti  

 Jako prvního přihlášeného prosím pana Martina Ullmanna, připraví se pan Michal 

Valenta. 

 Pan Martin Ullmann není přítomen, prosím pana Michala Valentu. Připraví se paní 

Jana Hauskrechtová.  

 Pan Ullmann předal interpelaci písemně, vzdává se možnosti vystoupit. 

 Slovo má pan Michal Valenta. 
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P.  V a l e n t a : 

 Dobrý den, pane starosto, dobrý den, vážení zastupitelé, moji interpelaci bych rozdělil 

na dvě části. V první části se pokusím sdělit jednu věc, která bude doufám jak zastupitelům, 

tak radním nápomocna, to je informace týkající se rozsudku obvodního soudu, který řekl, že 

záměr je veřejná soutěž. Tato informace je podle mne pro všechny kolegy klíčová, protože jak 

Ministerstvo vnitra ve své metodice, tak při zveřejňování záměru vždy městská část uvádí, že 

záměr není veřejnou soutěží. Tímto klíčovým rozsudkem soud říká, že při jakémkoli záměru 

rady nebo zastupitelstva, se musíte řídit, jako by to byla veřejná soutěž.  

 Čekám na to, jaká budou k tomu rozhodnutí, ale spíše to dávám k dobrému, aby se 

všichni zastupitelé při nakládání s majetkem tímto řídili, protože by se mohli dostat do 

nedobré situace. 

 K druhé části – doufám, že to už bude naposled, kdy vás s tímto budu obtěžovat – je 

jen potvrzením toho – prosím paní Valíčkovou o obrázek číslo 1. Na některém z předchozích 

zastupitelstev se mělo u soudu vyloučit, že spolupracuji s městskou částí. 

 Je to ta část, kdy ji vyloučil – Michal Valenta. Důrazně při soudním jednání popřel, že 

by ve stejnou dobu vyinkasoval měsíční paušál 40 tisíc, tak jsem cokoli vykonával pro 

městskou část.  

 Prosím o fotografii číslo 2. Je tam uveden dotaz předsedkyně senátu, z jakého důvodu 

jsem některé věci dělal. Jasně tam uvádím, že jsem měl smlouvu s městskou částí. 

 Jak jsem si všiml, pane starosto, tak vás trápí, že zde někteří lidé lžou. Mne to trápí 

také. Mrzí mě to. Už se k tomu nebudu vyjadřovat, jen chci říct, že tato informace nebyla 

pravdivá a i zde potvrzuji, že věci byly tak, jak jsem říkal já. Prosím o nějakou nápravu. 

Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 K této interpelace se hlásí pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Dovolím si reagovat na interpelaci. Byl jsme u toho soudu, slyšel jsem i rozsudek, 

Pane Valento, myslím, že kolegové nemusí mít obavu z toho, že by se dostali do nějakého 

průšvihu, protože nesdělují informace, které jste se dozvěděl a dozvídáte i teď. Je to obdoba 

toho, že v neděli jste si též na úřadu vyzvedl materiály na úterní jednání rady a víte, že už tu 

neděli tam byl problém.  

 Vyzval bych pana starostu, aby v této záležitosti zjednal nápravu. Je vidět, že pan 

Valenta se nepoučil z toho, co se dělo v minulosti a realizuje stejnou záležitost i v 

současnosti. Pane starosto, tato záležitost jde za vámi, je to vaše odpovědnost.  

 

P.  V a l e n t a : 

 Mohu zareagovat? 

 

P.  H e j m a : 

 Omlouvám se, interpelace je o sdělení interpelace, je možnost vystoupit ještě podruhé.  

 Prosím paní Janu Hauskrechtovou, která je občankou Prahy 7. Pokud není vlastníkem 

nemovitosti na Praze 1, musíme hlasovat o možnosti jejího vystoupení zde na zastupitelstvu. 

Prosím hlasovat o tom, zda může paní Hauskrechtová vystoupit. Pro 13, proti 0, zdržel se o. 

nehlasovalo 12. Prosím, máte slovo. 
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P.  H a u s k r e c h t o v á : 

 Vážení zastupitelé, jsem členka petičního výboru Za záchranu Hostince U Rotundy. 

Hostinec navštěvuji již od svých studií na vysoké škola a stal se pro mne azylem, setkávají se 

zde všechny vrstvy od profesorů po studenty a místní lidi, kteří si v živé komunikaci předávají 

své zkušenosti a předávají je dál. 

 Když jsem se dozvěděla o tomto problému, ihned jsme s přáteli zareagovali založením 

petice, na kterou jsme okamžitě zaznamenali rychlé reakce, což dokazuje, pro kolik lidí je toto 

místo důležité. Tento prostor je nejen hostincem, ale útočištěm s bohatou historií, které v 

turistickém centru Prahy umožňuje setkávání místních lidí toužících po klidu a výjimečném 

zážitku, který můžete najít v každé literatuře. 

 Vzhledem k tomu, že v Praze mizí tyto podniky jako houby po dešti, považuji za svoji 

povinnost vyslovit se k tomuto tématu. Proto vás žádám, vážené zastupitelstvo, jménem 1400 

podepsaných lidí během 48 hodin, k upuštění od záhuby tohoto podniku. Po rozhovoru s 

panem Svobodou máme jistotu, že chce situaci řešit a nesnaží se svým závazkům vyhnout.  

 Děkuji, že vezmete tyto informace na vědomí a podpoříte integritu měšťanské 

společnosti. 

 Na zdraví Jana Hauskrechtová.  

 

P.  H e j m a : 

 Jistě jste zaregistrovala na facebooku, že tuto věc se snažíme řešit, bude třeba se 

vypořádat s velkým dluhem, který tam je. S panem Svobodou i se spolumajitelem, který 

vlastní polovinu objektu, jsem v kontaktu. Už předevčírem jsme se domlouvali na nějakém 

postupu. Samozřejmě, že budou všichni podporovatelé zváni k tomu, aby pomohli. Možná se 

budeme muset všichni na dluh složit, nechávám to na viz major. Určitě máme zájem na tom, 

aby se tento kultovní hostinec zachoval. Bydlím tam nedaleko a litoval bych, kdyby nám 

odsud zmizel. Nikdo nemá zájem hostinec dostat pryč, ale musíme také dbát na ekonomiku 

věci.  

 Prosím paní Hanu Tesařovou, připraví se paní dr. Hlaváčková. 

 

P.  T e s a ř o v á : 

 Bydlím na Malé Straně ve xxxxxxxx ulici. Jsem tu proto, že jsme očekávali, že na 

tomto zastupitelstvu konečně bude projednávána privatizace našeho domu, která se táhne 

téměř 20 let - když vezmeme v úvahu první nezávaznou nabídku, protože ta byla v r. 2001.  

V domě jsme zestárli a ještě více srostli, takže nám záleží na tom, aby nám byt konečně patřil. 

Nemůžeme se toho dočkat. Čekali jsme, že se to bude projednávat na květnovém 

zastupitelstvu, na červnovém zastupitelstvu opět ne. Snad se ještě dožijeme zářijového 

zastupitelstva a že nás konečně vezmete na přetřes.  

 Není to pro nás legrace, cena se lety mění, jsou další podmínky, na které jsme ochotni 

přistoupit. Většina z nás nemíní dům prodávat, takže závazky, že se byt nebude nějaké roky 

prodávat, nejsou pro nás tak omezující. Museli jsme se ale také zajistit, že to zaplatíme.  

Z důchodu to samozřejmě nezaplatíme. Moje dcery prodaly zděděný byt v paneláku, sousedka 

prodala jejich oblíbenou rekreační chalupu, protože nám na tomto bytu dost záleží. Je s tím 

spojený celý náš život.  

 Vím, že se teď nic měnit nebude, ale prosím vás, vezměte náš případ konečně na 

vědomí. Mnozí ze zastupitelstva jsou tady průběžně celou dobu, co náš případ běží. Jedině 

pan dr. Votoček se o nás začal trochu zajímat a začal dávat na přetřes náš případ.  

 Děkuji vám a doufám, že na nás vzpomenete.  
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P.  H e j m a : 

 Jste v dobré péči, pan dr. Votoček je městský radní pro tuto věc, takže se správně toho 

ujal. 

 S technickou poznámkou pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Paní se sice představila, řekla ulici, ale chci se zeptat, jestli to je xxxxxxxx xx?  

(P. Hejma: Ano, je to xxxxxxxx xx) 

 Touto záležitosti jsme se zabývali před dvěma roky. Kolegům jsem uváděl, že jste byli 

ten případ, kdy jste měli k dispozici kupní smlouvy a byly vám nějakou administrativní 

chybou odebrány, a pak už se vám nevrátily. Myslím, že o tom neví jen pan dr. Votoček, ale i 

ostatní zastupitelé.  

 

P.  H e j m a : 

 Je to zneužití technické poznámky, ale je to k věci.  

 Prosím o příspěvek paní dr. Janu Hlaváčkovou, která je též ze xxxxxxxx xx. Není 

občankou Prahy 1. Musíme hlasovat o tom, zda jí umožníme vystoupit. Prosím, můžete 

vystoupit. 

 

P.  H l a v á č k o v á : 

 Chci se připojit k předřečnici, protože mně jde o stejný problém. Připojuji se k naší 

mnohonásobně odkládané privatizaci domu čp. 320, xxxxxxxx xx.  

 Původní návrh smlouvy nám byl předložen už před 20 lety. Smlouvy jsme podepsali, 

zaplatili 10 tisíc zálohy. Potom nám byly smlouvy proti naší vůli odebrány. Od té doby to 

chvílemi přichází na pořadí a chvílemi se to zase ruší. Už 20 let jsme v nejistotě, co s naším 

bydlením bude. Všichni nájemníci jsou tím značně znepokojeni. Všechny prostředky jsem 

získala prodejem chalupy proto, abych si mohla koupit byt. Nemám žádný majetek, jen sumu, 

kterou jsem si uschovala pro koupi a nemohu s ní nakládat.  

 Situace je pro nás tak tíživá, že rádi přistoupíme i na nové podmínky, to znamená na 

mnohonásobně vyšší cenu bytů, aby se naše situace vyřešila. 

 Připojuji se ke své předřečnici a prosím, abyste na nás nezapomněli. 

 

P.  H e j m a : 

 Vnímáme velmi pečlivě, budeme se vaší žádostí zabývat. 

 Prosím pana Karla Kovaříka, připraví se pan Ing. Filip Dvořák. 

 

P.  K o v a ř í k : 

 Jsem občan Prahy 1. Úvodem bych uvedl, že svou interpelaci nemám písemně, ale s 

vašimi kolegyněmi jsem se domluvil, že to sepíši a pošlu to datovkou. Uvítal bych reakci na 

místě a potom i odpověď písemnou.  

 Nepočítal jsem s tím, že sem dnes půjdu, ale když jsem přišel domů, tak na domě visel 

papír, že se naše ulice opět bude měnit ve filmové ateliéry mezi 20. hodinou večer  

a 4. hodinou ráno, kdy budou instalovat osvětlovací rampy, hluk atd. – a zalepte si okna. 

Nejsme ve válce, abychom si zatemňovali okna. Praha 1 jsou ateliéry? Chceme tady bydlet. 

Venku je 35 stupňů a my si máme zalepovat okna kvůli tomu, aby se natáčela nějaká 

pohádka? 

 Každý den sleduji úřední desku. Každý den se něco natáčí. Pětkrát po sobě Krimi 

Curych, který s Prahou nemá nic společného. Proč to nenatáčejí v Curychu? Protože by je 

hnali rychlým krokem. Před několika dny jsem viděl na Barrandově, jak tam postavili 

středověké město a co všechno umí, počínaje tím, jak se tam točila středověká Paříž, jak tam 
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udělali kryptu Gabčík a Kubiš do Resslovky, Sixtínskou kapli atd. Proč pohádky a toto 

nenatáčejí v ateliérech? Proč nás tím obtěžují? Proč si máme zalepovat okna? 

 Vyzývám Úřad městské části, aby aktualizoval pravidla filmové tvorby v ulicích Prahy 

s konkrétními termíny, aby se tam výrazně odlišily poplatky za to. Je naprosto neúnosné, aby 

platili za zábor ulice totéž, co my platíme třeba za to, když jsme před půl rokem opravovali 

fasádu a potřebovali jsme lešení kolem domu. To jsme zaplatili stejně jako když se natáčí 

komerční reklamy a nevím co všechno. Ať je v tom zohledněna cena, která je obvyklá. To je 

ta, kterou mají Barrandovské ateliéry.  

 Nepočítal jsem, že sem přijdu, ale přišel jsem před chvílí domů a toto nám visí na 

domě – zatemněte si, budeme natáčet. Nešel jsem domů, ale zabočil jsem sem.  

 Obsah mé interpelace je výzva,  aby se aktualizovala pravidla filmové tvorby a ať se v 

cenotvorbě udělá cena obvyklá, to znamená cena, kterou by zaplatili na Barrandově. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Určitě bude reagováno a věc budeme řešit. 

 Prosím pana Ing. Filipa Dvořáka, připraví se pan Zdeněk Svoboda. 

 

P.  D v o ř á k : 

 Dobrý den, na minulém jednání zastupitelstva jsem se jménem Hospodářské komory 

snažil vzbudit zájem o naši erudici v oblasti plateb spojených s restauračními zahrádkami, 

které jsou jedním ze symbolů zmírňování vládních opatření. Úřad MČ Praha 1 je správcem 

poplatku za umístění zahrádek, významného příjmu rozpočtu městské části, ale také 

významného nákladu pro provozovatele zahrádek.  

 My voze, vy o koze. Tak se bohužel dá popsat obsah odpovědi, které se nám dostalo. 

Lze se s ní seznámit na webu Prahy 1.  

 Samozřejmě, že víme, že správa poplatku není samosprávnou činností, ale přenesenou 

působností. O jakýkoli nezákonný nátlak jsme neusilovali. Přesto děkujeme za edukaci. 

 Pro opětovné vysvětlení. Pokud správce poplatku hodlá učinit jakékoli rozhodnutí, je 

jeho výlučným právem, ale i součástí odpovědnosti souvisejícími s jeho rozhodnutím opatřit 

si co nejširší okruh informací souvisejících s přípravou takového rozhodnutí. Logicky by se 

měl snažit shromáždit názory subjektů, které jsou v problematice, které se rozhodnutí bude 

týkat, orientované. Tomu, že stavební úřad shromažďuje při přípravě svých rozhodnutí názory 

desítek subjektů, se nikdo nediví a také to nikdo neoznačuje za ovlivňování. Stačilo tedy 

napsat, že správce poplatku všemu rozumí a při případném rozhodování o prominutí tohoto 

poplatku mu žádné informace nebudou chybět. 

 Hl. m. Praha jako gesto rozhodlo o vynulování nájemného na dobu nejbližších měsíců. 

Podnikatelé to ocenili. Rozhodnutí o místním oplatku zatím zůstává tajemstvím. Podnikatelé 

zůstávají zvědaví. 

 Děkuji za pozornost.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Zbyňka Svobodu, připraví se paní Mgr. Jana Kožnarová.  

 

P.  S v o b o d a : 

 Jmenuji se Zbyněk Svoboda a jsem nájemce Hostince U Rotundy. Provozuji to 11 let, 

je tam velký dluh, s dluhem jsem to už přebíral. Nájemné je velmi vysoké, paní přede mnou 

tam měla hrací automaty, které už dnes nemohou být. Nájemné zůstalo tak vysoké, už  

se s ním nehýbalo.  
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 Další věc je, že klientela je taková, že to tam nesmí být drahé. Proto tam nejsme 

středem zájmu cizinců, spíše jsme tam pro lidi z okolí. Vaříme tam obědy a pivo tam máme za 

30 korun.  

 Chtěl bych vás požádat o nový splátkový kalendář. Za celý lockdown jsem nedostal 

ani korunu. Nepožádal jsem o to, myslel jsem si, že když máme dluh, tak na to nemáme 

nárok. Prosím, abyste to zvážili. Rád bych tam zůstal a byl bych rád, kdybyste nám vyšli 

vstříc s nižším nájmem. S novým splátkovým kalendářem by to bylo úžasné. Děkuji. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Znovu opakuji to, co jsme si řekli předevčírem do telefonu, že se musíme sejít, 

rozebrat vaši situaci i se spoluvlastníkem domu a najít nějaké řešení. Opakuji, že tuto kultovní 

hospůdku nikdo nechce zničit, ale musí to mít řád a pravidla musí být dodržena. Budeme o 

tom jednat. Napište e-mailem na nás apel, budeme hned o věcech jednat, jsme na to 

připraveni.  

 Paní Mgr. Jana Kožnarová bydlí na Praze 9, není občankou Prahy 1. Budeme hlasovat 

o tom, zda jí umožníme vystoupit. Prosím hlasovat. Schváleno, pojďte se připravit k 

mikrofonu.  

 

P.  K o ž n a r o v á : 

 Jsem sice občankou Prahy 9, ale mám dítě, které chodí do základní školy na Praze 1. 

Dne 1. 6. jsem se účastnila schůzky na Magistrátu hl. m. Prahy. Proběhla tam schůzka s dr. 

Guschlovou, se zastupiteli panem Holečkem a s panem Čižinským k problematice možného 

úniku azbestu při probíhající rekonstrukci InterContinentalu. Bylo tam domluveno, že 

odbornice paní dr. Guschlová á nás potom seznámí s výsledky měření. Myslím ale, že 

smlouvu uzavřela s firmou Metrostav a že je vázaná k této firmě současně s námi informovat i 

tuto firmu.  

 Požádala bych o domluvení schůzky, kde by byli přítomni zastupitelé, paní dr. 

Guschlová, firma Metrostav a rodiče, kteří mají zájem o výsledky tohoto měření. Je možné to 

dohodnout? Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 S paní dr. Guschlovou jsme v pravidelném kontaktu, seznámila nás s výsledky. Mohu 

vás ubezpečit, že je to bez nálezu, žádné mikročástice v tomto směru nezjistila. S výsledky je 

možné se seznámit, určitě to bude možné prostřednictvím vedení školy. Domluvíme se o tom, 

jakým způsobem vám budou výsledky prezentovány. Myslím, že to bylo vyvěšeno i na 

webových stránkách školy a informace rodičům byly předány.  

 Máte právo vědět výsledky, nikdo vám to nebude upírat. Pro váš klid: nic tam nebylo 

zjištěno a bylo to prezentováno jak v médiích, tak i prostřednictvím vedení školy. Není třeba 

se scházet se zastupiteli, s Metrostavem a s dalšími, stačí, když dostanete na vědomí výsledky 

tohoto šetření od paní dr. Guschlové.  

 Končím bod interpelací občanů a prosím, abyste vznášeli interpelace z řad 

zastupitelů.  
 Slovo má pan zastupitel Čižinský.  

 Prosím o řízení tohoto bodu pana místostarostu, potřebuji technickou přestávku. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Mám interpelaci na předsedu Kontrolního výboru Davida Bodečka. 

 Vážený pane předsedo Davide Bodečku, předložil jste na zastupitelstvo dne  

29. 1. 2019 prodej bytu pro xxxx. xxxxxxxxxxx a všechny jste ubezpečil, že jste tuto 

privatizaci prověřil a že je v pořádku. Přitom jste neupozornil na existenci pochybností o tom, 
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zda není celý byt využíván jako ordinace, které byly obsaženy v tisku č. BJ2018/1398 – mimo 

jiné dopis xxxx. xxxxxxxxxxx radnímu Votočkovi ze dne 26. 6. 2018 a čestná prohlášení 

sousedů ze dne 25 6. 2018. Když jsem se vás na tuto věc e-mailově dne 23. 5. 2021 dotázal, 

odpověděl jste mi slovy: nechme to na orgánech činných v trestním řízení. 

 Táži se vás na následující: 

 Jakým způsobem jste věc prověřoval, co konkrétně jste udělal, jaké konkrétní 

dokumenty jste osobně studoval, jaké jiné kroky, např. místní šetření, prověření spotřeb 

energií u správce a jiné jste osobně realizoval nebo dal k jejich realizaci pokyn? 

 Studoval jste tisk č. BJ2018/1398? Nebo viděl jste dopis xxxx. xxxxxxxxxxx radnímu 

Votočkovi ze dne 26. 6. 2018 a čestná prohlášení sousedů ze dne 25. 6. 2018? Pokud ano, z 

jakého důvodu jste je neukázal ostatním kolegům zastupitelům a nezařadil je do tisku, který 

jste dne 29. 1. 2019 zastupitelstvu předložil? 

 Opravdu tvrdíte, že je v souladu s privatizačními zásadami z r. 1998 privatizovat byt i 

osobě, která má jiné byty či jiné možnosti bydlení v Praze? A opravdu si myslíte, že je v 

souladu s privatizačními zásadami privatizovat byt osobě, která v tom bytě nebydlí? Děkuji. 

 

P.  B u r g r : 

 S technickou se hlásí pan Kotas. 

 

P.  K o t a s : 

 Děkuji za slovo. Jestliže jsme nevyčerpali všechny interpelace z řad veřejnosti, 

navrhuji hlasovat o prodloužení interpelací pro veřejnost. Jestli se mýlím, tak se omlouvám.  

 

P.  B u r g r : 

 Pane kolego, škoda, že jste tady nebyl od začátku. Především jsme je vyčerpali a díky 

dnes odhlasovanému jednacímu řádu budou mít občané ještě možnost vystoupit ve 20 hodin 

večer. 

 Pan Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nevím, když zmáčknu technickou, jestli mohu reagovat na interpelaci. Když jsem 

reagoval na paní ze xxxxxxxx xx, tak jsem měl zato, že v rámci interpelace mohu reagovat. 

Bylo mi řečeno, že nikoli.  

 Na Pana Čižinského chci reagovat, že mu odpovím jednak písemně, jednak v rámci 

bodu, který budeme dnes projednávat, to znamená privatizace bytové jednotky č. 7 na adrese 

Bolzanova 7.  

 

P.  B u r g r : 

 Pan Bodeček má teď interpelaci. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Vážení, už léta se nájemce obecního bytu č. 19 na adrese Skořepka 9 snaží získat do 

svého nájmu další obecní prostor, a to konkrétně rozestavěnou jednotku v podkroví téhož 

domu o výměře 60 m2. Současná výměra jeho pronajatého obecního bytu o ploše 140 m2 pro 

2 osoby se zdá být pro něj nedostatečná. Úmyslem nájemce, který prezentuje a k němuž mám 

pochybnosti, je dostat na Prahu 1 jeho rodiče. Přitom vlastní družstevní podíl k bytu o ploše 

70 m2 na území Prahy 7, který je od poloviny r. 2018 prázdný. Tamní vedení družstva mu 

zakázalo jednotku pronajímat, neboť vlastník družstevního podílu odmítá, aby byla jednotka 

bezúplatně převedena do osobního vlastnictví, čímž pro cca 40 vlastníků bytů téhož domu 

blokuje už několik let zrušení družstva. Je jediným, kdo odmítá převod do osobního 
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vlastnictví, zřejmě s nadějí, že bez vlastnictví nemovitosti sloužící k bydlení na území 

hlavního města bude moci privatizovat obecní byt na Praze 1, který má v současné době v 

nájmu. 

 Nájemce je naprosto neoblomný a permanentně vyvíjí lobbing na představitele 

exekutivy naší radnice, ať je v jejím čele kdokoli. Zprostředkovaně jsem se dozvěděl, že 

údajně obchází jiné uživatele bytů v objektu Skořepka 9 s informacemi k možné privatizaci. 

Předpokládám, že toto je vyloučené i s ohledem na podmínky, za kterých nájemce vysoutěží 

nájem obecního bytu, přestože už tehdy disponoval družstevním podílem k bytu na Praze 7.

 Podstata mého dotazu se týká realizace projektu, a to ze strany MČ Praha 1, jehož 

výsledkem bude dokončení rozestavěného půdního prostoru na adrese Skořepka 9. Buď bude 

dán prostor do soutěže, na základě které dokončí realizaci jednotky nový nájemce, nebo 

jednotku stavebně dokončí oddělení investic za podmínky, že bude mít v rozpočtu k dispozici 

adekvátní finanční prostředky. Následně by prostor s bytem mohl být k dispozici např. pro 

někoho z preferovaných profesí. 

 Tímto si dovoluji vyzvat kompetentní osoby, aby zrychlily proces dokončení dostavby 

půdního prostoru na adrese Skořepka 9 s jedním z nejkrásnějších výhledů, který na Praze 1 

máme. Už na konci r. 2018 byl prostor po mém zhlédnutí připraven k dokončení. Děkuji.  

 

P.  B u r g r : 

 Pokračuje pan Vích. 

 

P.  V í c h : 

 Nemám svou interpelaci úplně připravenou a rád bych zareagoval jednak na pana 

Svobodu i na reakci pana starosty Hejmy na kritickou situaci Restaurace U Rotundy. Jsem 

moc rád, že situaci vnímá obdobně jako já, že Hostinec U Rotundy má své dlouhodobé kouzlo 

pro řadu obyvatel, studentů a lidí, kteří hospodu dlouhodobě navštěvovali a mají s ní spojenou 

svou určitou životní etapu a kouzlo místa. Má svou hodnotu i jinou než čistě komerční. I já 

bych se chtěl přimluvit za to, aby se našel způsob, jak tuto hospodu v dnešní podobě zachovat. 

Je to pamětihodnost pro všechny lidi, kteří to tam znají. 

 Pokusím se to lépe naformulovat písemně, což předám.  

 

P.  B u r g r : 

 Paní Nazarská. 

 

P.  N a z a r s k á : 

 Vážený pane starosto, dovoluji si zde přednést podnět od paní Anny Kulové. 

Interpelace reaguje na vaši prezentaci plánovaných úprav parčíku v Pařížské. 

 Cituji: 

 Cítím potřebu vyjádřit velké znepokojení nejen nad návrhem samotným, ale nad 

celkovým směřováním a povahou projektů, o jejichž realizaci v blízké budoucnosti se v 

historickém centru Prahy vážně uvažuje, jako je stavba v parku Na Františku, návrhy 

revitalizace Anenského trojúhelníku a podobné projekty. Jsou v naprostém rozporu s tzv. 

adaptační strategií hl. m. Prahy na změnu klimatu, dokumentem vycházejícím z tzv. Pařížské 

dohody, k jejímuž naplňování se Česká republika připojila.  

 Přiznám se, že tomu vůbec nerozumím. Vyplývá z toho, že zadavatel projektů, stejně 

jako jeho partneři projektanti s obsahem a závazky tohoto dokumentu nejsou vůbec 

obeznámeni. Nedovedu si představit, že by je vědomě ignorovali. 

 Rovněž se musím přiznat, že mi zcela uniká, čím jsou tyto „úpravy“ (park v Pařížské), 

„revitalizace“ (Anenský trojúhelník), stavby (park Na Františku) motivovány. Tato místa 

vnímám jako kompletní a zcela integrovaná tak, jak jsou. Samozřejmě, péče a údržba, citlivá 
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transformace v rámci stávajícího jistě je. Nešetřeme na péči o tato cenná místa, povolejme 

mistry mezi zahradníky. Hlavně ale reflektujeme stav klimatu a jednejme v souladu s našimi 

závěry, respektive s našimi závazky vůči našim mezinárodním partnerům, našim dětem i sami 

sobě (viz zmiňovaná adaptační strategie). 

 Posilujme a rozšiřujme zelenou infrastrukturu, zařaďme v maximální možné míře 

prvky infrastruktury modré. Toto jsou oblasti, kam mají putovat naše investice. Nic víc, nic 

míň, než k čemu jsme se zavázali. 

 Naprosto nepřijatelné je ale ničení zelených prvků a jejich „nahrazování“ prvky 

šedými, tedy materiály, které vedou k dalšímu oteplování (absorbce slunečního záření ve dne 

a vyzařování v noci) a přispívají k rozšiřování tepelných ostrovů a k následné devastaci zdraví 

primárně obyvatel dané lokality (rozsáhlé dlážděné plochy a betonové lavičky). 

 Je samozřejmě možné, že bude za tímto účelem potřeba ukončit spolupráci se 

současnými partnery a navázat spolupráci s jinými partnery, s takovými, kteří budou schopni 

ve svých návrzích na současný stav věcí vhodně reagovat. 

 Děkuji za písemnou odpověď, kterou předám paní Anně Kulové.  

 

P.  B u r g r : 

 Připraví se pan Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Mám interpelaci na pana radního Votočka a na pana Grabeina Procházku, který zde 

není, ale věřím, že mě slyší.  

 Vážení páni radní Votočku a Grabeine Procházko, obracím se na vás jako na 

předkladatele tisku, kterým dne 8. 6. t. r. rada MČ Praha 1 rozhodla o výpovědi z nájmu 

nebytového prostoru provozovateli Hostince u Rotundy. V r. 2019 jsem jako radní pro finance 

zastupitelstvu opakovaně předkládal návrh na splátkový kalendář pro tohoto nájemce, který 

byl zastupitelstvem schválen. Nájemce se však i poté dostal do situace, kdy nebyl schopen 

dluh splácet a nutno dodat, že v tom významnou roli sehrála omezení související s 

onemocněním covid 19, tedy že provozovatel nemohl mít otevřeno a tudíž jakkoli generovat 

případné tržby, z nichž by dluh splácel. Tímto způsobem se dostal do platební neschopnosti, 

přičemž neměl nárok na jakékoli dotace ze strany státu nebo možnost snížení nájmu, protože 

je na něj vedena exekuce, resp. protože má vůči pronajímateli dluh.  

 Víme, že MČ je polovičním vlastníkem nemovitosti a k uvedenému postupu vyslovil 

souhlas i druhý spolumajitel domu. Rovněž je mi jasné, že dobrý hospodář musí hledět na to, 

aby mu nájemci nájemné platili a v opačném případě má povinnost nájem ukončit. Bavme se 

však o specifičnosti tohoto případu a o způsobu, jakým byla výpověď odsouhlasena.  

 Hostinec u Rotundy je unikátní tím, že ač je v bezprostřední blízkosti turistických 

tahů, jeho návštěvníci jsou především starousedlíci, sousedé či studenti přilehlých škol. Jedná 

se o cenově přístupný podnik nejširší veřejnosti. Pravda, i zde možná spočívá problém s 

dluhem. Výpověď přichází bezprostředně poté, co podnik mohl po dlouhých měsících 

omezení, během nichž nemohl platit nájem, protože negeneroval žádný zisk, opět zahájit 

provoz, a hlavně, provozovatel se o schválení udělení výpovědi dozvídá šeptandou a ze 

sociálních sítí.  

 Vážení páni radní, každý měsíc se starosta Hejma fotí pro Malostranské a jiné noviny 

u nějaké provozovny na Praze 1 s tím, že podporuje nejrůznější řemeslníky, živnosti a 

provozovny. Nebylo by slušné, aby se takto navenek profilované vedení radnice alespoň 

pokusilo o dialog s provozovatelem oblíbené lokální hospody před schválením výpovědi, 

zvláště poté, kdy v předchozím období objektivně nemohl splácet dluh a s přihlédnutím k 

tomu, že slevu na nájemném dostaly i obchody s turistickými cetkami, které rozhodně 

nesplňují termín lokální vybavenosti.  
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 Žádám vás tedy o zvážení celé situace a nalezení řešení, které na straně jedné vyhoví 

principům řádného hospodáře a na straně druhé umožní další provoz oblíbeného Hostince u 

Rotundy. Děkuji.  

 

P.  B r o ž : 

 Podle výrazu pana dr. Votočka vidím, že má technickou poznámku. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Mohu reagovat, pane magistře. Pokusili jste se zachránit tuto restauraci uzavřením 

splátkového kalendáře v březnu 2019, tedy rok před tím, než začal covid. Na tento splátkový 

kalendář nájemce nezaplatil ani jednou. Musíme se starat také o to, aby finanční vztahy a 

platební morálka byla v pořádku. 

 Naprosto souhlasím s tím, že hospodu je třeba zachovat, ovšem může to být i za jiného 

provozovatele.  

 

P.  B u r g r : 

 Než tam slovo paní Talackové, malou poznámku. Zneužiji svého řídícího postavení. 

Výpovědní lhůta trvá několik měsíců a myslím si, že je prostor pro další jednání a nalezení 

určitého konsensu. 

 Paní Talacková. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Myslím si, že splátkový kalendář byl odsouhlasen dva měsíce před příchodem covidu.  

 Mám interpelaci na pana radního Bureše. Ráda bych se vrátila k parčíku na rohu ulic 

Pařížská, Maiselova a Břehová a k tisku, který schválila rada městské části dne 8. 2. t. r.. 

Schválili jsme dodavatele projektové dokumentace pro projekt Veřejný prostor Pařížská – 

Staronová synagoga, a to firmu TaK Management s. r. o.  

 Součástí tisku byl výkres společnosti TaK, kde firma navrhla zpevnění ploch, 

odstraněni keřů a trávníků. 

 V nabídce, která zároveň tvoří součást tisku, je možné se dočíst, že předmětem 

nabídky je návrh stavby, studie, rekonstrukce, v návaznosti na projekt Staroměstská brána, 

což je projekt soukromého investora, v rozsahu zadání objednatele (Ing. Bureš, Ing. Dvořák, 

MČ Praha 1). 

 Ráda bych se zeptala, jaká jednání jste vedli s firmou TaK, nebo s investorem 

Staroměstské brány ohledně návaznosti s projektem Staroměstská brána? 

 Zároveň jsem se dočetla, že studie z r. 2020 byla kladně projednána na úrovni MČ 

Praha 1. Kde byla konkrétně projednána? V komisi pro životní prostředí jsme to neměli.  

 

P.  B u r g r : 

 Kolega má dvě minuty na reakce. 

 

P.  B u r e š : 

 Předám dotaz předkladateli tohoto tisku, aby připravil pro vás odpověď. Jak jistě víte, 

je to investiční tisk, já vám odpověď neřeknu. 

 

P.  B u r g r : 

 Pan Mařík. 

 

P.  M a ř í k : 

 Svou interpelaci jsem předal písemně. 
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P.  B u r g r : 

 Pan Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Vážený pane starosto, táži se vás ohledně novostavby obchodního domu Brand Store 

na nám. Miloše Formana před hotelem InterContinental, jejíž realizaci odporujete. Celý 

projekt je nazýván Staroměstská brána – snad proto, že jde o prostor mezi katastrálním 

územím Holešovice a katastrálním územím Josefov. Dnes jste k tomu řekl, že se vám líbí. 

Prosím o odpovědi na následující otázky: 

 Dal jste jako starosta ve prospěch tohoto projektu jakýkoli souhlas ve smyslu § 184a) 

stavebního zákona? Např. k pozemkům v k. ú. Josefov, parc. č. 74 a 57 a pozemků v k. ú. 

Staré Město, parc. č. 986/1, 981/1, 1014/5, 984 a 985? 

 Opravdu si myslíte, že řádně vykonáváte funkci starosty ve vztahu k hájení zájmů 

obce a občanů obce dle § 89, odst. 4, stavebního zákona, pokud za vašeho vedení podporuje 

Praha 1 ty developerské projekty, které se vám osobně líbí? 

 Opravdu si myslíte, že je v zájmu Prahy 1 vznik nových luxusních obchodních prostor 

v Pařížské ulici? Myslíte, že je v Pařížské ulici obchodních prostor málo? 

 Děkuji za odpověď.  

 

P.  B u r g r : 

 Pan Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Vážení členové rady, z pozice opozičního zastupitele, který se snaží být aktivním 

členem komise obecního majetku, mi dělá radost, že se Praze 1 daří obsazovat prázdné obecní 

byty. Trošku mě mrzí, že se tak děje bez aktivnější spolupráce napříč politickým spektrem, 

kdy tento cíl mají v programech všechna politická uskupení. To však není důvod, abych 

neměl radost ze zájmu veřejnosti o bydlení v obecních bytech na Praze 1 a z toho, že se nám 

snad podaří postupně do města vrátit život.  

 Dovolím si vás však pošťouchnout v oblasti, kde radnice spí, a to v projektech kolem 

startovacích bytů pro mladé, s úpravami nyní platných podmínek. Myslím, že nastal čas, aby 

bylo realizováno další kolo, kdy podpoříme mladé začínající spoluobčany (a nejenom mladé), 

kteří do budoucnosti budou tvořit jádro aktivní občanské společnosti na Praze 1. 

 Velmi postrádám projekt pronájmu obecních bytů občanům Prahy 1 bydlících  

v nájmech u soukromníků, kteří je vystěhovávají. V poslední době jsem zaznamenal 6 

podobných případů. Nevidím důvod a často smysl, proč by lidé z podobných situací měli 

soupeřit ve výběrovém řízení s těmi, kteří se účastní soutěže na tzv. komerční nájem, tj. nájem 

s nejvyšší nabídkou. Poslední realizované výběrové řízení je toho důkazem. Je tu veřejnost, 

která je ochotna za adresu na Praze 1 nabídnout 500 Kč/m2/měs. pro obecní byt s dalšími 

vysokými poplatky za služby. Je to v pořádku, chováme se jako řádní hospodáři. Bylo by ale 

dobré přijít s obdobný projektem z minulosti, kterým byl projekt Občan Prahy 1 umožňující 

dlouholetým občanům naší městské části získat obecní byt za současné standardně nastavené 

nájemné 150 Kč/m2/měs. 

 Prosím, pojďme o tomto diskutovat a ideálně i realizovat. Děkuji.  

 

P.  B u r g r : 

 Pan Bodeček se vlamuje do otevřených dveří, ale to bude asi součást odpovědi.  

 Pan Skála. 
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P.  S k á l a : 

 Mám spíše prosbu na kolegy z ODS. Jedná se o to, že byl v Poslanecké sněmovně 

předložen návrh, který byl vrácen Senátem. Poprosil bych vás, kdybyste mohli oslovit své 

senátory a tento návrh s nimi probrat. Jedná se o parkování motoristů na chodnících. Mohlo 

by nám to pomoci v řešení našich problémů s parkováním koloběžek. Pan Bureš bude asi 

vědět, o jaký zákon se jedná. Proto prosím, aby v Senátu byli vaši senátoři s tímto seznámeni 

a pomohli nám náš palčivý problém na Praze 1 řešit. Děkuji. 

 

P.  B u r g r : 

 Bude reagovat pan Bureš.  

 

P.  B u r e š : 

 Toto jsme zavnímali. Sám víte, že jak v Parlamentu, tak v Senátu je problém, že to 

jsou mimopražští a vůbec nechápou, o čem mluvíme. Za pár dní bude naším spolustraníkem a 

spolukandidátem pan Čižinský, tak to třeba půjde lépe. 

 

P.  B u r g r : 

 Pan Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Mám interpelaci na předsedu Kontrolního výboru Mgr. Davida Bodečka. Obracím se 

na něj s dotazem, jakým způsobem výbor řeší škodu vzniklou stavebními pracemi 

souvisejícími s budováním nepovolené stavby parkovacího stání pro vůz Sboru dobrovolných 

hasičů Praha 1? Výbor byl pověřen zabývat se touto záležitostí usnesením zastupitelstva. 

 Zajímá mě, zda kontrolní výbor dospěl k názoru, že MČ Praha 1 vznikla škoda, zda 

dospěl k rozhodnutí, že škoda by měla být vymáhána, zda dospěl k závěru, kdo tuto škodu 

zavinil a k jakým krokům vyzval, které by vedly k určení viníka a k vymáhání škody? Děkuji. 

 

P.  B u r g r : 

 Pan Bodeček bude reagovat. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o stavebních aktivitách na pozemku 

mateřské školy myslím v únoru letošního roku a uložilo Kontrolnímu výboru prověřit 

související okolnosti a předložit zastupitelstvu pokud se nepletu do konce září letošního roku. 

 Kontrolní výbor hned v březnu na svém jednání toto vzal na vědomí, ustanovil 

tříčlennou pracovní skupinu, ve které je Mgr. Petr Scholz, který je předsedou této skupiny, 

pak jsem tam já a Stanislav Lazar za uskupení ANO. Uložil vedoucímu pracovní skupiny 

Petru Scholzovi, aby pracovní skupina prověřila tento úkol. 

 Už v únoru, když se toto řešilo, na zasedání zastupitelstva jsem říkal, že toto není 

záležitost pro Kontrolní výbor, ale že by se to mělo řešit v rámci interního auditu. I přesto 

pracovní skupina se záležitostí zabývala, oslovila šéfa právního oddělení, který dal nějaké 

stanovisko, a v květnu se Kontrolní výbor usnesl, že tuto záležitost musí postoupit internímu 

auditu.   

 To je to, co jsem tady předznamenával v únoru. Kontrolní výbor ale není oprávněn 

delegovat tyto úkoly internímu auditu, a tak jsme přes starostu tuto záležitost delegovali. 

14.6., když jsme měli Kontrolní výbor, ptal jsem se interní auditorky, kdy bychom mohli 

očekávat výsledek. Řekla mi i s ohledem na její plán, kdy řešila čtyři nebo pět mimořádných 

auditů, termín 10. srpna.  
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P.  B u r g r : 

 Pane kolego, musím vás přerušit a upozornit vás na dnes schválený jednací řád. 

 Slovo má pan Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Kolega Bodeček si myslí, že byl schválen jednací řád v tom znění, které navrhoval on, 

ale bohužel se tak nestalo.  

 Mám ještě interpelaci na pana starostu. 

 Vážený pane starosto, obracím se na vás ve věci nehospodárného nakládání vámi 

vedené radnice se svěřeným majetkem. Moje interpelace se týká jmenovitě domu na roku ulic 

Štěpánské a V Jámě, ve kterém je umístěna Galerie 1. Přizemní prostor Galerie z ulice 

Štěpánská je jediným, který je zrekonstruován a využíván ke kulturním účelům, v dnešní době 

především i výstavám, v minulosti jsme zde zažili i další kulturní akce, debaty s občany, 

různá setkání i dokonce jednání mimořádného zastupitelstva. 

 Zbývajících téměř 4000 m2, které jsou v dezolátním stavu, slouží pouze jako skladiště 

přebytečného nábytku. S brutalistním domem jen pár kroků od Václavského náměstí mělo již 

několik politických reprezentací různé záměry. Od r. 2011 se objevují nejrůznější nápady, od 

výstavby nové radnice MČ před dohledové centrum policie až k zbudování europoslanecké 

kanceláře. Po započaté rekonstrukci před několika lety, kdy proběhly demolice do té doby 

použitelných prostor, práce ustaly a nyní je dům použitelný pouze pro zmíněné skladování 

nábytku. Přesto MČ platí za udržování domu v takovémto stavu 3 mil. Kč ročně, tedy 

především za ostrahu prázdných prostor. Od doby svěření tohoto majetku MČ se již jedná 

řádově o vyšší desítky milionů z veřejných peněz na provoz chátrajícího domu, v němž se 

prohání meluzína.  

 Proto přišla v r. 2019 námi vedená radnice s návrhem opravy tohoto domu a 

následným pronájem subjektu, který za nájemné, které by pokrylo opravy, dům oživil. K 

realizaci našeho plánu svržením námi vedené koalice bohužel nedošlo a dům tak dále zeje 

prázdnotou.  

 Vážený pane starosto, obracím se na vás jako člena rady MČ zodpovědného za 

investice. Jaký je váš plán s tímto domem? Přijde vám hospodárné utrácet 3 mil. ročně z 

veřejných peněz za prázdný dům plný duchů? Neměl by dobrý hospodář spíše investovat do 

svého majetku, který chátrá a odčerpává z obecní kasy finanční prostředky, místo realizace 

grandiózních projektů ve veřejném prostoru, které zelené plochy degradují na zadlážděnou 

plochu? Je toto zodpovědné nakládání s prostředky, které jsme vám svěřili? Podle mého 

názoru nikoli. 

 Děkuji za odpověď.  

 

P.  B u r g r : 

 Máme technickou poznámku pana Nazarského, asi někde porušujeme jednací řád. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Nejsem si tím jist, ale myslím si, že když někdo reaguje na interpelaci, měl by to 

dokončit. Myslím, že na to měl dvě minuty, které neuběhly. Odpověď mě zajímala. Hrozí tam 

prodlení nebo promlčení celé záležitosti, byl bych rád, kdybychom umožnili panu Bodečkovi 

dokončit aspoň myšlenku. Děkuji. 

  

P  B u r g r : 

 Tyto věci řeší jednací řád a každý dotazovaný má možnost se rozhodnout, zda odpoví 

písemně nebo bude reagovat okamžitě. Zde máme dvě minuty na odpověď.  

 Teď má slovo pan Bodeček. 
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P.  B o d e č e k : 

 Naváži na to, co říkal Vladan. I v původním jednacím řádu bylo, že ten, kdo je 

interpelovaný, může reagovat v délce dvou minut. 

 K mé poslední interpelaci. 

 Vážení kolegové, kteří tvoříte koalici, dne 14. ledna 2020 byla zveřejněna tisková 

zpráva, že v uvedený den, a to v rámci budoucí exekutivy Prahy 1, podepsali koaliční 

smlouvu Mgr. Eva Špačková za ODS, Ing. Petr Hejma za uskupení My, co tady žijeme, Ing. 

Karel Grabein Procházka za ANO a MUDr. Jan Votoček za TOP 09. Neúspěšně jsem se 

snažil na veřejně přístupných webových stránkách najít tuto koaliční smlouvu. 

 Ptám se, zda existuje uvedený dokument? Pokud ano, kde je zveřejněn? Bylo by 

možné ho vidět?  

 Lépe se nám pak bude objektivně posuzovat jak vaše práce, tak i vaše vzájemná 

spolupráce. Možná pak snadněji porozumíme některým vašim počinům, které se některým, 

bez znalosti smlouvy, občas zdají být někdy podivné. 

 Primárně mě nyní zajímá Nemocnice Na Františku. Kdy bude zahájen proces, jehož 

výsledkem bude jmenování jejího řádného ředitele? Současný ředitel je bohužel pouze 

pověřený zastupováním. Děkuji vám.  

 

P.  B u r g r : 

 Slovo má pan Skála. 

 

P.  S k á l a : 

 Jako správný politik, který se učí, pochopil jsem, že popisem práce politika je znovu 

říct to, co už bylo řečeno, jen to neřekl on.  

 Chtěl jsem říct k Hospodě u Rotundy, kdy už bylo vše řečeno, když se tady bavíme o 

prodeji pozemků za sto milionů a o tom, že v městské kase je zbylá miliarda, tak netvrdím, že 

bychom se měli přestat chovat s péčí řádného hospodáře, ale pokud Hospoda u Rotundy není 

schopna splácet nájem 40 tisíc a všichni jsme se shodli, že je potřeba ji zachovat, tak jestli by 

bylo možné revidovat nájem na nějakou snesitelnou výši. Myslím, že se u této hospody jedná 

o občanskou vybavenost. V centru města už není zachováno tolik hospod takto lidových, kde 

pivo, které není sice někdy natočeno do pravé míry, stojí pořád 30 Kč. Poprosil bych o to. 

Děkuji.  

 

P.  B u r g r : 

 Dám slovo panu starostovi. 

 

P.  H e j m a : 

 Krátká reakce. Uvažoval jsem nad tím, že bychom mohli mít svoji obecní hospodu, 

bavili jsme se o tom s paní místostarostkou. Můžeme to projednat na příštím zastupitelstvu.  

 

P.  P r o c h á z k a : 

 Mohu na to krátce reagovat? Chtěl jsem jen říct, že se musíme ke všem věcem stavět s 

péčí řádného hospodáře. Jen k dnešnímu dní pohledávek, které máme v ekonomické činnosti, 

jsou desítky milionů. Problém musíme řešit komplexně. Jsem rád, že se kolegové věnují této 

restauraci a že ji chtějí nějak zachránit. Těchto prostor máme víc. Je to Blatnička, která je tady 

50 let a která je dnes také na pokraji přežití atd.  

 Není to jednoduché řešení: pomoci, jednat s péčí řádného hospodáře, vymáhat 

pohledávky. Mezi tím se někdy hledá cesta. Děkuji.  
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P.  B u r g r : 

 Vyčerpali jsme čas na interpelace. Přihlášen je pan Čižinský, měl by vystoupit po 

vyčerpání programu. Je jediný, zneužiji svého postavení řídícího a dám mu ještě slovo. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Mám interpelaci na pana tajemníka.  

 Vážený pane tajemníku, pan Richard Bureš (ODS) má firmu na provoz a pronájem 

výherních automatů, která se jmenuje Gabby s. r. o. Tato firma na provoz a pronájem 

výherních automatů si opatřila internetovou doménu nebytypraha1.cz. Na tuto doménu 

nedávno (tj. za působení ODS ve vedení Prahy 1) umístila MČ Praha 1 svou aplikaci 

poskytující informace o nebytových prostorách v nemovitostech svěřených MČ Praha 1. Na 

stránce je logo Prahy 1, obsah aplikace dodává MČ Praha 1 a stránka je propagována MČ 

Praha 1.  

 Podobný problém existoval s webovou stránkou propagující činnost výboru proti 

vylidňování a na podporu komunitního života MČ Prahy 1, který obec umístila na doménu 

patřící paní Bronislavě Sitár Baborákové, političce ANO Paní Sitár Baboráková po veřejné 

kritice ze strany člena tohoto výboru (dle vyjádření paní Sitár Baborákové při interpelacích 

dne 18. 5. 2021, ovšem nikoli  „nikoli na základě pana Městeckého“), převedla doménu na 

MČ Prahu 1.  

 Kladu vám následující otázky: 

 1. Jak tuto situaci řešíte? 

 2. Jakým způsobem došlo k výběru výše uvedených domén, na které Praha 1 umístila 

své weby, zda probíhalo nějaké výběrové řízení, jakým způsobem byla zdůvodněna nutnost 

umístění webů právě na tyto domény? 

 3. Jak je tato spolupráce, tj. dodání obsahu obecního webu na soukromou doménu, 

zajištěna smluvně, aby např. nedocházelo k bezdůvodnému obohacení ani na jedné straně, aby 

byl účel obecního webu zajištěn atd.? 

 4. Jakým způsobem je ošetřen střet zájmů, kdy tytéž osoby, tj. Richard Bureš z ODS a 

Bronislava Sitár Baboráková z ANO, vystupují na obou stranách tohoto vztahu mezi MČ 

Prahou 1 a vlastníkem domény? 

 5. Jakým způsobem je zajištěna bezpečnost těchto obecních webů (nezneužitelnost 

údajů, prevence ztráty dat aj.)? Kde jsou vůbec umístěny příslušné servery? Jsou umístěny v 

prostorách ÚMČ Praha 1 a pokud ano, na základě jakého právního důvodu? A má Praha 1 

příslušná data zálohovaná? 

 Děkuji.  

 

P.  B u r g r : 

 Myslím, že je to vyčerpávající. Kaji se za porušení jednacího řádu. 

 Paní Baboráková má technickou poznámku. 

 

P.  B a b o r á k o v á : 

 Panu Čižinskému předám technické dokumenty, aby si je prostudoval a už o mně 

neříkal lži.  

 

P.  B u r g r : 

 Skončil čas interpelací. Máme bod číslo 
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8 (9), tisk 1006 

žádost o prominutí nedoplatku za užívání bytu v domě č. p. 610, k. ú. Nové Město,  

Žitná 23, Praha 1  

 Předám řízení panu starostovi.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka, aby se ujal předkladu. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Tento materiál je výrazem toho, čeho lidská drzost dosahuje. V r. 2014 byla v 

komerčním nájmu na 15 let pronajata bytová jednotka na adrese Žitná 23 manželům 

xxxxxxxxx. Už za tři roky dostali výpověď, protože tam byl dluh 408922,14 Kč. Kromě toho 

celou dobu tato bytová jednotka byla používána k provozování AIRBNB. Mezitím se 

rozvedli, protože se pan xxxxxx uchlastal a zfetoval natolik, že musel být zavřený v blázinci. 

Napadli výpověď a soudili se tak dlouho, až nakonec dostali platební rozkaz na  

601869,14 Kč. Dosáhli jsme toho, že prostor byl konečně vyklizen.  

 Najednou, když byli odsouzeni k náhradě škody, má paní xxxxxxxx takovou drzost, že 

žádá, abychom jí prominuli jak smluvní pokutu, tak dluh a náklady řízení. To je podstata 

tohoto bodu. Varianty nenabízíme.  

 

P.  H e j m a : 

 Pojďme vypořádat dvě technické poznámky. Slovo má pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Důrazně se ohrazuji proti slovníku pana Votočka jako drzost, uchlastat, ufetovat. Je to 

nedůstojné. Pokud si chcete hrát na nějakou důstojnost, tak Jene Votočku, odejděte. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Pavle Čižinský, vaše jakékoli vystoupení uráží důstojnost všech tady. Ty jsi, chlapče, 

bohužel nemocný, měl by ses dát léčit, měl by ses nechat vyšetřit psychiatrem a být zbaven 

svéprávnosti.  

 

P.  H e j m a : 

 Pánové, prosím přestat s osobními útoky.  

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Myslím si, že vystoupení pana dr. Votočka bylo za hranou slušnosti. Zároveň se 

domnívám, že tím bylo porušeno nějaké GDPR, protože pokud se informace zakládají na 

pravdě, tak rozhodně neměly zaznít touto formou na plénu. 

 

P.  H e j m a : 

 Pojďme pokračovat v diskusi. Slovo má pan zastupitel Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Nebudu se také věnovat meritu věci, tomu slovníku. V pondělí byla veřejnost 

vykázána z Kontrolního výboru z toho důvodu, že jeden z nás odmítl odsouhlasit mlčenlivost 

o informacích, které tam zazní. Říkat takovéto citlivé informace na veřejném zasedání 

zastupitelstva ještě touto formou mi připadá krajně nevhodné.  

 



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

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

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 83 
 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím hlasovat. Protinávrh nedošel, hlasujme o původním 

návrhu usnesení. Pro 17, proti 1, zdrželo se 5, nehlasoval 1. Usnesení bylo schváleno. 

 Přejdeme k projednání původního bodu  

9 (10), tisk 1125 

odnětí pozemků tvořících areál Vrchlického sadů, svěření části pozemku č. parc. 1085, 

Havelská, vypořádání faktických a právních vztahů na pozemku č. parc. 2318/9  

 Prosím předkladatele. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Tento materiál je výsledkem dlouhodobého jednání s hl. m. Prahou o výměně 

pozemků. Jedná se o žádost o odsvěření pozemků ve Vrchlického sadech a svěření hl. městu a 

současně o žádost o svěření Havelské ulice, tržiště, do pravomoci městské části 

 Prosím paní magistru, která byla na jednáních, aby nás provedla. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, paní magistro, máte slovo. 

 

P.  D u b s k á : 

 Tento tisk je souhrnným tiskem, který řeší několik okruhů problémů. Jednak tímto 

tiskem necháváme zastupitelstvu na uvážení, aby bylo odňato vše, co tvoří Vrchlického sady, 

se dvěma výjimkami. Jednou z výjimek je plocha dětského hřiště. Včera odpoledne byl podán 

návrh na vklad, kdy tento pozemek bude mít příště samostatné parcelní číslo. Tento pozemek 

by zůstal městské části jako vybavení pro naše děti. 

 Druhou výjimkou je pozemek na druhé straně, kde je filmová technika a byl to 

pozemek, který se dlouho používal pro Subterru. Pokud je nutno v centru zaparkovat větší 

množství vozidel, je to ideální místo.  

 Tyto dva pozemky se navrhuje neodnímat a zanechat v majetku městské části.  

 Současně je tímto tiskem navrhováno po dohodě s Magistrátem požádat o svěření 

pozemků v Havelské, jak to máte v příloze k tisku vyznačeno. Pás Havelského tržiště je 

přerušen pouze v místě, kde prochází ulice Havelská, protože Havelskou ulici má ve správě 

TSK a tak by to mělo zůstat.  

 Hrana pozemku je po dohodě s hl. m. Prahou u Havelské vedena faktickým 

znázorněním po hranách chodníků a ulic, aby bylo vše co nejjednodušší.  

 Třetí okruh, který tento tisk řeší, máte v bodu 5, kdy městská část byla oslovena s 

využitím zákonného předkupního práva na pozemek pod Kubistickým kioskem. 

 Protože dochází k odnětí pozemků Vrchlického sadu, jejichž součástí je pozemek pod 

tímto kioskem, je to v bodu 5 uvedeno tak, že se souhlas se zápisem stavby Kubistického 

kiosku neodmítá, ale konečné rozhodnutí by mělo být v gesci hl. m. Prahy.   

 Ten, kdo nám podal nabídku na využití předkupního práva, použil svůj geometrický 

plán, který konstatuje, že výměra pozemku je 16 m2, my máme jiný geometrický plán, který v 

bodu 1 berete na vědomí a který hovoří o výměře větší asi o 2 m2. Tento náš geometrický 

plán byl zapsán do RÚJAN a podle něj je zapotřebí dále postupovat.  

 Koupěchtivý s tím byl seznámen. Jakmile bude proces převodu pozemků zpátky na hl. 

město a u Havelské sem na městskou část ke svěření dokončen, tak by koupěchtivý dál 

vyjednával s hl. městem.  

 Pokud rozhodnete tak, jak je navrženo, můžeme dát souhlas se zápisem kiosku podle 

námi zpracovaného geometrického plánu do katastru nemovitostí, což je první krok. Využít 

nabídku ze zákonného předkupního práva není reálné ani z toho důvodu, že nabídka je 

učiněna na základě jiného geometrického plánu a tudíž ji nebude možné použít.  
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 V tomto bodu bych do toho nerada sklouzávala, protože si myslím, že bude zapotřebí, 

aby se s případným převodem kiosku vypořádalo už hl. město.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji za slovo. V prvé řadě chci říct, že jsem rád, že se tak stane, pokud ZMČ toto 

schválí, ale hlavně když to schválí zastupitelstvo hl. m. Prahy.  

 Bylo by dobré, kdybychom vyvinuli i obdobnou aktivitu s pozemkem před Celnicí na 

nám. Republiky. 

 Měl jsem připravenou otázku, na kterou mi částečně Mgr. Dubská odpověděla, což je 

záležitost Kubistického kiosku. V momentu, kdyby nedošlo ke schválení tohoto návrhu nejen 

ze strany Prahy 1, ale i hl. m. Prahy, tak co budeme dělat s tím kioskem? Tam je problém, 

nemůže dojít k prodeji ze strany majitele na zájemce. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Paní magistro, můžete reagovat? 

 

P.  D u b s k á : 

 Pokud rozhodnete jinak nebo navržený tisk nebude mít přijaté usnesení, bude 

zapotřebí pokračovat v jednání jak se zástupcem koupěchtivého, tak případně s právními 

zástupci pana xxxx. Všechna jednání, která v poslední době s panem vedoucím vedeme, jsou 

směřována přes pana dr. Máchala, což je právní zástupce koupěchtivého, který trochu supluje 

i to, co by měl zajišťovat pan xxxx. Jeho klient je připraven Kubistický kiosek zrestaurovat, 

vrátit mu původní krásu. Tato architektura se mu líbí a chtěl by, aby kiosek byl důstojným 

místem. Byl i na komisi obecního majetku. Podle mého názoru působil velmi solidně.  

I komise obecního majetku byla poměrně přístupná argumentům a návrhu jeho řešení.  

 Jestliže dnes nerozhodnete v této věci, pan xxxx může trvat na tom, že nabídka 

předkupního práva je dospělá, ale nemůže dojít k převodu ani proto, že kiosek není zapsaný v 

katastru nemovitostí, a proto že nemůže být koupěchtivý zapsán do katastru jako vlastník. 

Zapsal kiosek lze pouze podle námi zpracovaného geometrického plánu, který odsouhlasil 

stavební úřad jako plán, podle kterého lze provést dělení pozemků.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Jednu drobnost. Prosím předkladatele o úpravu v bodu zodpovídá. Jsme zastupitelstvo 

a neměl by tam být pan vedoucí Vaněk, ale rada, která to panu Vaňkovi dá.  

 Bylo tady řečeno o kiosku. Kdybychom se začali bavit o kiosku, jsme tady do 6 hodin 

do rána a nedostaneme se k dalším bodům. Mám tady velmi vyhraněný názor a myslím si, že 

pan xxxx nebyl nikdy vlastníkem tohoto kiosku, ale to je zcela jiná věc. 

 Proběhlo jednání s hl. m. Prahou, jsou připraveni se s tím vypořádat. Vím, že bude 

rozhodovat teprve zastupitelstvo, ale myslím, že na tom bylo odvedeno tolik práce, ať na MČ 

Praha 1 nebo na hl. m. Praze, že věřím, že to bude schváleno a že Kubistický kiosek bude už 

řešit hl. m. Praha. Mají k tomu veškeré dokumenty a jsou k tomu připraveni to řešit. 

 Dovolil bych si k tomu říct jednu věc, jak se k tomuto tisku vyvíjejí jednání. Dívám se 

směrem k panu starostovi a k panu Czitalovi. Týká se to pozemku Subterry. Kladu tady 

otázku, zda tam doplnit usnesení – uložit radě, aby se o tomto pozemku mohlo ještě do 
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projednání zastupitelstvem hl. m. Prahy jednat. Naposled jsme se tam s panem nám. 

Hlaváčkem, Scheinherrem a dalšími bavili o případné výměně za parkoviště u Václavského 

nám., nebo ne o břemenu, ale o služebnosti k tomuto pozemku, protože bylo snahou to 

scelovat. Tady schválíme na zastupitelstvu model, za kterým si stojíme, ale na jednání u obou 

náměstků jsme ještě otevírali diskusi. Abychom si nezavřeli dveře – kdybychom si tam 

doplnili, že u tohoto pozemku zastupitelstvo dává radě pravomoc, aby ještě dojednala jinou 

formu případné směny. Naplnili bychom proces a právo a nemuseli bychom se s tím případně 

vracet.  

 Mám tady poznámky z páteční snídaně u pana náměstka a nemáme to tam promítnuté. 

Asi bychom se s tím bez problému v září vraceli, ale byl bych nerad, abychom blokovali 

Magistrát, který to chce v září předložit na jednání zastupitelstva. Jsme sice o týden dopředu, 

ale jen to dávám v úvahu, zda to necháme takto, ale aby ostatní věděli, že co se týká tohoto 

pozemku, hledáme oboustranně shodnou variantu.  

 Můžeme trvat jen na tomto, nakonec to projde i na Magistrátu, ale tady jsme byli 

vstřícní.  

 Za chvíli si to promítneme, bylo by to v bodu ukládá, že bychom ještě o tom jednali, 

abychom nechali otevřené dveře. Nemusíme to tam ale dávat, ale myslel jsem, že by tady 

mělo pro ostatní zastupitele zaznít, že se stále jedná. Subterra, která tam na tom betonovém 

plácku roky stála, počítá, že si ho budeme obhospodařovat. Pokud by chtěli mít zapsané 

majetkové scelení, tak služebnost pozemku by pro nás řešila totéž. Zápis je na strašně dlouho 

a není to výpůjčka, kterou by nám mohli ze dne na den zrušit. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Předala jsem Návrhovému výboru pozměňovací návrh, a to úpravu textu tak, aby tam 

nebylo přílohy uložené v OVO. V bodě 1 bere na vědomí, první odrážka, druhá odrážka, třetí 

odrážka, pátá odrážka – ve všech je přílohy uložené v OVO. 

 Stejně tak je to v bodu 5, konstatuje – v prvním bodu je to dvakrát, příloha č. 4 a č. 3. 

 Chtěla jsem se zeptat předkladatelů: v materiálu nikde nevidím komunikaci s Prahou 

nebo nějaký záznam o jednání. Předmětem usnesení je, že schvalujeme odnětí a rozhodujeme 

o schválení nabytí a o požádání hl. města o svěření. V přílohách jsem ale nenašla to, že hl. 

město Praha s tím takto počítá. Věřím, že ano, jen to není v materiálech. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní Mgr. Dubskou, aby se soustředila, protože máme dotazy, na které bude 

potřeba odpovídat.  

 Byl tady vznesen dotaz na jednání s hl. m. Prahou. Mohu dovysvětlit, přihlásím se za 

tím účelem do diskuse.  

 

P.  D u b s k á : 

 S hl. m. Prahou jsem nejednala.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan radní Votoček bude v tomto směru reagovat. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Není tam nic písemně o jednání, protože probíhalo ústně. Výsledek jednání je, aby 

Praha 1 dala oficiální žádost, kterou máte nyní před sebou.  



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 86 
 

P.  H e j m a : 

 Ještě potom dovysvětlím. 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Rád bych se pobavil o meritu. Vnímám to tak, že tady je nějaký obchod. Bylo to asi 

tak, že hl. m. Praha chce řešit Vrchlického sady a Praha 1 řekla: my za to ale něco chceme. 

Myslím, že obchod za Vrchlického sady, které jsou spíše věcí nákladů, za Havelský trh, který 

může být ekonomicky výnosný, není špatný obchod. Zeptal bych se, co dává smysl? Co je 

vhodné, aby spravovala Praha 1, a co je vhodné, aby spravovalo hl. město? Ptejme se, co je v 

souladu se zásadou subsidiarity atd. 

 Pokud jde o Vrchlického sady, tam dává logiku, že to bude dělat hl. m. Praha. Jedná se 

o prostor před Hlavním nádražím, kam občané Prahy 1 chodí ve stejné míře jako občané 

jiných městských částí, republiky nebo turisté – to mi smysl dává. Asi dává smysl to, že si 

dětské hřiště nechá Praha 1. Pokud jde o parkoviště, je tam ze strany Prahy 1 motiv obchodní 

a asi to pro hl. město nebude taková tragédie.  

 Pokud jde o Havelský trh, v důvodové zprávě jsem nenarazil na žádné zdůvodnění, v 

čem by Praha 1 trh spravovala lépe, jaké má s ním záměry. V důvodové zprávě je na str. 3, 

druhá odrážka uvedeno: Městská část by tento prostor revitalizovala a přizpůsobila potřebám 

obyvatel a návštěvníků. Nenašel jsem jiné zdůvodnění, proč se Praha 1 hodlá ujmout správy 

Havelského tržiště. Už jen odkaz na to, že nejen obyvatelům, ale i návštěvníkům indikuje, že 

Praha 1 si je vědoma toho, že je tam hodně turistů, že je to na tahu mezi Václavským nám., 

přes Melantrichovu ulici na Václavské nám., kde je velká průchodnost turistů a jiných 

návštěvníků Prahy 

 Mám dotaz: co je účelem? Proč se toho Praha 1 hodlá ujmout? Není tu nic 

konkrétního, abychom věděli, co s tím Praha 1 udělá. Dělá to na mne dojem, že to má slíbené 

nějaký kamarádíček. 

 Prosím, aby mi bylo sděleno, jaké jsou současné plány s tímto prostorem.  

 

P.  H e j m a : 

 Musím přerušit projednávání tohoto bodu, protože jsme si v programu schválili na 

pevnou dobu bod číslo 

17 (14), tisk 1181 

otevírací doba ve Vojanových sadech  

 Prosím předkladatelku zastupitelku Počarovskou, aby se ujala tisku. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Bod předkládám na pevnou hodinu 19.00 z toho důvodu, že je to teď zavírací hodina 

Vojanových sadů. Není to rozhodně doba, kdy by chtěli návštěvníci parku opouštět takové 

místo a není to ani nutné. Když je hezké počasí, zavírat v 19 hod. nedává smysl. 

 Předkládám to ve dvou variantách. Co se týká otevírací doby, v obou případech je to 

beze změny, úpravu navrhuji od dubna do srpna. V dubnu v jedné variantě 8 – 20 hod., ve 

druhé variantě to ponechat podle původního, v květnu 8 – 21 hod., v druhé variantě 8 – 20 

hod., v červnu shodně 8 – 21 hod. v červenci shodně 8 – 21 hod., v srpnu 8 – 20 hod.  

 Podle informací, které jsem předloni obdržela na základě jednání s firmou Vojanovy 

sady s. r. o., by to neměl být problém, stejně tak u parků, které jsou ve vlastnictví Prahy 1 a 

které spravují různí správci. 

 

P.  H e j m a : 

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

 Kdyby s tím kol. Talacková přišla minulý týden na komisi, v procesu bychom se 

posunuli a mohli jsme něco řešit, protože to patří jinam než na zastupitelstvo. Správa 

Vojanových sadů je zajištěna smlouvou. Smlouva je podepsaná, má nějaké i finanční 

parametry. Kdyby to bylo na komisi životního prostředí, tak už to pan Krenk měl, už jsme 

mohli zorganizovat první schůzku, mohli jsme se bavit o tom, zda jsme schopni v rámci 

stávající smlouvy se posunout, protože o to se opírají i finanční prostředky, nebo jsme mohli 

požádat o návrh na delší dobu, o jeho ocenění, my ho protáhneme radou, rada to rozhodne, 

měla by k tomu doporučující usnesení komise životního prostředí a mohli jsme se tím 

zabývat. Nestalo se, je třeba to dávat na zastupitelstvo.  

 Usnesení je trochu nehlasovatelné, protože zastupitelstvo ukládá radě, aby upravila 

otevírací dobu. Mohlo by to doporučit, stejně jako komise. Tady se musí otevřít obchodní 

jednání, právně se musí posoudit, jak napíšeme dodatek smlouvy, jestli se to finančně nějak 

projeví. Za světla potřebují ještě pracovat na údržbě, nemohou si tam ve tmě svítit baterkami. 

 Věděl jsem, že tisk bude, ale čekal jsem, že paní Talacková o tom něco na komisi 

řekne. Podle smlouvy se můžeme pohybovat od 1. dubna do 31. října do 20 hodin a  

od 1. listopadu do 31. března do 17 hodin. Časy navíc musí být předmětem jednání. 

 Beru si z toho úkol, který dáme na příští komisi. Pan Krenk už to teď ví a proběhne 

jednání s Vojanovými sady. Máte tam nad rámec smlouvy malou změnu, jde o to, zda to 

pokryje stávající, nebo budeme muset předkládat do rady dodatek. Stačilo ale zvednout 

telefon a už to mohlo být hotové, místo předkládání materiálu do zastupitelstva. 

Zastupitelstvo to může těžko radě uložit, je to doporučení, kterým se musí zabývat právník, 

jednat se správcem parku, musíme se s tím na radě nějak prokousat.  

 Věřím, že to problém nebude, maximálně přepočítáme finanční částku, která bude 

odpovídat jiným hodinám. Že to ale uloží zastupitelstvo radě, aby to takto upravila nad rámec 

platné smlouvy, nejde. Všechno vnímám, ale nejdříve se musí smlouva změnit. Není to 

problém, uděláme to za 14 dní nebo za tři týdny, to nevím, ale kdyby to bylo minulý týden, 

příští týden by mohl jít na radu materiál, který schvaluje dodatek smlouvy upravující otevírací 

dobu nad rámec smlouvy.  

 Vnímám to, beru to, když jsem tisk viděl, tak se to už spustilo, jen se bojím uložit 

radě, aby upravila otevírací dobu, v rozporu s uzavřenou smlouvou to moc nejde.  

 

P.  H e j m a : 

 Předkladatelka bude reagovat. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Budu reagovat na vaši poslední větu – zastupitelstvo ukládá radě uzavřít dodatek, 

nikoli pohybovat se v rámci uzavřené smlouvy. Myslím, že je v kompetenci zastupitelstva 

radě to uložit. Nevím, kde jste z toho vyčetl, že to nelze. 

 Mluvil jste o komisi životního prostředí. Materiál byl předložen před 14 dny, a teprve 

až poté se konala komise životního prostředí. Nevidím jediný důvod, proč by to tady nemohlo 

být. Komise životního prostředí, která se konala před týdnem, by to jen prodloužila. Léto už 

začalo, proto je termín 15. 7. Kdyby od jednání komise probíhalo zjišťování, potom další 

jednání komise, možná bychom se toho nedočkali. 

 Myslím si, že usnesení zní jasně: ukládá uzavřít dodatek, nikoli vytvářet novou 

smlouvu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kotase. 
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P.  K o t a s : 

 Jako letitý uživatel Vojanových sadů bych se moc přimlouval za podporu tohoto tisku. 

Neodpustím si několik poznámek. Pane Bureši, myslím si, že tisk je hlasovatelný. Pamatuji 

se, jak během vašeho dřívějšího působení trvalo vás přemluvit, hlavně pana Hodka, když se 

zavíral Střelecký ostrov v 8 hodin, v 6 hodin, ve 4 hodiny, v té době jste byl členem rady. 

Říkal jste, že stačilo vzít telefon. Asi by nestačilo, protože jinak by Vojanovy sady byly dávno 

déle otevřeny. Peskovat Amálku za to, že to předkládá zastupitelstvu, tak nevím, jestli jste 

pochopil demokracii.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 Beru to jako věc deklaratorní, že zastupitelstvo si přeje, aby otevírací doba byla delší. 

Myslím, že takto vyjádřit přání je v gesci zastupitelstva. Ať si to rada nebo úřad vyjednají jak 

chtějí. Myslím, že je na místě, abychom jako zastupitelstvo vyjádřili tuto vůli a pak aby úřad 

konal. Tak si to představuji. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Tak moudře hovoří pan zastupitel. 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Chci se ohradit proti tomu, co říkal Richard Bureš. Prosím, nepoučujte nás, co patří 

nebo nepatří na zastupitelstvo, je to váš názor, máte právo na to ho říct. Pro nás váš názor není 

tak důležitý. Vy tady máte většinu, tak si hlasujte jak chcete. Návrh kolegyně, která zastupuje 

vůli občanů, vyjadřuje nějakou vůli a dává to smysl. Jestli to uděláte změnou smlouvy, novou 

smlouvou nebo jinak, to je věc rady. Zastupitelstvo řekne, že to chce udělat a pokud by to 

bylo nemožné, těžko vás za to může někdo popotahovat. Je možné vás popotahovat za 

spoustu věcí, zkoušíme to a doufám, že to budou dělat i jiné orgány, ale pokud by to bylo 

něco nemožného, tak za to nemůžete.   

 Postavte se k tomu jako politici, nechte si to mentorství, upozorňování na komise atd. 

V komisích nejsme, jestli nás tam nepotřebujete, tak nás tam neberte, ale nepoučujte nás, 

prosím.  

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má pan radní Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Přestaňte tady vyhrožovat, nikdo na vaše výhružky není zvědavý. Už jdete tak daleko 

za čáru, že je to až trapné. Nikdo tady neřekl, že se to nestane, jen jsem řekl, že je škoda, že to 

minulý týden nepředložila paní Talacková na komisi životního prostředí, protože bychom byli 

o kus dál a mohli jsme se tím zabývat. Není to přece žádný problém. Je to doporučení, aby se 

tak stalo a odbor životního prostředí a rada si s tím musí nějak poradit. Nic víc, nic míň.  

 Jsou tam jen dvě varianty, z nich jedna je o měsíc posunuta. Podle stávající smlouvy 

můžeme jít duben až říjen do 20 hodin, a listopad až březen do 17 hodin.  

 Když to bude doporučení, se smlouvou si poradíme. Lišíme se jen květen, červen, 

červenec o hodinu, nebo červen, červenec o hodinu, a pak se lišíme v dubnu a v září. 

 Je jediné říct, kterou variantu, a my si s tím poradíme. Je to doporučení, abychom to 

jako rada provedli a my to uděláme. Nikdo tady neřekl, že se to neudělá. 
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 Říkám to, co řekl David Skála, že je to stanovisko zastupitelstva, které doporučuje, 

aby se tak stalo a ukládá radě, aby zajistila realizaci tohoto doporučení. Tak je to správně. Nic 

víc jsem nechtěl říct.  

 

P.  H e j m a : 

 Pojďme to zformulovat a budeme o tom hlasovat.  

 Dávám slovo paní zastupitelce Talackové. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Budu se o tom velice ráda bavit na komisi životního prostředí. Není to poprvé, co se 

na zastupitelstvu nějaká věc otevírá a pak se dořeší v komisích, není to nic proti ničemu. 

 Odhlasujme to v nějaké formě a bavme se o tom v komisích.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím předsedu Návrhového výboru, aby nás seznámil s 

pozměňovacími návrhy nebo s protinávrhy. Předtím ještě prosím předkladatelku. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Na závěr bych chtěla říct, že materiál byl předložen dříve než proběhla komise 

životního prostředí. To, že je už teď jednoduché prodloužit otevírací dobu do 20 hodin, neboť 

to stávající smlouva umožňuje, ráda slyším. Jde tedy jen o dodatek, aby ve třech měsících 

bylo prodloužení do 21. hodiny. Jsem ráda, že vidím vůli pro schválení tohoto materiálu. 

Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Určitě je snaha vyjít tomu vstříc.  

 Prosím předsedu Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 S dovolením bych se zeptal, která je to varianta? A nebo B? Znamená to změnu 

smlouvy na 3 měsíce, zbytek se schová pod stávající smlouvu. 

 Zeptám se, zda jen doporučuje radě MČ upravit otevírací dobu a ukládá jí, aby jednala 

o změně?  

 

P.  H e j m a : 

 Můžeme to upravit – ukládá na doporučuje?  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Technicky – zastupitelstvo ukládá radě, komise doporučuje. 

 

P.  H e j m a : 

 Jednodušší by bylo vyměnit slovo ukládá za doporučuje radě MČ upravit. Rada si s 

tím už poradí. 

(P. Bureš: S uzavřením dodatku.) 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

  Omlouvám se, ale technicky to nejde. Výbor doporučuje zastupitelstvu, komise 

doporučuje radě, zastupitelstvo ukládá radě.  
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P.  H e j m a : 

 Zastupitelstvo může i doporučit.  

 

P.  B u r e š : 

 Je mi to jedno, předkládat to nebudu, jen jsem vstřícně chtěl, abychom s tím prošli a 

měli jsme bezproblémový tisk. Smlouvu jsem si vytáhl a víme, v čem si poradíme. 

Nemůžeme změny provést okamžitě. Když to bude doporučení, rada okamžitě provede změny 

a následně bude jednat o změně smlouvy. Je to jedno. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Nerozumím tomu rozdílu. Jestli trochu chápu, tam jde o to – ukládá radě jednat o 

uzavření dodatku. Bude to doplněk v bodu 2. 

 

P.  H e j m a : 

 Jednat o úpravě otevírací doby, což je v bodu 1.  

 

P.  B u r e š : 

 Amálka to řekla dobře, v bodu 2 je ukládá radě jednat o uzavření dodatku. Prvotně 

musíme jednat, abychom ho mohli uzavřít. 

 V bodu 1 ať nám zastupitelstvo ukládá. Jsme schopni ji upravit okamžitě, jak nám to 

smlouva umožňuje a zbytek bude chvíli trvat.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím hlasovat o takto upraveném usnesení. Pro 22, proti 0, 

zdržel se 0, nehlasovali 2. Velká podpora tomuto tisku, usnesení bylo přijato.  

 Vraťme se zpět k původnímu bodu číslo 

10 (9), tisk 1125 

odnětí pozemků tvořících areál Vrchlického sadu  

 Pokračujeme v diskusi.  

 Vstoupil bych do diskuse s tím, že chci potvrdit, že jsme udělali nejdříve politickou 

dohodu na úrovni vedení hl. města Prahy. Účastnil se toho náměstek primátora Petr Hlaváček, 

další náměstek Adam Scheinherr s vědomím radního pro majetek Jana Chabra. Domluvili 

jsme se na tom principu, že bude strategicky vhodné, abychom Vrchlického sady nechali 

vyjmout z našeho majetku a převést do majetkové správy hl. městu právě proto, že je to další 

vstupní brána do Prahy. Je to strategické místo, bude to vyžadovat investice ve stovkách 

milionů korun na revitalizaci celého parku. Určitě to nechceme nést nákladem městské části. 

Bylo to za podmínky, že si zachováme vlastnictví dětského hřiště včetně přístupu. Pak jsme 

jednali o dalších věcech včetně parkoviště. 

 Zároveň jsme se domluvili na Havelském nám., a to z toho důvodu, abychom byli 

schopni jednotně rozhodnout o podobě Havelského nám. a na organizaci tržiště, abychom byli 

v tomto směru se vší odpovědností a s vědomím potřeb, které tady máme, z hlediska občanů 

schopni především rozhodnout o ideální podobě i v rámci souvisejících projektů a s tím, že v 

současné době zázemí Havelského tržiště je zase v prostorách, které ovládá MČ Praha 1. Na 

základě toho všeho jsme se domluvili, že k tomuto dojde.  

 První na tahu byla MČ Praha 1. Proto jsme záměr schválili v radě. Předkládáme ho 

zastupitelstvu. Jakmile ho schválíme, tak recipročně to jde okamžitě schvalovacím procesem 

na hl. m. Praze. 

 Technicky to bylo projednáváno i na úrovni majetkářů, to znamená ve výkonných 

pozicích jednotlivých úředníků z odboru správy a evidence majetku a dalších na úrovni hl. m. 

Prahy.  
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 Toto je dáno a na základě toho i my konáme.  

 Prosím pana zastupitele Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 Mrzí mě, že tady není aspoň stručný přepis jednání. Máme teď jedinou možnost, a to 

věřit vašim slovům, že v jednáních šlo o tyto pozemky a o záměru. Nevím, jestli náhodou ta 

betonová plocha neměla být součástí? Vzhledem k tomu, že tady vidím jednostranný pohled 

na věc a není tady vyjádření Magistrátu, tak hlasovat je pro mne trochu komplikované. 

 Výměnu ale vítám, protože si myslím, že městská část bude lepším provozovatelem 

tržiště. Zároveň si myslím, že pro projekt tramvaje ve Vrchlického sadech bude hl. město 

rychlejším partnerem na jeho dokončení. Idea výměny se mi líbí, jen mám tyto pochybnosti. 

Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Grabeina Procházku. 

 

P.  P r o c h á z k a : 

 To, co jsem chtěl říci do diskuse, částečně řekl pan starosta. Jednalo se o Havelské 

tržiště. V této lokalitě jsou dva otevřené projekty, jeden pod hl. městem, což je Staroměstská 

tržnice, která do budoucna bude zřejmě zrekonstruovaná, a zároveň všichni víme, že se vedou 

velké diskuse o tom, jak by měla vypadat celková podoba kolem Havelského tržiště. Myslím 

si, že pokud to bude pod jedním majitelem, provozovatel tržiště by měl za partnera pouze 

městskou část a ne dva partnery – hl. město a městskou část. Bude to určitě výhodné. Myslím 

si, že nám to umožní efektivnější komunikaci a ve finále o celé ploše okolo Havelského 

tržiště. Děkuji.  

 

P .  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Pan Procházka mi odpověděl, na co jsem se chtěl zeptat. Vítám to, připadá mi to 

logická výměna. Prosím, abychom se Haveláku věnovali, abychom měli nějakou vizi, co s 

ním budeme dělat a aby nám to začalo sloužit. Teď musíme chodit na farmářské trhy na  

Prahu 2 a Praha 1 je v tom neutěšená. Vítám i spolupráci s budoucí Staroměstskou tržnicí.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 K tomu, co říkal David Skála. V r. 2014 jsem si vzal za cíl prosadit tramvaje do 

Vrchlického sadu. Doufám, že se to podaří. Mise Prahy 1, co pro to může udělat, byla 

ukončena, teď to probíhá jiným procesem. S ohledem na velké plány Magistrátu a IPR 

ohledně mezinárodních soutěží a dalších věcí, každý týden jsme se účastnili videokonferencí a 

dalších věcí, přišel jsem tenkrát s nápadem, abychom to nějakým způsobem vyměnili, protože 

tady se proces bude zbytečně natahovat. 

 Potvrzuji to, co říkal David. Dotáhli jsme misi, kterou jsme chtěli v r. 2014 proti všem. 

Jsem rád, že tramvaje do Vrchlického sadu jsou stoprocentní. Směna dává obrovský význam, 

se SŽ bude jednat Magistrát a IPR trochu tvrději. Musí se znovu zapojit rekonstrukce celé 

budovy, střechy, haly a další věci.  
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 Subterra byla vždycky oddělená. Od začátku jsme deklarovali, ať na jednání s 

majetkáři, s paní ředitelkou, s radními, že Praha 1 si chce ponechat ve své kontrole dvě místa, 

a to dětské hřiště a pozemek Subterry. Je to z toho důvodu, že je hodně městskou částí 

využíván a že se podařilo v této lokalitě při jakémkoli filmování tam všechny nahnat a tím 

konat ku prospěchu obyvatel, že jim to nestojí pod okny. Všichni se to v tomto území naučili 

využívat. Kéž bychom v každé čtvrti měli takový plácek, život by byl snazší.  

 Mne osobně znervózňovaly určité plány dřív než jsme se začali bavit o nějakých 

směnách, že tam mělo být jakési centrum pro lidi bez domova, což trochu bouralo projekt 

zkvalitnění. Protože jsme o tom jednali, mám tady návrh pozměňovacího návrhu, že by 

zastupitelstvo dalo pravomoc, abychom o tomto pozemku ještě jednali. Při posledním 

pátečním jednání jsem drze za Prahu 1 řekl: fajn, vezměte si i toto, ale dejte nám to parkoviště 

na konci Václavského nám., protože si tam dokážeme poskládat věci, které by vadily lidem 

pod okny v Růžové, ve Štěpánské a v dalších – budeme se snažit cpát je sem.  

 Proč ulici Havelskou? Podle mne to není jen kvůli tržišti, ale je to o tom, že území 

Vrchlického sadů stojí městskou část velké peníze a spoustu úsilí. Díky kolegům, kteří se o to 

starají – pan Horák, Jakub Vaculín a další a díky úzké spolupráci s Policií ČR, Magistrátu to 

předáme ve výrazně lepším stavu než v jakém to bylo. Necháme si ale dohledovou funkci, aby 

se to nevrátilo zpátky. Mají na co navázat a my slib, že jim budeme předávat Vrchlického 

sady ve výrazně lepším stavu, plníme. Místo Vrchlických sadů je skutečně celoměstské, 

nechodí tam jen občané Prahy 1, je logické, aby to mělo mít hl. město. Havelská ulice, místo, 

které je blíže našim občanům, kde to není ta turistická zóna, mělo by spíše směřovat k 

místním. Každý jsme tam chodili s babičkami nakupovat zeleninu a ovoce, pamatujeme si to 

kouzelné místo ještě funkční vedle kopce, kde prodával důchodky apod. To se už nevrátí, ale 

výměna dává logiku – městská část dostane náhradu něco, co je schopna dotvářet nebo uhlídat 

pro občana. Vrchlického sady – ruku na srdce – byly před mnoha lety prohrané, za obrovské 

peníze jsme je udržovali a dotáhli jsme je do stavu, který si málokdo pamatuje. Je to výrazně 

bezpečné a čisté. 

 Podle mne je tisk v pořádku. Mám tady návrh na doplnění, který prosím promítnout. 

Týká se plácku Subterry, o kterém budeme s Magistrátem dále jednat. Ať do dopadne tak, že 

řekneme, aby se to připsalo do seznamu, nebo že dostaneme něco náhradního, usnesení 

bychom nemuseli měnit.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 Mám otázku a prosím o reakci pana Bureše. Chápu to tak, že všechny pozemky na 

plánované trase tramvajové trati dle změněného územního plánu budou teď ve správě hl. 

města? 

 

P.  B u r e š : 

 Kromě dvou výduchů, které se nacházejí v trase, ale to už je vyřešené, jeden je SŽD a 

jeden je metra. Byl to cíl, když se dokreslila mapa. Říkám ale, pojďme to otočit, pojďme do 

trojstranné smlouvy. Byla to městská část – svěřená péče, Dopravní podnik jako investor a hl. 

město jako náš poradce spolu s IPR. Otočme to – ať je majitelem starší brácha a ten mladší ať 

do toho s prominutím jen kecá, to znamená, že říká, že by to chtěli mít kolem hřiště pěkné atd. 

Celý proces se zrychlil, protože se přestala blokovat i mezinárodní soutěž. Zrychlení je o rok, 

což v Praze stojí zato.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Prosím o doplnění informace o Kubistickém kiosku. Z tisku mi to není jasné. Můžete 

mi říct, jak to dopadne s kioskem? Chceme to jako městská část koupit, nebo to chce on 

koupit? Můžete mi ve stručnosti odpovědět? Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Technická poznámka od pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Rád bych hlasoval per partes. 

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Prosím paní Mgr. Dubskou. 

 

P.  D u b s k á : 

 Ve Vrchlického sadech městská část vlastní všechny pozemky. Kiosek byl v době 

privatizace přidělen panu xxxxxx, který s ním nakládá jako vlastník. Protože se jeví jako 

velice pravděpodobné, že jak kiosek, tak pozemek pod ním jsou nemovité věci, podle 

současného zákona musí ten, kdo chce nemovitou věc prodat, pokud není vlastníkem 

poloviny stavby nebo pozemku, musí ji nabídnout protějšímu vlastníkovi. V tomto případě 

pan xxxx jako vlastník budovy musí primárně nabídnout stavbu ke koupi městské části jako 

vlastníkovi pozemku.  

 Koupěchtivým je třetí strana, která projevila zájem si koupit stavbu a než dojde k 

dokončení smluvních jednání, tak podle zákona musí vlastník stavby po uzavření kupní 

smlouvy, kde jsou stanoveny veškeré podmínky, nabídnout tomu, kdo vlastní pozemek, 

využít zákonné předkupní právo za stejných podmínek. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Končím rozpravu. Bereme na vědomí, že jednotlivé části budeme hlasovat per 

partes. V současné době jich máme šest.  

 Máme ještě jeden doplňující návrh, prosím předsedu Návrhového výboru, aby nás s 

ním seznámil. 

 

P.  B u r e š : 

 Bude za chvíli promítnut. Děkuji všem z úřadu, že společnými silami tak rychle 

zareagovali. Vlaďka to dopisuje a promítne 

 Konstatuje se, že pozemek parc. č. 2313/7, což je Subterra, není předmětem návrhu na 

odnětí pozemků dle bodu 2 tohoto usnesení, protože nejsou dosud s hl. m. Prahou s konečnou 

platností dojednány podmínky jeho budoucího využití ve vztahu k potřebám městské části, a 

proto ukládá jednat s hl. m. Prahou o podmínkách případného odnětí tohoto pozemku ve 

smyslu předchozího odstavce.  

 Na základě jednání s panem Hlaváčkem a Adamem Scheinherrem k něčemu dojde a 

nebude se to muset sem vracet.  

 

P.  H e j m a : 

 Vznáším dotaz na předkladatele, zda se ztotožňuje s tímto doplňujícím návrhem? 

(Ano) 
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 Oba předkladatelé se ztotožňují, stává se to součástí původního návrhu usnesení. 

Prosím nyní hlasovat per partes o jednotlivých částech. 

 Prosím o promítnutí části 1, bere na vědomí, kde je pět odrážek. 

  

P.  B u r e š : 

 Zapomněl jsem na nejdůležitější pozměňovací návrh – škrtnout uloženo v OVO. 

Omlouvám se.  

 

P.  H e j m a : 

 Ztotožňuje se předkladatel? (Ne) 

 Stává se to protinávrhem.  

 

P.  B u r e š : 

 Prosím hlasovat nejprve o tomto protinávrhu, potom per partes. 

 

P.  H e j m a : 

 Hlasujeme o předloženém protinávrhu. Pro 11, proti 1, zdrželo se 10, nehlasovali 2. 

Návrh nebyl přijat. 

 Hlasujeme per partes, nejdříve o části 1 – bere na vědomí atd. Pro 22, proti 0, zdrželi 

se 2, nehlasoval 0. Tato část byla schválena. 

 Hlasujme o části 2 – rozhodlo schválit odnětí pozemků atd., je tam výčet všech 

pozemků. Pro 23, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 0. Tato část byla též schválena. 

 Hlasujme o části 3 – rozhodlo schválit nabytí části pozemků atd. Pro 18, proti 1, 

zdrželo se 5, nehlasoval 0. Část 3 byla schválena. 

 Hlasujme o části 4 – ukládá požádat hl. města atd. Pro 19, proti 0, zdrželo se 5, 

nehlasoval 0. Část 4 byla schválena. 

 Hlasujme o části 5 – konstatuje, že, a dvě odrážky. Pro 18, proti 0, zdrželo se 6, 

nehlasoval 0. Tato část byla schválena. 

 Nyní hlasujeme o části 6. 

(P. Bureš: Tady došlo ke změně, není tam pan vedoucí Vaněk, ale rada.) 

 Upravený bod 6, v části 6.1 – odpovídá rada. Prosím hlasovat. Pro 16, proti 0, zdrželo 

se 6, nehlasovali 2. Bod 6 byl schválen. 

 Nyní hlasujeme o doplňujícím návrhu, o bodu 7. Pro 14, proti 0, zdrželo se 8, 

nehlasovali 2. 

(Zastupitel Skála: Zmáčkl jsem to špatně, chtěl jsem se zdržet.) 

 Znamená to pro 13, proti 0, zdrželo se 9, nehlasovali 2. 

 Hlasujme o části 8, která nám ukládá s doplněným bodem 7. Pro 13, proti 0, zdrželo se 

11, nehlasoval 0. I tato část byla schválena.  

 Nyní hlasujme o usnesení jako celku. Pro 16, proti 0, zdrželo se 8, nehlasoval 0. 

Usnesení bylo schváleno. 

 Děkuji všem za spolupráci, bude to velmi prospěšné pro naši městskou část. 

 Můžeme pokračovat bodem 

10 (12), tisk 1074 

závěrečné zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 1 za r. 2020  

 Prosím zpracovatele pana zastupitele Bodečka, aby se ujal slova. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Vážení kolegové, byla vám předložena závěrečné zpráva o činnosti Kontrolního 

výboru za r. 2020. V průběhu r. 2020 se Kontrolní výbor sešel na 8 řádných zasedáních. Účast 

členů máte uvedenou v důvodové zprávě, která bude součástí usnesení.  
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 Zabývali jsme se i stanovisky odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva 

vnitra. Stanoviska máte uvedena v důvodové zprávě.  

 Kontrolní výbor se v rámci své kontrolní činnosti zabýval nejrůznějšími podněty, které 

mu byly adresovány přímo, nebo vyplynuly z  vlastní iniciativy členů Kontrolního výboru. 

Všechny podmínky jsou součástí důvodové zprávy.  

 Vy jako členové zastupitelstva jste byli na zasedání zastupitelstva pravidelně 

seznamování s projednávanými body v r. 2020, a to prostřednictvím zpráv o činnosti 

Kontrolního výboru, které vám byly předkládány v písemné podobě. 

 V r. 2020 zastupitelstvo pověřilo Kontrolní výbor dvěma usneseními, jednak 

usnesením které se týkalo aktualizace etického kodexu člena zastupitelstva, a pak porušením 

etického kodexu členem zastupitelstva.  

 Vzhledem k absenci kontroly úkolů vyplývajících z usnesení rady a zastupitelstva v r. 

2019 Kontrolní výbor se v r. 2020 zabýval i kontrolou splnění úkolů z předcházejícího roku. 

 Zastupitelstvu bylo předloženo a zastupitelstvo přijalo celkem 6 usnesení ke kontrole 

úkolů uložených radou a zastupitelstvem. Máte je uvedeny v důvodové zprávě. Jen chci říct to 

nejpodstatnější, co bude součástí usnesení, o kterém bychom měli hlasovat, že poté, co jsme 

vzali na vědomí nesplněné úkoly z rady a ze zastupitelstva, vzali jsme na vědomí, že bylo 

nesplněno celkem 82 úkolů z r. 2019 a 2020. V tuto chvíli je jich nesplněno 16. Když se 

podíváte to návrhu usnesení a spočítáte úkoly, tak tam je 18 úkolů.  

 Dovolím si poprosit kol. Valíčkovou nebo Richarda Bureše o úpravu usnesení, kdy v 

bodu 1 bereme na vědomí závěrečnou zprávu schválenou Kontrolním výborem, 

 bereme na vědomí dosud nesplněné úkoly uložené radou a zastupitelstvem k dnešnímu 

datu s tím, že vymažeme dva úkoly. Bude to úkol UK20_04398, což je na čtvrtém řádku 

poslední úkol. Dále vymažeme poslední úkol UK20_04782.  

 Datum v bodu 2 nebude 24. května, ale dostali jsme sjetinu od paní Mgr. Valíčkové k 

14. červnu 2021.  

 Zakončím tím, že jednotliví členové Kontrolního výboru pracovali v průběhu roku se 

zájmem a s nasazením, a to nezávisle na covidové pandemii, za což jim děkuji. 

 Závěrem se ještě jednou dostávám k návrhu usnesení. 

 Zastupitelstvo hl. m. Prahy (pozn. zřejmě ZMČ Prahy 1) by vzalo na vědomí 

závěrečnou zprávu, která bude součástí usnesení, 

 bere na vědomí dosud nesplněné úkoly uložené radou a zastupitelstvem ke dni 14. 6. 

2021, 

 škrtáme v návrhu úkol UK20_04398 a zároveň úkol UK20_04782. Za r. 2019 a 2020 

zbývá 16 nesplněných úkolů. 

 K tomu se váže navržené usnesení v bodu 3, kdy zastupitelstvo ukládá radě, aby 

informovala Kontrolní výbor o plnění dosud nesplněných úkolů, které jsou uvedeny v čl. 2. 

Termín si Kontrolní výbor dovoluje navrhnout 31. 10. 2021. 

 Očekáváme, že rada společně s jednotlivými kompetentními osobami buď úkol vyřeší, 

nebo si odsune termín splnění úkolů. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Končím rozpravu s výhradou, že ne zastupitelstvo hl. města, ale městské části. 

 Prosím hlasovat o závěrečné zprávě Kontrolního výboru. Pro 17, proti 0, zdržel se 1, 

nehlasovali 4. Usnesení bylo schváleno.  

 Technická poznámka – Amálka Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Můžeme mít 15 minut na kluby? Děkuji. Všichni ze sálu odešli. 
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P.  H e j m a : 

 Myslím si, že to zvládneme i bez přestávky, ale je to právo předsedy klubu. Ve 20 

hodin máme ale druhé kolo interpelací občanů, tímto bychom to nabourali.  

 Vyhlašuji přestávku 7 minut a 20 vteřin pro jednání klubů. 

(Jednání klubů) 

 Zahajuji druhý blok dotazů a interpelací z řad veřejnosti. První je přihlášena paní 

Emilie Rönová. Máte slovo. 

 

P.  R ö n o v á : 

 Děkuji, že mám možnost zde vystoupit, v 17.30 jsem to nestihla, bylo tady hodně lidí. 

Na mou poslední interpelaci jsem nedostala žádnou odpověď. Interpelovala jsem za možnost 

bezbariérových toalet a aspoň jejich zpřístupnění ve veřejně přístupných stavbách. Zatím se to 

neděje. Mám fotografie přímo z Vodičkovy 18. Bezbariérové toalety jsou v nevyhovujícím 

stavu. 

 Chtěla jsem, aby mi bylo řečeno, kdo se tím konkrétně bude zabývat, abych tady 

neobtěžovala na každém zastupitelstvu – konkrétní osobu, která bezbariérové toalety bude 

řešit.  

 Ráda bych podpořila zmíněný javor, který nevypadá moc dobře a patrně „zemře“. 

Chtěla jsem se vyjádřit k vizualizaci, kterou jsme viděli s jinými vozíčkáři. I vizualizace 

Anenského trojúhelníku mi nepřipadá příliš bezbariérově vyřešena. Je to Anenský trojúhelník 

i parčík, kde se chystá pokácení zeleně a postavení nějaké další věci u Maiselovy synagogy. 

Nesouvisí to přímo s bezbariérovými toaletami, ale byli bychom rádi, kdyby i na těchto 

veřejných místech, která se připravují a má tam padnout nějaká zeleň, bylo řešení v souladu s 

vyhláškou o veřejně přístupných prostorech a stavbách – je to vyhláška 398/2009Sb. Je 

možné k tomu přihlédnout? 

 Děkuji za řešení toalet na Praze 1 a za bezbariérovost do budoucna.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za vaši interpelaci. Krátce bude reagovat pan radní Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Do té části, do které mohu mluvit, jsem včera něco dopisoval, je někde na cestě 

směrem k vám. Dovnitř úřadu šlo to, co nemohu ovlivnit. Toalety na úřadu se diskutovaly v 

rámci úřadu.  

 Co se týká staveb, vyhlášku 308/2009 znám. Podmínky přístupnosti jsou brány v 

potaz.  

 Omlouvám se, že odpověď ještě nedorazila, s odpovědí jste se minuly. Následně 

dostanete informace, co se dělá. Rád bych se viděl s vaším svazem, vymezily se nějaké 

podmínky a napsalo se k tomu nějak memorandum. Je to trochu běh na delší trať. Bylo to už 

loňský rok, ale covid nám to neumožnil, teď jsme na tom lépe.  

 Omlouvám se, že jste se s odpovědí minuly.  

 

P.  R ö n o v á : 

 Vzpomněla jsem si, že s rozvolňováním souvisí i pořádání různých kulturních akcí. 

Jsem ráda, že jsem se dnes dozvěděla, že nějakým způsobem bude městská část řešit toalety 

na kulturních akcích. Většina z těch velkých zpřístupněné toalety má, ale bylo by možné u 

menších akcí, které se budou konat venku a budou podporovány MČ Prahou 1, s pořadateli 

domluvit, že když je MČ částečně finančně nebo psychicky podporuje, aby tam byla aspoň 

jedna bezbariérová toaleta? Děkuji. 
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P.  H e j m a : 

 Na druhý podnět bude reagovat pan místostarosta Burgr. 

 

P.  B u r g r : 

 Se spoluorganizátory jednáme. Členové kulturní komise mi to potvrdí. Některé akce 

jsou tak malého rázu, že toalety nepotřebují, ale tam, kde se instalují, s nimi jednáme, aby 

aspoň jedna toaleta měla tyto parametry. Vítají to, protože tyto toalety jsou z lepšího 

materiálu a jsou lépe provedeny.  

 

(P. Rönová: Moc děkuji.) 

 

P.  H e j m a : 

 My též děkujeme a přejeme krásný zbytek dne. 

 Další přihlášený do bodu dotazy a interpelace je občan Prahy 1 pan Tomáš Bajusz, 

který nám přednese dvě interpelace za sebou.  

 Prosím, máte slovo. 

 

P.  B a j u s z : 

 Dobrý večer, mám dvě interpelace a doufám, že vás tím neumořím. Budu se snažit být 

rychlý. 

 Na konci května se začal zajímat server seznamzprávy.cz o téma azbestu a stavebním 

hotelu InterContinental a následně vydal prohlášení, že se v hotelu našlo při rekonstrukčních 

pracích 35 tun azbestu. Ten však byl v tu době již téměř dva měsíce intenzívně odstraňován. 

Tato šokující zpráva prošla téměř všemi médii.  

 Já se vás, vážení zastupitelé, ptám, jak je možné, že tuto informaci neměla veřejnost, 

obyvatelé a rodiče dětí ZŠ Curieových včas, tedy již na začátku dubna, kdy byly práce 

zahájeny a rozsah azbestových prvků ve stavbě byl zřejmý? Jak je možné, že Praha 1 

neinformovala obyvatele a v lepším případě nezajistila nezávislá preventivní opatření? Jak je 

možné, že intenzivnější řada měření a kontroly začaly probíhat až po mediálním nátlaku?  

 Po dobu dvou měsíců byly panely odstraňovány zdokumentovaným způsobem a po 

celou tuto dobu si za vašeho nezájmu hrály děti na školním dvoře těsně vedle prašného 

odstraňování azbestových panelů. Dva měsíce tu žili obyvatelé v těsné blízkosti stavby, ze 

které byl odstraňován karcinogen, aniž by jejich zastupitelé ve vedení radnice bili na poplach. 

Dva měsíce probíhá plný provoz Nemocnice Na Františku a dokonce ani nikomu nepřišlo 

divné, že se zde přímo během snímání azbestových panelů pořádal mezinárodní běžecký 

maratón. 

 Až do našeho upozornění a hlasitého mediálního poprasku nedošlo v prostorách školy 

ani k jednomu jedinému měření a ředitelka školy dokonce až do 24. května vůbec netušila, že 

v těsné blízkosti školy se odstraňují karcinogenní azbestové panely. Z odpovědi stavebního 

úřadu MČ Prahy 1 jsem se dozvěděl, že ten prováděl 2x týdne náhodné kontroly v průběhu 

prací s azbestem. Ani jednou tedy nikomu nepřišlo divné, že si v otevřeném prostoru 

sousedícího dvora ZŠ hrají každý den děti?  

 V tomto případě si tedy radnice Prahy 1 nechala pro sebe naprosto zásadní informaci a 

brání nikoli své občany, ale postup developera zuby nehty. Můžete mi někdo vysvětlit proč? 

Došlo to až tak daleko, že starosta Petr Hejma prohlásil na kameru – cituji: nedochází k 

žádnému úniku azbestových vláken do ovzduší. Pane starosto, čím jste podkládal toto tvrzení? 

Výsledkem měření pracovní expozice v otevřeném prostředí při působení vnějších vlivů, kdy 

se čerpadlo s výkonem 1 litr za minutu snaží zachytit respirabilní vlákno na filtr o velikosti 22 

mm? Nebo snad tvrzením pražské hygieny, která podle jediné znalkyně na azbest v ČR 

jmenované soudem, není kompetentní celou řadu svých prohlášení vůbec vydávat? A vy si 
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dovolíte, když všechno víceméně náhodou praskne, uklidňovat šokované občany tvrzením 

jako z doby výbuchu černobylské elektrárny, že je vše pod kontrolou a že jsou v této věci 

přijata nadstandardní opatření? Jaká nadstandardní opatření byla do té doby přijata? Místo 

toho, abyste se prali za práva a bezpečnost svých voličů, pouze vlažně hasíte problémy a 

divíte se, že mají lidé strach o zdraví svých rodin? 

 Na vlastní oči každý den vidíme postupy dělníků na otevřené stavbě hotelu 

InterContinental, ze které se často valí mračna prachu, a nemáme žádné informace, ani 

podporu radnice. Domnívám se, že se jedná o katastrofální selhání vedení radnice. Proto tedy 

nejspíš tiskové oddělení MČ Prahy 1 vydává prohlášení o nezodpovědném narušování života 

v naší městské části a o kažení klidné demokratické debaty. To opravdu myslíte vážně? 

Zajímalo by mě, s jakým klidem byste se dívali do očí lidem, kteří – a budu pevně doufat, že 

k tomu nedojde – by mohli onemocnět rakovinou, konkrétně nádorem pohrudnice s vysokou 

agresivitou, jehož hlavní příčinou je kontakt s azbestem. Nebo vás to nezajímá, protože to 

hrozí až za deset nebo dvacet let? To  už se vás netýká? Jsem si jist, že pokud by si v případě 

zanedbání bezpečnosti při likvidaci azbestu takto počínali městští zastupitelé v sousedním 

Německu, neskončilo by to jen tím, že budou okamžitě ze svých pozic odejiti, ale rovnou 

budou čelit policejnímu vyšetřování.  

 Apeluji na vás, abyste se alespoň nyní postavili k problému čelem a iniciovali schůzku 

se zástupci stavebníka, rodiči a obyvateli z okolí, společně se znalkyní dr. Guschlovou, která 

podle jejího vyjádření se stavebníkem spolupracuje také v rovině kontroly technologických 

postupů.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, vypršel vám čas pro interpelaci. Na sdělení obou interpelací máte 10 minut.  

 

P.  B a j u s z : 

 Druhá interpelace bude rychlá. Dočtu první. 

 Chceme znát výsledky této spolupráce, k tomuto požadavku máme značnou podporu 

rodičů dětí ZŠ Curie i mnoha dalších obyvatel, kteří na tyto výsledky čekají.  

 

P.  H e j m a : 

 Pane Bajuszi, reagoval bych na vaši interpelaci. Máte děti, žáky v této základní škole? 

Nemáte. Krátce vám na to odpovím.  

 Pane Bajuszi, divím se, že s tímto tady vystupujete. Na rozdíl od vás tam dítě mám. Co 

tady říkáte, je absurdní. Není to diskuse, reaguji na vaši interpelaci. Kdybych měl reagovat 

jako otec toho dítěte, budu reagovat jinak a úplně někde jinde. Musím reagovat jako starosta.  

 V tomto směru vás žádám: přestaňte šířit tyto poplašné zprávy, znervózňovat děti a 

především rodiče na základní škole. Bylo tam postupováno naprosto v souladu se zákonem. I 

paní dr. Zoja Guschlová vám to vysvětlí. Přestaňte alarmovat a zodpovídejte se trestně 

právně. Bohužel, budete muset. To, co děláte, je absurdní šíření poplašné zprávy, plašení 

rodičů. Divím se, že se nestydíte toto tady vznášet. Je to všechno ověřeno a mnohokrát 

prověřeno a městská část postupovala naprosto odpovědně. Mít více takových jako jste vy, tak 

potěš nás pán bůh. Věřte, že s rodiči jsem v kontaktu a že si už ťukají na čelo. Vaše poplašné 

zprávy byly zažehnány, nikomu nic nehrozí, ani nemocnici, ani škole, ani nikomu dalšímu. 

Prosím, přestaňte. O co vám jde? Omlouvám se, ale není tady prostor pro reakce. Já vám na to 

reaguji, odpovědně vyřídíme všechny vaše dotazy. Jen vám radím: dobře se připravte na vaši 

obhajobu, protože to, co děláte, je neskutečné. Divím se, že poté, co už jsme to všechno 

vyvrátili, bylo to několikrát přezkoumáno, ještě dále tuto věc otevíráte. Je to naprosto 

zbytečné. Pokud chcete bojovat proti investorovi, tak bojujte, ale jiným způsobem.  
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 Snažím se zamezit dalšímu šíření této poplašné zprávy. Ano, bude na to všechno 

odpovězeno.  

 Prosím, můžete sdělit vaši druhou interpelaci. 

 

P.  B a j u s z : 

 Vážení zastupitelé, vzhledem k tomu, že z e-mailové adresy participace.praha1cz 

nepřišla na můj příspěvek k participaci žádná, ani automatická odpověď o přijetí, natož o 

dalším průběhu zpracování připomínek, mi dovolte zde tento e-mail přečíst a dotázat se, 

jakým způsobem budete obdržené e-maily vyhodnocovat. Mám obavy, že vzhledem k 

vyjádření MČ Prahy 1 na webových stránkách, které je plné slov o narušitelích, 

neodpovědných osobách a aktivistech, kteří chtějí překazit demokratickou debatu, se můj  

e-mail může v takové atmosféře ztratit.  

 Způsob vyjádření e-mailem nepovažujeme za dostatečně participační, protože máme 

zato, že daná místa jsou natolik významná, že chybí veřejné debaty s odborníky. 

Nesouhlasíme s postupem, kdy ÚMČP1 nejdříve zadává zpracování dokumentací, plánů a 

vizualizací, a poté až se ptá občanů, jak by si dané místo představovali. 

 I přestože s tímto postupem nesouhlasíme, tak se k místům za náš spolek 

reprezentující místní obyvatele, stručně vyjádříme. 

 Parčík se sochou Mojžíše v Pařížské ulici: rozhodně do daného místa nepatří dlažba a 

beton. V místě působí velmi silný genius loci. Z toho důvodu je zde potřeba zanechat zeleň a 

udělat úpravu nebo opravy, které vyřeší zanedbanou péči. Celá lokalita se díky vydlážděnému 

nám. Miloše Formana v letním období neúnosně přehřívá a otevření prostoru bez zeleně dle 

našeho názoru pouze přenese horko ještě dále. Navíc strategie adaptace na klimatickou změnu 

počítá s podporou a zejména s rozvojem zeleně ve městě.  

 Argument, že Židovská obec souhlasí s úpravou, nemůžeme brát v potaz, protože jsme 

žádné oficiální vyjádření Židovské obce k parčíku nenalezli. 

 Co se týká plnění funkce, tak preferujeme lepší zpřístupnění a případné rozšíření počtu 

laviček. 

 Určitě velmi závažným argumentem je nejen pro obyvatele v okolí tohoto parčíku i 

bezpečnostní riziko možného teroristického útku v této atraktivní lokalitě plné mimořádně 

cenných památek na staré židovské město, kterou navíc navštěvují ohromné počty turistů. 

Každá překážka hladkého vstupu do této lokality může být v případě útoku naprosto 

rozhodující, a tak považujeme nápad zlikvidovat přirozenou bariéru parku a celý prostor 

vydláždit a tím doslova otevřít např. vjezd útočníků na motorce za naprosto nezodpovědný a 

nekompetentní.  

 Park na Františku. Požadujeme tento prostor revitalizovat bez výstavby budovy, která 

je navržena v situačním výkresu, který nám radnice Prahy 1 poskytla. Dětské hřiště je potřeba 

opravit, lépe zpřístupnit, pečovat o něj a zatraktivnit. Rozhodně máme zato, že část prostoru, 

který daný výkres mění na součást parku a který je nyní za zdi a je součástí veřejného hřiště, 

je nutné i nadále zachovat pro děti, aby plnilo funkci dětského hřiště. Zároveň je třeba zajistit 

bezpečnost dětí a zejména maximálně zamezit možnosti odběhnutí hrajících si dětí na 

sousední hlavní silnici. Dětské hřiště by určitě mohlo být doplněno o malý stánek s 

občerstvením, kávou a posezením. Urbanisticky významný prostor a vzhled Dvořákova 

nábřeží není možné doplnit žádnou budovou bez veřejné debaty zainteresovaných stran a 

odborníků. Souhlasíme s vyjádřením Richarda Biegla, můžete si prohlédnout na našich 

facebookových stránkách.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan radní Bureš bude krátce reagovat. 
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P.  B u r e š : 

 Reagoval bych jen na část bezpečnosti, o tom si s vámi rád budu povídat. Jestli se 

někdo zasloužil o to, že se splnilo po 20 letech slibů posunout bezpečnost Židovské obce, tak 

jsem to já. Každou diskusi se všemi plukovníky z protiteroristické BIS mám za sebou. O 

bezpečnosti si s vámi rád popovídám. Je to trochu jinak, než to občas laicky vypadá.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická poznámka pan zastupitel Špaček. 

 

P.  Š p a č e k : 

 Ohradil bych se proti kultuře odpovědi starosty na interpelaci. Dle mého názoru 

starosta nemůže řvát na jednání zastupitelstva na občana, připadá mi to nestoudné. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Neřval jsem na občana. Myslím, že občas i starosta může reagovat jako otec dítěte. 

Jestli to takto vyznělo, nebyl to záměr. Na občana jsem nekřičel nic vulgárního. Myslím, že 

tady padala daleko složitější debata.  

 Pan kolega Nazarský – technická poznámka. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Rozuměl jsem tomu dokonce jako výhrůžkám. 

 

P.  H e j m a : 

 Myslím si, že nepadaly žádné výhrůžky. Každý ví, jak si to má přebrat, co jsem říkal.  

 Dalším přihlášeným k tomuto bodu je pan Matouš Turek z Prahy 4. Známe ho z 

minulého zasedání. Prosím hlasovat, zda souhlasíme s jeho vystoupením. Pro 10, proti 0, 

zdržel se 0, nehlasovalo 14. Podle jednacího řádu nebylo panu Turkovi umožněno vystoupit. 

(Potlesk od pana Turka) 

 Tím končím dotazy a interpelace veřejnosti. 

 Technická poznámka pan Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Prosím, abychom hlasovali ještě jednou, protože ne všichni byli u hlasovacího 

zařízení.  

 

P.  H e j m a : 

 Omlouvám se, ale hlasování proběhlo regulérně. Nevím, jestli by to mělo nějaký vliv 

na výsledek.  

 Prosím pokračovat v jednání zastupitelstva. Prosím o klid v sále, nenarušujte nám naše 

jednání. 

 Technická poznámka pan zastupitel Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Nahlásil bych zmatečné hlasování.  

 

P.  H e j m a : 

 Zahlasujme si znovu. Kdo je pro vystoupení pana Matouše Turka? Výsledek 

hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 13. Návrh opět nebyl schválen.  

(Hluk v sále – hlučný potlesk.) 

 Prosím o zajištění klidu v sále. Počkáme, až vzadu sedící dotleskají. 



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 101 
 

 Prosím projednat bod 

11(8), tisk 1009 

účetní závěrka, závěrečný účet MČ Praha 1 a výsledek hospodařeni ekonomické činnosti  

 Prosím předkladatele pana radního Votočka, aby se ujal svého tisku. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Poprosím pana Ing. Kováříka, aby vás tím provedl. Není to jen výsledek hospodaření 

r. 2020, závěrečný účet, ale je tam kromě toho i přezkoumání hospodaření a ověření 

správnosti. 

 Prosím pana inženýra. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Účetní závěrku jsme měli možnost všichni nastudovat. Myslím, že tam nenalezneme 

nic, co by jakkoli měnilo situaci městské části. 

 Rozpočet městské části v loňském roce skončil přebytkem 5050 tis. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím vás, abyste se uklidnili. Prosím, abyste zajistili dodržení pořádku.  

 

P.  K o v á ř í k : 

 Je dobře, že zazněl potlesk za výsledek, který byl v loňském poměrně složitém roce. 

Potlesk byl zcela na místě, přebytek si ho zaslouží. Je to jeden z kvalitních výsledků v nelehké 

situaci, kdy příjmy městské části zejména na základě snížení poplatků za zábor veřejného 

prostranství, které byly dány především kvůli předzahrádkám,  měly celý loňský rok nulu. 

 Pokud se týká dalších příjmů, finančnímu úřadu se podařilo úspěšně vybrat daň z 

nemovitých věcí. Nejen Praha 1, ale všechny městské části toto kvitují, protože v loňském 

roce finanční úřad rozpustil na této dani veškeré přebytky, které se mu podařilo vybrat a 

získali jsme řadu peněz navíc.  

 V materiálu máte informaci, že v rozpočtu je 5 mil. použito na dvě navýšení rozpočtu, 

a to jednak na navýšení letošních výdajů souvisejících s pokračující pandemií. Víte, že 

minimálně prvních 5 měsíců letošního roku pandemie v plné výši pokračovala. V tuto chvíli 

naše výdaje jsou v tomto směru nižší.  

 Druhá část z této částky ve výši 1 mil. bude použita na zajištění parlamentních voleb v 

letošním roce. Praha 1 má vyšší standard voleb než pokrývá Ministerstvo vnitra.  

 Tolik k plnění příjmů a výdajů rozpočtu. Dotazy zodpovím.  

 Pokud se týká ekonomické činnosti, v loňském roce se podařilo zisk po zdanění 

překročit. Je to rozdíl mezi výnosy a náklady. Jestli jste si všimli, podařilo se naplnit většinu 

výnosů, s výjimkou výnosů z prodejů, kde městská část v loňském roce naplnila prodeje na 

0,09 %, což souvisí s tím, že pro městskou část nejsou prodeje rozhodujícím výnosem. 

Rozhodujícím výnosem pro městskou část jsou výnosy z pronájmu zejména nebytových 

prostor a z pronájmu celých objektů, což zajišťuje zisk z ekonomické činnosti a zajišťuje pro 

následující rok příjmovou stranu rozpočtu. V každém rozpočtu na Praze 1 jsou vždy na příští 

rok zařazovány zisky z ekonomické činnosti roku předchozího.  

 Měl bych ještě okomentovat přezkum hospodaření. Již třetí rok nám toto zajišťuje hl. 

m. Praha. Z minulosti většinu systémových věcí se nám podařilo ošetřit, zbývá nám ošetřit 

čtyři systémové okruhy. Jednak je to otázka účtování krátkodobých pohledávek na účtech 311 

a závazků na účtech 378. Snížili jsme sice rozdíl na těchto účtech – souvisí to s předplácením 

nájmů a s poskytováním záloh pro naše správce. Nová metodika pro nás znamená širší 

dotažení těchto věcí, což bude trvat delší dobu. Věřím, že se nám to podaří letos dokončit. 
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 Poslední ze systémových věcí nám zbývá zajistit dořešení kontroly účtování záloh a 

vyúčtování dotačních programů. Zatím se nám nedařilo vyúčtování dotačních programů do 

závěrky, to je do 31. 12. daného roku. Zůstávaly nám tam peníze, které byly vyúčtovávány až 

po Novém roce. V grantových schématech to měníme tak, abychom byli schopni to dávat 

dřív. Třeba v oblasti sportu to mají zajištěno, v kultuře toho bylo hodně, tam jsme nebyli 

schopni to zajistit.  

 Objevily se tam nové věci, které budeme muset dát v září na zastupitelstvo. Jsou to 

opravy zřizovací listiny příspěvkových organizací tak, aby odpisy všech příspěvkových 

organizací odpovídaly tomu, co je ve zřizovacích listinách. Budeme to řešit tím, že současně 

se schválením rozpočtu příspěvkových organizací budeme zároveň schvalovat odpisové 

plány. Tím se zbavíme těchto nedostatků.  

 Dále tam máme nedostatky, které se týkají chyb konkrétního lidského faktoru. Ve 

všech se nám točí stejné dvě osoby. Nejsou to ale chyby úmyslné, je to spíše neznalost a to, že 

tyto osoby se v principu neměly starat o smluvní a finanční otázky a v rámci organizačního 

řádu příslušné oddělení již nyní nemá žádné smluvní a finanční otázky na starosti. Tím by 

nemělo docházet k opakování. Je dobře, že se to podařilo panu tajemníkovi ošetřit. Protože je 

to za loňský rok, musíme to ve zprávě ještě ošetřit.  

 Snažil jsem se vás v tuto pozdní hodinu nezdržovat a dát vám stručnou zprávu k 

tomuto materiálu. Rád zodpovím jakékoli dotazy k tomuto materiálu.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za dovysvětlení i za práci vaší i celého týmu, který se na tom podílel, zaslouží 

si to opravdu potlesk. Máte pravdu, že potlesk byl na místě. 

 Prosím pana zastupitele Bodečka.  

 

P.  B o d e č e k : 

 Také děkuji za předklad. Přiznám se, že čísla a já nejdou moc k sobě, ale vyjádřím se 

ke zprávě o přezkoumání hospodaření a trochu využiji toho, že v rámci interpelací mi nebyla 

dána možnost dokončit to, co jsem říkal. Tam je zrovna ten případ, když jsem reagoval na kol. 

Nazarského v souvislosti se stavebními úpravami v mateřské škole v Revoluční.  

 Když se podíváte na zprávu na str. 9, netýká se to Revoluční, ale něčeho jiného. Tady 

si myslím, že pochybení v minulosti bylo. Ve zprávě se říká, že městská část nezveřejnila v 

registru smluv včas smluvní dokument, čímž zneplatnila smluvní akt. Tady se konkrétně říká, 

že v důsledku nezveřejnění výše uvedené smlouvy o dílo došlo ke zrušení smluvního vztahu, 

neboť podle tohoto ustanovení nebyla-li smlouva, do níž se vztahuje povinnost uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců 

ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.  

 Je to reakce k Pavlovi Nazarskému. Vzhledem k tomu, že tam v konkrétním případě 

byla provedena objednávka ústně, nebyla zaznamenána v registru smluv. Na druhou stranu 

celá záležitost byla legalizovaná tím, že rada souhlasila s dohodou a smluvní ujednání – 

pokud se nepletu – už je v registru smluv. Po této stránce je to správné.  

 Využil jsem této možnosti, abych dokončil to, co jsem neměl možnost dokončit v 

rámci interpelace. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Krátká poznámka, která se bude okrajově týkat zprávy o přezkumu a o zveřejňování 

smluv. Domnívám se, že to může být potenciálně velký problém, systémová věc, a myslím si, 
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že to souvisí s nastavením procesu na úřadu. Bylo by dobré, kdyby to lépe fungovalo, protože 

se dostáváme do velmi palčivé právní nejistoty co se týká platnosti a účinnosti smluv.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Ještě prosím o slovo pana Ing. Kováříka. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Omlouvám se, možná jsem to neřekl dost srozumitelně. V registru smluv byly 

nalezeny pouze dvě chyby. Ani jedna z nich se netýká odborů, které mají ve své náplni 

povinnost zveřejňovat v registru smluv. Týkalo se to toho, že ve dvou případech náš 

zaměstnanec, který není zaměstnancem odboru nebo oddělení, které má na starosti pořizování 

majetku, nákup služeb nebo něco podobného, odeslal objednávku a neposkytl ji včas odboru, 

který za toto odpovídá. Nebudu říkat jméno konkrétního zaměstnance, protože to sem na toto 

fórum nepatří. Bylo to ošetřeno již tím, že pan tajemník v rámci organizační struktury tohoto 

zaměstnance a dva další, kteří mají podobný problém, zařadil do takové organizační struktury, 

kde se podobná věc nemůže stát.  

 Není to systémové pochybení, bylo to pochybení lidského faktoru, které bylo s 

dotyčným řešeno. Takto uzavřela kontrola. Systém registru smluv je nastaven velmi dobře a je 

pod právní kontrolou. Bohužel, došlo k tomu, že zaměstnanec, který není zaměstnancem 

odboru, který má toto na starosti, nepodléhá kontrole, vystavil objednávku a než ji předal 

odboru, kterému to patří, došlo k prodlení. Není to systémová záležitost, je to chyba ryze 

lidského faktoru, kterou již pan tajemník odstranil.  

 Protože je to za loňský rok a odstraněno je to až v roce letošním, je to v kontrolní 

zprávě. V opatřeních si také uvádíme, aby byla zajištěna kontrola, budeme muset zřejmě 

kontrolovat i odbory a oddělení, které nemají v organizačním řádu kompetenci takovéto 

činnosti. Je to nepříjemné ale nezbývá nic jiného než tyto lidi kontrolovat, zda neuzavřeli 

nějakou objednávku, ke které nemají kompetenci.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za dovysvětlení. Připravme se k hlasování. Žádné protinávrhy či pozměňovací 

návrhy nejsou evidovány, prosím hlasovat o původním návrhu usnesení. Pro 14, proti 0, 

zdrželo se 6, nehlasovali 4. Usnesení bylo schváleno. Děkuji všem, kteří se o to zasloužili, 

protože na dobu s covidem výsledek byl vynikající.  

 Přistupme nyní k projednání dvou sloučených bodů původně č. 2 a 15. Oba se týkají 

privatizace předmětné bytové jednotky na adrese Bolzanova 7. 

12(2), 13(15) 

privatizace bytové jednotky v Bolzanově 7  

 Vážení, předkládám vám jako předkladatel tisku 1155 návrh usneseni na základě 

projednání věci i na zastupitelstvu hl. m. Prahy. Domlouvali jsme, že souhlasíme s tím, že 

bude tato privatizace prověřena ze všech stran, a to Kontrolním výborem zastupitelstva hl. m. 

Prahy a zároveň Kontrolním výborem naší městské části. V tomto směru jsme přijali i 

příslušné usnesení rady, ve kterém jsme provedli prvotní prověrku prostřednictvím právního 

oddělení. Následně jsem pověřil interní audit, který po své linii tuto privatizaci také prověřil. 

 V tomto směru předkládám návrh usnesení, ve kterém bych rád pověřil Kontrolní 

výbor zastupitelstva v návaznosti na citované usnesení rady městské části tímto Kontrolním 

úkolem: 

 1. prověřit samotný postup privatizace bytové jednotky na adrese Bolzanova 7, 

 2. prověřit možné porušení etického kodexu zastupitele Pavla Čižinského a jeho 

případnou trestněprávní odpovědnost za jeho konání, když svými neváženými mediálními 

výstupy, ve kterých uvádí zavádějící a zkreslené informace, soustavně poškozuje dobré jméno 
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radnice městské části a koná tak v rozporu s etickým kodexem zastupitele a svým slibem 

zastupitele.  

 Kontrolní výbor si s tímto úkolem jistě poradí, protože je na podobné úkoly zvyklý.  

 Dále navrhuji předložit výstupy dle bodu 1 tohoto usnesení a doporučení Kontrolního 

výboru k projednání v zastupitelstvu MČ Praha 1 a uložit toto předsedovi Kontrolního výboru 

panu zastupiteli Davidu Bodečkovi.  

 Zároveň předkládám slovo předkladateli sloučeného tisku, který je zde předložen 

pod číslem 1184, panu zastupiteli Pavlu Čižinskému. Prosím, máte slovo. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Začnu tím, že budu reagovat na to, co říkal můj předřečník. Neodkáži se na důvodovou 

zprávu k mému tisku, který má číslo 1184, kde je vylíčen dosavadní průběh věci. Rád bych 

odkázal na poslední stránky na přílohu 16, 17 a 18 důvodové zprávy. 

 Vnímám tisk, který předkládá Petr Hejma jako zdržovací taktiku, kdy Praha 1 o tomto 

problému ví od 18. května, kdy jsem to předložil zastupitelstvu. Tenkrát to bylo odmítnuto. 

Potom se můžeme podívat na sled událostí. Nebudu to promítat, přečtu to. 

 Následující den vydala Praha 1 následující vyjádření, 

 Pan xxxxxxxxxx privatizoval v r. 2019 byt s ordinací v souladu s tehdejšími pravidly. 

Vlastnictví jiné nemovitosti nebylo důvodem k vyřazení z privatizace. Proto také vlastnictví 

dalších nemovitostí nemusel dokládat.  

 Pak je tady citát Jana Votočka: Protože byly vysloveny pochybnosti, požádám odbor 

technické a majetkové správy o místní šetření a o osloveni SVJ, abychom ověřili, zda je byt 

užíván v souladu s kupní smlouvou.  

 Zde se jasně říká. To, co bylo, vlastní prodej je naprosto v pořádku, jen připouštíme, 

že v kupní smlouvě bylo nějaké ustanovení o tom, že byt je pan xxxxxxxxxx povinen 

zachovat pro účely trvalého bydlení. To možná porušil a to prověřme.  

 Zdůrazněme, že pokud se dotáže SVJ v Bolzanově ulici, tam je v pozici předsedy 

právě pan dr. xxxxxxxxxx, takže je otázkou, že už ptát se pana xxxxxxxxxxx, jestli něco 

neporušuje, je trochu směšné.  

 Když potom půjdeme dál, vzal jsem si usnesení rady, o kterém hovořil také můj 

předřečník, a přečtu bod 2: konstatuje, že privatizace bytové jednotky dle bodu 1 proběhla v 

souladu se zásadami privatizace z r. 1998.  

 Dále je tady: Ukládá prověřit mimořádným interním auditem plnění povinností 

vyplývajících ze smlouvy o prodeji jednotky dle bodu 1 ze strany kupujícího. 

 Opět zde máme pozici Prahy 1, že Praha 1 trvá na tom, že samotný prodej proběhl v 

pořádku a nyní hodláme prověřovat mimo mne – to teď nechám stranou – pouze to, zda jsou 

plněny povinnosti ze smlouvy o prodeji, zda byt je užíván k trvalému bydlení. 

 Zde máme situaci při bližším pohledu nesmyslnou, kdy Praha 1 říká prověřujeme, a 

současně dopředu říká, že všechno bylo v pořádku. Nepochybně zítra na jednání 

zastupitelstva Magistrátu tam Petr Hejma nebo někdo jiný přijde a bude říkat: Magistráte, 

zatím nic nedělej, my to prověřujeme. Už ale zapomene říct, že tvrdíme, že bylo všechno v 

pořádku, že vlastně nemáme co prověřovat. 

 Zde bych chtěl upozornit na to, že se jedná skutečně o zdržovací taktiku za účelem, 

aby věc mediálně vyčpěla. Je třeba i podotknout, že takto bude mít zejména ten, jehož jednání 

má být zejména prověřováno, to znamená dr. xxxxxxxxxx, mnohem více času se na 

prověřování připravit a zajistit se tak, aby o byt nepřišel.  

 Z tohoto důvodu považuji návrh rady a teď Petra Hejmy za nesmyslný a nevidím 

důvod, proč by měl být schvalován.  
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P.  H e j m a : 

 Otevírám sloučenou rozpravu. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pane starosto, prosím, abyste dal „zagongnout“, protože bych dal návrh, zda bych si 

mohl sloučit diskusní příspěvky. Bylo mi řečeno, že o to musím požádat procedurálním 

hlasováním.  

 

P.  H e j m a : 

 Myslím, že vám to odpustíme, slučte si. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Vážení kolegové, jsem rád, že tuto záležitost zde máme, protože můžeme nejen dnes, 

ale i v posledních týdnech napravit to, co bylo do médií některými z nás předáno, neúplné 

informace a co hůře, i dokumenty týkající se zcela jiné záležitosti, jiných zásad pro 

privatizaci, než kterých se týkala privatizace oprávněných nájemců v objektu Bolzanova 7. 

Nepochopím, že zastupitel naší městské části předá nyní k diskutované záležitosti na hl. město 

interní materiály vztahující se k občanovi Prahy 1 a neohlídá, aby byla zajištěna ochrana 

osobních údajů. Stalo se tak, že na webové stránce hl. m. Prahy jsou osobní údaje včetně 

kontaktu a podpisu občana, kterého se daná záležitost týká. Ať si myslíme o našem občanovi 

cokoli, je to selhání toho, kdo materiály předal. Bohužel, je to člověk s právním vzděláním. K 

tomu se nebudu vyjadřovat vyjma toho, že na toto pochybení bylo hl. města v pondělí 

upozorněno.  

 Myslím, že je na čase, aby někdo seznámil veřejnost s ucelenými informacemi, které 

jsou pravdivé, neboť budou založeny na faktech, byť se nám některým nebudou zamlouvat. 

Není možné bez znalosti faktů poškozovat naši městskou část a značné procento úředníků. Za 

to je třeba se postavit, byť sám jsem přesvědčen, že některé záležitosti byly některými z nich 

řešeny ne zcela ideálním způsobem a v některých případech mohlo obecně dojít k nějakému 

pochybení. Mluvit o nekalostech bychom měli poté, co budeme mít k dispozici relevantní 

materiály a informace. Aspoň jsem to tak vždy dělal. 

 Pokud někdo takový bude určen – kdo bude mít možnost prezentovat objektivní 

informace, rád mu předám vše, čím disponuji. Věřte tomu, že toho není málo. Jsem toho 

názoru, že my, členové zastupitelstva, nenahrazujeme policii a ani soud. Měli bychom se 

proto řídit faktickými informacemi a pravidly, které v minulosti vyprodukoval náš úřad, 

potažmo příslušné rozhodovací orgány naší městské části.  

 Máme zde téma, u kterého můžeme diskutovat nad formou, ale posuzovat v tuto chvíli 

bychom měli proces. Forma je politická záležitost. Je to jak byla v minulosti nastavena 

pravidla pro privatizaci, jaká byla jejich podstata. K tomu jsme se někteří vyjádřili v květnu 

loňského roku a já jsem rád, že tehdy došlo ke zrušení všech tří do té doby realizovaných 

zásad pro privatizaci bytového fondu na území Prahy 1. Kdyby k tomu totiž nedošlo, nastal by 

problém jak pro nás, tak i pro budoucí privatizanty. 

 Nechci jít do detailů, ale protože jsem byl v lednu 2019 předkladatelem finálového 

materiálu, a k této záležitosti se snažím postavit čelem, od samého začátku, kdy kauza 

vypukla, mne zajímaly detaily - a to až do dávné historie, to je do 90. let 20. století – k 

privatizaci jako takové, dále k získání poslední nájemní smlouvy k jednotce č. 7 na adrese 

Bolzanova 7, a také mě zajímala samotná privatizace nikoli jen jednotky č. 7 na adrese 

Bolzanova 7, ale všech dosud privatizovaných jednotek na uvedené adrese.  

 Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří mi v posledních třech týdnech poskytli 

informace, ale hlavně materiály. Vzhledem k tomu, že rada naší městské části 25. května 

schválila usnesení vztahující se částečně i ke Kontrolnímu výboru Prahy 1 a o dva dny později 
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na zastupitelstvu hl. m. Prahy bylo řečeno, že se záležitostí bude zabývat Kontrolní výbor 

Prahy 1 ve spolupráci s Kontrolním výborem hl. m. Prahy, ale také proto, že na Kontrolní 

výbor Prahy 1 přišlo několik podnětů k dané záležitosti, tak jsem se rozhodl, že s pomocí 

mnohých zajistím sběr materiálů a informací a pokusím se to získané shromáždit, nastudovat, 

sepsat, následně se příslušných kompetentních osob dotáži na nejasnosti a ucelený dokument, 

který následně s vědomím naší radnice předám policii, která i na základě mého podnětu začala 

záležitost prověřovat a která mi poskytla 14 dní na to, abych doplnil podnět mého podání.  

 Se zprávou, která obsahuje 51 stran, k níž je cca 80 příloh o 800 stranách materiálu, 

bude seznámen Kontrolní výbor Prahy 1 v případě, že by bylo přijato nyní navržené usnesení 

a Kontrolní výbor by dostal důvěru se záležitostí zabývat. Pokud by se tak stalo, členové 

Kontrolního výboru již vědí, že bych svolal mimořádné jednání na úterý 22. června. Do té 

doby by jim byl poskytnut důvěrný materiál s ohledem na osobní údaje, kterým již disponuje 

policie a která mě požádala o maximální důvěru, resp. aby materiály byly považovány za 

důvěrné a o jejichž obsahu budou moci členové výboru diskutovat.  

 Rád bych, aby s materiálem bylo následně seznámeno naše zastupitelstvo, případně i 

zastupitelstvo hl. m. Prahy. Chci tady poděkovat jak úředníkům z majetkového odboru, 

zejména z oddělení bytů a nebytů a z oddělení komunikace s SVJ, dále úřednicím z OVO, 

zejména paní Mgr. Valíčkové, díky které jsem se dostal k usnesením rady a k zápisům z jejich 

jednání z minulého století. Děkuji také úředníkům ze stavebního úřadu, z právního oddělení, 

ale zejména z hygienické stanice hl. m. Prahy. Ti všichni předávali materiály a odpovídali na 

mé dotazy.  

 Velmi zajímavou byla pro mne i část archivu, kterou poskytl dr. Votoček v souvislosti 

s dislokační komisí. Je zajímavé, jak byly získávány jednotky, zejména lékařům, kteří 

jednotky museli rekolaudovat z ordinací na byty.  

 Jaké jsou důvody k sepsání zprávy? Důvodů je pět. Jednak usnesení rady, které jsem 

před chvílí řekl, jednak podané trestní oznámení a výzva policie, abych toto sepsal, dále 

zastupitelstvem hl. m. Prahy přerušení materiálu z 27. května, a to do doby vydání stanoviska 

městské části Praha 1, také na minulém zasedání zastupitelstva nezahrnutí materiálu Pavla 

Čižinského na program, ale také medializované informace, primárně na webové stránce 

seznam.zprávy z 18. května, ale hlavně v pořadu České televize 168 hodin, které vysílala  

24. května.  

 Usoudil jsem, že je potřeba zabývat se časovou hierarchií tří privatizačních zásad na 

Praze 1, porovnat je a upozornit na jejich rozdíly včetně příslušných dodatků. Je potřeba 

diskutovat nad pojmy oprávněný nájemce, trvalé bydlení, nad kupní cenou, nad 

kolaudovaným stavem jednotky, nad otázkou, zda mohlo dojít k privatizaci plochy, která není 

určena k bydlení, zda privatizant podváděl při prohlášení, jak někteří z nás sdělovali médiím, 

jaké jsou zásadní zásady pro privatizanta, když jsou v rozporu s ustanovením kupní smlouvy, 

která byla změněna bez vědomí zastupitelstva, jak je to s plochou dané jednotky a poměru 

části bytové k části, která neslouží k bydlení, a zejména jaká je šanci splnit přání některých 

získat jednotku zpět, případně požadovat finanční sankci.  

 Nebudu předjímat názor členů Kontrolního výboru Prahy 1, pokud se tímto výbor 

bude zabývat, nemohu předjímat ani názor jiných, zejména orgánů činných v trestním řízení, 

ale měli bychom si uvědomit, že pokud by se ukázalo, že medializujeme informace, které 

nejsou pravdivé a poškozují konkrétní osobu – je důležité se oprostit od jakéhokoli jména, 

které je teď veřejnosti známo, pak se celá záležitost může otočit proti naší městské části. Na to 

jsem byl upozorněn orgány činnými v trestním řízení. Viníkem bude totiž nejprve městská 

část, a až potom může městská část jakýmkoli způsobem popotahovat ty, kteří by se zasloužili 

o dehonestaci nejen městské části, ale jakýchkoli osob. 
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 Proto jsem rád, že se tímto tématem můžeme zabývat a ze stenozáznamu si každý bude 

moci přečíst, kdo a jak se vyjadřoval k dané záležitosti a zejména na základě jakých 

skutečností. Velmi uvítám, když diskuse bude vedena kultivovaně, byť zde zazní odlišné 

názory a nestane se to, čeho jsem byl bohužel svědkem na pondělním jednání Kontrolního 

výboru. Tam jsem se nechal unést a musel jsem ne zcela klidně reagovat na nevhodné a pro 

mne – omlouvám se za ten výraz – i sprosté invektivy. Bylo by vhodné, abychom si toho tady 

teď ušetřili.  

 Abych odpověděl na dotaz Pavla Čižinského, který mě interpeloval, co jsem dělal, 

když jsem předkládal materiál v lednu 2019. Nejprve odpovím na to, jestli jsem měl k 

dispozici materiály, o kterých Pavel hovořil. Neměl jsem, říkal jsem to několikrát, myslím, že 

jsem to řekl i v úvodu při projednávání programu. Nevím, kolikrát to mám opakovat. 

 Co jsem ověřoval? Pro mne bylo důležité, jestli byly vypořádány všechny záležitosti v 

souvislosti se záměrem. Záměr byl schválen v zastupitelstvu v září 2018, kdy jsem ještě nebyl 

zastupitelem. Důležité bylo zjistit zařazení objektu na seznam domů určených k privatizaci, 

dle doby zařazení se určovala i kupní cena. Dle dříve schválených zásad pro dům  

Bolzanova  7 to byly zásady z r. 1998, a nikoli z r. 2013, 2014, jak se někteří snažili médiím 

prezentovat.  

 Důležité bylo zjistit a ověřit, zda došlo k rozdělení objektu na jednotky. Došlo, víme to 

ze schválení zastupitelstva v lednu 2018. Zda došlo k zaměření jednotek, jak byla stanovena 

kupní cena, jestli byla dle znaleckého posudku, kým byl znalecký posudek vypracován a jestli 

to bylo na základě příslušné vyhlášky Ministerstva financí ČR.  

 Dále jestli byly splněny další povinnosti, to je zaslání nabídky od MČ Praha 1 nájemci 

s uvedením všech podmínek převodu stanovené zákonem. Znamená to, jestli mu byla 

předložena kupní cena, jestli tam byl stanoven termín pro akceptaci nabídky a také jestli 

součástí byla kupní smlouva, resp. její vzor.  

 Nejdůležitější bylo, jestli odvisel záměr na úřední desce a jestli byly splněny všechny 

podmínky stanovené zákonem o hl. m. Praze a zejména jestli byla zaplacena i kauce v 

souvislosti s privatizací. 

 Mohu vám tady vylíčit celý postup privatizace Bolzanovy 7. Proto bych uvítal, kdyby 

se touto záležitostí zabýval jakýkoli orgán – komise nebo výbor. Netvrdím, že by to měl být 

Kontrolní výbor. Je ale potřeba, aby se všichni seznámili s touto problematikou, protože 

problematika privatizace, která byla do května loňského roku, je na Praze 1 opravdu velmi 

problematická.  

 Zakončím tím, co jsem říkal v úvodu. S formou nesouhlasím, to znamená jak se 

privatizovalo – k tomu jsem se takto postavil i v květnu loňského roku, ale proces podle mne 

bohužel v tomto případě proběhl ve vztahu k nájemci pro bytovou jednotku číslo 7 v domě 

Bolzanova 7.  

 Věřím, že se budu moci vyjádřit ještě k dalším věcem, abych vysvětlil to, v čem úřad 

pochybil, nikoli nájemce. Omlouvám se za délku.  

 

P.  H e j m a : 

 Další na řadě je pan zastupitel Kotas. 

 

P.  K o t a s : 

 Nemohu souhlasit s Davidem Bodečkem. Nechci tady řešit, kdo a jak pochybil, 

nepřísluší mi to, nejsem na to ani odborně připraven.  

 Chtěl bych tady řešit jinou věc, která se týká nás všech zastupitelů. Myslím si, že jsme 

byli uvedeni v omyl a že jsme hlasovali pro něco, co nebylo tak, jak bylo. Myslím si, že 

bychom se měli ohradit i do budoucna, aby si příště každý dával pozor, co před námi říká.  
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 Ocituji vám dvě věci z trestního oznámení, které se podává na prof. xxxxxxxxxxx za 

uvedení v omyl. Jedno je čestné prohlášení z r. 2018: potvrzuji, že pan prof. xxxxxxxxxx 

posledních 20 let až do současnosti fyzicky bydlí v bytové jednotce Bolzanova. 

 Pak tady, co řekl před námi na zastupitelstvu, co mě pobouřilo ještě víc: V tomto 

domě bydlím a mám trvalou adresu 23 let. Jak se prokázalo, toto pravda není. Pro mne to byl 

důležitý moment, proč jsem pro to zvedl ruku. Víme, jaké máme problémy s bydlením na 

Praze 1 a vážíme si každého, kdo tady bydlí.  

 Byl jsem uveden v omyl, podávám trestní oznámení, pošlu vám ho, kdybyste se někdo 

chtěl přidat. Myslím, že takto nalítnout bychom neměli.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím paní Valíčkovou, aby promítla první soubor ze složky Bodečka.  

 David Bodeček zde řekl: nenahrazujeme zde orgány činné v trestním řízení. 

 Nechci, abychom tyto orgány nahrazovali. Orgány činné v trestním řízení řeší, jestli 

někdo spáchal trestný čin. Pokud chceme něco prověřovat, tak si musíme shánět informace, 

Zřejmě bychom měli získat veškeré fotografie, které o bytu byly pořízeny, měli bychom 

získat údaje o energiích, které byly čerpány – to je skoro přímý důkaz toho, jestli byt byl 

užíván a v jaké míře, měli bychom se ptát, kolik osob tam bylo hlášeno třeba pro účely energií 

nebo trvalého pobytu, měli bychom vidět zprávy místního šetření, mohli bychom se také 

dotázat, víme, kde pan dr. xxxxxxxxxx pracoval – ve Vinohradské nemocnici, potom na 

Ministerstvu zdravotnictví, dotázat se, kam ho vozili – v druhé funkci měl určitě řidiče atd. 

Musíme si obstarávat informace.  

 Z toho, co říkal David Bodeček mám dojem, že nedělal vůbec nic. Dělá nějaké 

tlustospisy ohledně privatizačních zásad, kde do jednoho souboru nacpe často spoustu 

opakujících se textů, nepřehledných, chaotických a formálně velmi špatně napsaných 

privatizačních zásad, kde jsou jen údaje o výpočtu ceny, jinak tam není vůbec nic. Je tam 

napsáno: Praha 1 se rozhodla prodat všechny byty s výjimkou služebních bytů – to je skoro 

vše. Pak tam jsou výpočty cen.  

 Toto jsou přílohy tisků, které přišly z rady, ale fakta jsme se nedozvěděli žádná.  

 Pokud zastupitelstvo hodlá svěřit Kontrolnímu výboru prověřování, co výbor bude 

dělat, když slyšíme, že všechno je na policii? To budeme čekat rok nebo pět let, než to policie 

sama vyšetří. Toto je ryzí zdržovací taktika.  

 Jestli rozumím správně, David Bodeček tvrdí, že si při prověřování našel formality – 

kde to viselo, jestli to bylo v r. 2008 a takovéto věci, které nejsou moc podstatné. Nečetl ale 

tisk, který dal Jan Votoček na zastupitelstvo 11. 9., kde byl záměr. To mně přijde nemožné. 

Když prověřuji nějakou věc, která prošla záměrem, jako první si vezmu tisk k záměru a 

podívám se do něj. David Bodeček to asi neudělal. Nebudu se s ním hádat, jestli to udělal 

nebo neudělal, ale pokud jsi to neudělal, strašným způsobem jsi pochybil. Když něco 

prověřuji, první, co udělám je, že se podívám, jakými informacemi podložil předkladatel 

záměr. Připadá mi to absurdní.  

 Dále je hovořeno o tom, že bychom měli diskutovat o pojmu oprávněný nájemce. 

Prosím podívat se na str. 3, kde začínají privatizační zásady z r. 1998. Zásady jsou podivně, 

zmateně, nekvalitně udělané, ale jejich nadpis zní: prodej oprávněným nájemcům. Pojen není 

v zásadách konzistentně používán, ale na str. 6 je tento pojem zase použit. Používá se pojem 

oprávněný nájemce, nepoužívá se pojem nájemce a ani nájemce na dobu neurčitou.  

 Řekněme si, jakým způsobem je třeba pojem vykládat.  
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 Prosím paní Valíčkovou o druhý soubor, o § 711. Tady občanský zákoník hovořil o 

tom, kdy může pronajímatel dát výpověď nájemci bez přivolení soudu. Máme tam: 1. má-li 

nájemce dva nebo více bytů, vyjma případu, kdy po něm nelze spravedlivě požadovat, aby 

užíval pouze byt jeden, 2. neužívá-li nájemce byt nebo byt bez vážných důvodů užívá jen 

občas. 

 To jsou relevantní věci. Podle všeho v r. 1988 za platnosti starého občanského 

zákoníku byl pojem tak jasný, že ten, kdo tyto věci nesplňoval a u něhož bylo dáno právo na 

výpověď, tak nebyl oprávněným nájemcem.  

 Podívejme se na druhou nabídku. Hovoří se opět o oprávněných nájemcích. Tady je 

uvedeno, kdo je oprávněný nájemce, a na konci je napsáno: se kterým není veden soudní nebo 

správní spor a kteří nemají zajištěnu jinou možnost bydlení na území hl. m. Prahy a 

Středočeského kraje.  

 Když se podíváme výše, tak vidíme, že tyto zásady byly schváleny v r. 2013, tedy z 

doby, kdy již bylo jasné, že od 1. 1. 2014 vstoupí v účinnost nový občanský zákoník, který už 

nebude obsahovat jako výpovědní důvod to, že někdo má více bytů. Evidentně ten, kdo 

zásady psal, považoval za nutné to tam výslovně zdůraznit.  

 Prosím další. Jsou to zásady z r. 2018, které se vztahují k bytům, které byly nově 

zařazeny do privatizace. Na konci druhého článku máme definováno, kdo je oprávněný 

nájemce. Opět máme formulaci: který nemá zajištěnu jinou možnost bydlení na území hl. m. 

Prahy a Středočeského kraje.  

 Z toho vyplývá, že už platí nový občanský zákoník, už to není jasné, tak tam musíme 

výslovně dát, kdo je oprávněný nájemce. Není to ten, kdo má jinou možnost bydlení.  

 Prosím poslední dokument, stenozáznam z 8. 9. 2015. Jednalo se o diskusi, kdy Jan 

Votoček v r. 2015 předkládal tisk, kdy se mělo někomu něco privatizovat Na Poříčí 22, a bylo 

zjištěno, že tento člověk vlastní nějakou jinou nemovitost. Přečteme si nějaké citáty. Začneme 

panem starostou, který říkal v r. 2015: Chtěl bych se ujistit, že pravidla říkají, že je to 

nemovitost, kde může bydlet, potom beru spoluvlastnictví stejně jako bankovní účet, na 

kterém mám peníze, které něco vydělávají, nebo jakoukoli další investici. Myslím, že by do 

toho nemělo být zahrnuto. Hovoří se o tom, že je to nemovitost, ve které nemůže bydlet.  

 Petr Hejma zde přiznává, že nepochybuje o tom, že obecně v pravidlech je, že když 

někdo má byt, ve kterém může bydlet, že je to problém v privatizaci.  

 Můžeme si přečíst, co říkal tehdejší zastupitel Skála. Přečtu to:  

 To, že pan dr. Votoček v tomto materiálu pravděpodobně zapomene dát místní šetření, 

které jsme mnohokrát dělali, aby bylo prokázáno, že tam bydlí, Na Poříčí tam bydlí syn, to je 

věc materiálu pana Votočka. To se samozřejmě koná. U každého bytu se prověřuje, zda tam 

bydlí nebo nebydlí. To, že si dr. Votoček upravuje materiály podle své vůle, to je těžké. 

Myslím že rada o tom dost dlouho diskutovala a věděla, o čem jedná a podkladů měla daleko 

víc než si účelově dává pan dr. Votoček do zastupitelstva.  

 Tady je kritika dr. Votočka, který podle pana Skály příliš mnoho privatizuje. 

(P. Hejma: Upozorňuji na čas.) 

 Jsem předkladatel. Mohu to přerušit, ale je účelnější to probrat. 

 Dle tady máme paní Klasnovou, která k této otázce říká: 

 Pokud vím, od r. 1998 tato pravidla platí.  

 Pojďme k tomu, co tenkrát říkal pan dr. Votoček : 

 K otázce, jestli se prověřuje vlastnictví každého žadatele. Dělalo se to za působnosti 

starého občanského zákoníku, kdy vlastnictví nemovitosti bylo i důvodem k výpovědi. Nyní 

se to u každého automaticky nedělá. 

 Zde přímo dr. Votoček potvrzuje výklad, že pojem oprávněný nájemce se chápal ve 

smyslu § 711, odst. 2.  
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 Teď přicházíme k fintě, kterou zřejmě pan dr. Votoček vymyslel a kterou přijímá nyní 

účelově celá slavná koalice včetně Davida Bodečka, aby se vymluvili: my si necháme dál 

stará pravidla z r. 1998, ale vybereme si z nich jen něco. Ne to, co znamená oprávněný 

nájemce, ale to, že podle starých pravidel je možno privatizovat komukoli. Je to právně 

nesmyslné. Pokud řeknu, že se i staré zásady vztahují na případy řešené v současnosti, musím 

je vzít celé, to znamená včetně toho významu, který měl pojem oprávněný nájemce v r. 1998, 

kdy to pravidla použila.  

 Ing. Tomíčková hovoří: Ve všech případech, když jde o privatizaci nebo o pronájem, 

prověříme všechny majetkové vztahy bez výjimky.  

 Tím jen dokládám to, co výraz oprávněný nájemce znamená. Pro naplnění zásad 

privatizace je rozhodné, zda člověk vlastni nebo nevlastni nemovitosti. Vždycky to tak bylo 

chápáno, i když ze strany Jana Votočka byly snahy to ohnout, aby mohl privatizovat, i když to 

zásady neumožňovaly.  

 Nemyslím si, že je tady o čem diskutovat. To, co David Bodeček, Jan Votoček a celá 

koalice tvrdí, je účelová desinterpretace pravidel za tím účelem, aby se ta lumpárna, kterou 

někdo udělal ve vztahu k privatizaci bytu dr. xxxxxxxxxxx zamluvila a zametla pod koberec. 

 

P.  H e j m a : 

 Dalším přihlášeným je pan zastupitel Bodeček, který sloučil všechny rozprava do 

jedné a teď nám chce ještě něco důležitého říct. Mělo by se o vašem vystoupení hlasovat. 

Jestliže budete mít krátké vystoupení, bude to jednodušší než se zdržovat hlasováním. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nebudu asi moc příjemný, ale to, co jsem tady slyšel, ze strany pana Čižinského, je  

alibismus. Mohl bych tady hovořit dvě hodiny a popsat celý proces privatizace v této 

nemovitosti Bolzanova 7.  

 Nevím, jestli všichni víte o tom, že celý tento objekt byl zařazen do privatizace už 

někdy v r. 1998. Nájemci už znali cenu privatizace, protože tam došlo k zaměření někdy v r. 

2001. Konkrétně tato bytová jednotka měla stanovenou cenu 1400 tis. Kč. Vzhledem k tomu, 

že tam nastal problém, tak je to obdoba jako ve Šporkové 10 a záležitost se vlekla. 

 Co říká Pavel, je hrozně nefér, ale řekl jsem, že nebudu používat invektiva. 

Připravoval jsem se na zastupitelstvo, co bylo v médiích, na facebooku, v souvislosti s 

Haštalskou, kdy jsem si všiml, že jsi zareagoval na nějaké upozornění, které v minulosti bylo. 

Chci říct – a neříká se mi to lehce, že bytová jednotka, kterou privatizovala vaše rodina, 

privatizovala podle těchto zásad z r. 1998, a vy jste také měli nemovitosti – rodiče, určené k 

bydlení, nejen v Praze, ale i ve Středočeském kraji. Podle těchto zásad je to v pořádku. 

 Rozumím tomu, co tady řekl Martin Kotas, ale odmyslete si dotyčného člověka. 

Kdyby kdokoli přišel a věděl, že bude privatizovat podle zásad z r. 1998, proč by neudělal 

totéž, co udělali jiní, co privatizovali podle zásad z r. 2012 a 2014, protože v těchto dvou 

zásadách nesmí dotyčný vlastnit majetek. Co dělali lidé, když privatizovali podle těchto 

zásad? Majetek převedli na někoho jiného. Kde se prověřuje družstevní bydlení? Nechci tady 

vystupovat jako obhájce někoho, pro mne je důležité hledat pravděpodobnost a šanci získat 

jednotku zpátky, případně získat sankci v souvislosti s kupní cenou. 

 Pavle, ty tady skrýváš velmi podstatnou věc, a to, že jsi podepsal kupní smlouvu bez 

ustanovení, které je součástí usnesení a upozorňuješ na to, že to tam je. Není to tam, není tam 

sankce odstoupit od kupní smlouvy. Mám tady nespočet SMS, kdy píší, abychom řekli, že 

nám to nebylo předloženo, kdo to nepředložil atd. Vinu nebudu svádět na úřad, neudělám to, 

co jsi udělal ty, že když zastupitelstvo něco schválilo, byla ti předložena smlouva, zavolal jsi 

úředníka, poškrtal mu to, vrátil jsi mu to, bylo to podepsané právníky, nechal jsi si to přinést 
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zase zpátky a smlouvu jsi podepsal, aniž bys to dal právnímu oddělení. Co jsi udělal do médii 

a na facebook? Jmenoval jsi toho úředníka. Nezlob se na mne, je to neskutečná sprostota. 

 Říkal jsem, že se k této záležitosti stavím čelem, jsem poučen pro příště, kdybych byl 

nedej bože někdy radním pro majetek, budu v tomto důslednější.  

 Na druhou stranu každý měl možnost si cokoli přečíst – viz zápis z minula. Byl jsem 

přesvědčen o tom, že jsem nepochybil. Ty to prezentuješ tak, že jsem měl nějaké informace, 

které jsem zatajil. Není to pravda. 

 Znovu řeknu to, co jsem řekl v úvodu. Žádal jsem tě a prosil půl roku: pomoz mně a 

umožni mi člověka, kterému budu důvěřovat a který bude procházet materiály, které jsou 

předkládány radě a zastupitelstvu. Bylo to na tobě, a ty jsi mi toho člověka neumožnil.  

 Není to tak, že bych sváděl vinu na tebe. Na druhou stranu se podívej, jaká byla 

realita.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Ve svém příspěvku jsem zapomněl něco zmínit. Netroufám si řešit, kdo udělal jaké 

pochybení, ale vrátím se k tomu, že jsme tady odhlasovali byt za velmi příznivou cenu na 

základě tvrzení, že dotyčný tam bydlí, a to v čestném prohlášení i tady na místě. Myslím, že 

se to týká nás všech. 

 Tento případ není pro to, abychom se tady mezi sebou hádali, ale abychom si 

uvědomili, že jsme byli uvedeni v omyl. Rozdíl, za kolik by to koupil tržně a za kolik jsme 

mu to prodali, je ta ztráta, o kterou přišli naši občané díky tomu, že jsme byli uvedeni v omyl. 

Mějme toto na mysli. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Očekával jsem, že tento bod se bude zabývat tím, o čem zde mluví pan zastupitel 

Kotas, a sice jaké kroky podnikne městská část, aby byt buď získala zpátky, nebo vyvolala 

nějaký soudní spor o tom, že jsme byli podvedeni. Místo toho se tady dočítám, že Pavel 

Čižinský něco udělal špatně. Je to možné, že se dopustil nějaké chyby, ale určitě to neřeší 

otázku privatizace bytové jednotky jako takové.  

 Obsah tisku mne neuspokojuje, připadá mi, že jde o to na někoho to shodit, kdo za to 

nemůže, a nic s tím nedělat. Kromě toho, že se to ukládá Kontrolnímu výboru a ještě je tady 

nějaký střet zájmů, protože předsedou Kontrolního výboru je bývalý radní David Bodeček, 

nedává mi to logiku. Myslím si, že tento tisk je naprosto zavádějící. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím paní Valíčkovou o promítnutí těch věcí, které tady jsou. 

 

P.  H e j m a : 

 Můžete nám to říct, pane zastupiteli? Pochopíme to, když nám to vysvětlíte. 
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 K té smlouvě. Nešiřme, že byla schválena nějaká smlouva, byly schváleny čtyři body 

nějaké smlouvy – komu se co prodává, kdo to kupuje, za jakou cenu, že tam bude zákaz 

zcizení a že tam bude vyloučení se sankcí odstoupení od smlouvy. Příprava konkrétní 

smlouvy byla v kompetenci starosty. Hovořit o nějakém zasahování do smlouvy je nesmyslné. 

Prakticky jsem udělal to, co jsem už popsal a co popsal David Bodeček. Znamená to, že jsem 

řekl, že se mi smlouva nelíbí, protože předložená smlouva, kterou používal starosta Lomecký, 

byla nesmyslná.  

 Přečtu vám původní návrh smlouvy. Nelíbila se mi tam formulace, která zní:¨ 

 Nabyvatel výslovně prohlašuje, že se zavazuje zachovat předmět převodu popsaný v 

čl. 2 této smlouvy k účelu trvalého bydlení. Pokud tento charakter nezachová, bere na vědomí, 

že nese výlučně veškerou odpovědnost ve vztahu k orgánům veřejné správy a moci.  

 Toto ustanovení je napsáno jakoby razantně, ale ve skutečnosti je naprosto 

nevymahatelné. Je to napsáno tak, aby tomu, kdo to nezachová k účelům trvalého bydlení, 

kdo to předělá nebo tam bude mít AIRBNB, nic nehrozilo.  

 Byl to článek 7.5 smlouvy, kterou mi předložili úředníci jako návrh. Zřejmě to byl 

nějaký vzor, který používal starosta Lomecký. Řekl jsem jim, co se mi nelíbí a že chci něco 

jiného. Oni to vyřešili tím, že to z ustanovení vyškrtli, do čl. 6 napsali smluvní pokutu a 

napsali tam právo městské části odstoupit od smlouvy, pokud to k účelům trvalého bydlení 

zachováno nebude.  

 Když původní článek 7.5 vypustili, ve wordu se přečíslovala další ustanovení a tím se 

posunulo prohlášení nabyvatele, že nemá žádné pohledávky, a v § 7.3 to nepřečíslovali. Takto 

to vzniklo. Nepochybně se o nějaké pochyben jedná. Podle mého názoru to nemůže jít za 

mnou, jednalo se o technické pochybení úředníků, kteří to finalizovali a kteří to i parafovali. 

Nechápu, jak na tomto hodláte stavět nějaké trestní oznámení, jednalo se o pochybení toho, 

kdo smlouvu psal a kdo ji i parafoval. 

 

P.  H e j m a : 

 Je již vyčerpán časový limit. Máme tady opět reakci pana předsedy Kontrolního 

výboru Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Zareaguji na Pavla, beru to jako diskusi. Říkáš, že zastupitelstvo neschválilo smlouvu. 

Chci ale upozornit na to, že všichni privatizanti dostali smlouvu k dispozici. Před zaplacením 

poplatku a akceptací všech podmínek pro privatizaci tak součástí byla smlouva. Znamená to, 

že jsme zasáhli do smlouvy i mimo záměr tím, že jsme tam zahrnuli v lednu 2019 desetiletý 

zákaz zcizení, což už bylo nad rámec toho, co měli ostatní privatizanti v Bolzanově 7, kteří 

privatizovali myslím v září r. 2018. 

 

P.  H e j m a : 

 Myslím, že se už dokola přesvědčujeme o všem možném, chtělo by to hlasovat o 

jednotlivých usneseních a vyjádřit názor hlasováním.  

 Prosím ještě pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Myslím, že jestliže jsme byli uvedeni v omyl a prokáže se to, je naší povinností vůči 

občanům pokusit se o nápravu, což znamená buď odstoupení od smlouvy, nebo dorovnání 

částky na tržní cenu. Myslím, že je to naše společná věc, protože občanům jsme odpovědni 

všichni. Děkuji. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím ještě pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 To, že něco bylo nějakou formou nabídky podle mého názoru právně nehraje roli. 

Záměr, jak byl schválen, měl pouze ty body, komu, co a za kolik. Navíc protistrana s 

doplněním souhlasila. Zastupitelstvo žádnou přesnou smlouvu neschválilo, ani při záměru, ani 

při schvalování prodeje. Tvrzení, které současná koalice vtělila do usnesení rady, že jsem 

vypustil nějaké ustanovení, je naprostý nesmysl.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Přidal bych se ke kol. Martinu Kotasovi. Když jsme o tom hlasovali, měl jsem zato, že 

všechny materiály a podklady, které máme k dispozici, jsou pravdivé a úplné. V případě, že 

tomu tak nebylo, cítím se být podveden, uveden v omyl. Pokud se to prokáže, připojím se k 

trestnímu oznámení. Myslím si, že radnice by měla rovněž jednat, protože se jedná o majetek 

městské části. Jestliže byl prodán v rozporu se zákonem, měla by se radnice snažit získat 

majetek zpátky, případně vymáhat smluvní pokutu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Ulma. 

 

P.  U l m : 

 Omlouvám se, nevím, jestli tu informace už padla nebo ne, ale na jednání Kontrolního 

výboru jsem byl seznámen s informací, že při privatizaci této bytové jednotky sousedé pana 

prof. xxxxxxxxxxx přišli na Úřad MČ Praha 1 a ověřeným podpisem stvrdili, že tam pan 

profesor dlouhodobě bydlel. Nevím, jestli to tady zaznělo.  

 

P.  H e j m a : 

 Myslím, že ano. 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Vzalo mi to dech. Prosím pana Ulma – to bylo teď na tomto výboru? 

 

P.  U l m : 

 Tenkrát tam přišli občané, ne teď, ale při privatizaci.  

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Domnívám se, že bod 2 se netýká podstaty. Je dobré prověřit postup privatizace, ale je 

tam třeba prověřit to, že jsme byli uvedeni v omyl a kým, že došlo skutečně k nabytí majetku 

pod cenou. Myslím, že jsme byli podvedeni nejen lidsky, ale že je to i podvod, který lze 

vyjádřit penězi a nějaká trestní odpovědnost by měla být vyvozena. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Čižinský. 
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím, abyste brali v potaz i můj tisk č. 15, nejen to, co tady předložil starosta Hejma. 

Ztotožňuji se s tím, že se jedná o odvádění pozornosti a zdržování toho, aby se tomu věnovalo 

zastupitelstvo hl. m. Prahy, které je podle judikatury kompetentní k podání určovací žaloby. 

Vezměte v potaz i tisk můj a prosím o jeho podporu.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu a využívám práva závěrečného slova předkladatele. 

 Chci upozornit na to, že můžeme v tomto směru litovat svého rozhodnutí, jak jsme 

hlasovali. Podstatný je ale právní stav věci. Nic nemění na tom, že smlouva, která byla 

uzavřena na tuto jednotku, je platná. Právě proto žádám o to, abychom nechali prověřit, zda 

postup privatizace byl podle zásad. Máme to prověřovat několika institucemi: právním 

oddělením, interním auditem, Kontrolním výborem MČ Praha 1, Kontrolním výborem hl. m. 

Prahy a dokonce zde padlo i trestní oznámení.  

 V tomto směru si myslím, že je dnes bezpředmětné hlasovat o něčem, že má někdo 

něco vracet. Musíme si počkat na všechna posouzení, a pak teprve soudit.  

 K Pavlovi Čižinskému. Je pravda, že byly schváleny zásady v usnesení zastupitelstva, 

ale bohužel jedna z podstatných zásad nebyla do smlouvy promítnuta. Bylo to jasně 

konstatováno kontrolním nálezem kontrolní skupiny našeho nadřazeného orgánu, což je 

Magistrát hl. m. Prahy, který přímo napsal, že nebyla splněna podmínka daná usnesením 

zastupitelstva. Nechápu, pane kolego, jak při vašem právním vzdělání můžete neustále 

tvrdošíjně říkat, že jste to tam dal. Musíte si podklady pořádně prostudovat.  

 Pojďme v tomto směru zahlasovat podle vlastního názoru o předložených usneseních.  

 Prosím, ještě můžete využít svého práva závěrečného slova. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Hrubě nesouhlasím s tím, aby zde bylo tvrzeno, že smlouva je platná. Pokud 

podmínky pro privatizaci nebyly splněny, smlouva platná není, i s ohledem na to, že byt nebyl 

prodán za cenu obvyklou. I kdyby platná byla, tak kdyby privatizace bylo dosaženo 

podvodem, je možné odstoupit.  

 Pokud jde o mé pochybení, podmínka tam vložena je a došlo chybou úředníka ke 

špatnému číslování. Není to chyba, která se přičítá starostovi, který smlouvu podepisuje.  

 

P.  H e j m a : 

 Není chybou přiznat chybu. Dávám procedurálně hlasovat, že pokračujeme v jednání 

zastupitelstva i po 22. hodině. Pro 16, proti 3, zdrželi se 4, nehlasoval 1. Návrh byl schválen, 

pokračujeme po 22. hodině.  

 Prosím nyní vypořádat návrh usnesení k tisku 1155, což je původní bod č. 2 – 

pověření Kontrolního výboru. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Mám technickou – aby před hlasováním byly dvě minuty na klub. 

 

P.  H e j m a : 

 Vyhlašuji dvouminutovou přestávku na klub. 

(Jednání klubů) 

 Budeme pokračovat v jednání. Prosím hlasovat o tisku 1155, který předkládám v 

rámci pověření Kontrolního výboru. Pro 14, proti 9, zdržel se 1, nehlasoval 0. Návrh byl 

schválen.   
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 Prosím hlasovat o tisku 1184, původně pořadí č. 15. Předkladatel Pavel Čižinský. 

Pro 11, proti 0, zdržel se 6, nehlasovalo 7. Tento návrh nebyl přijat, usneseni nebylo 

schváleno. 

 Prosím přistoupit k projednání bodu číslo 

11, tisk 1081  

informace o dalším postupu v řešeni problematiky krátkodobého ubytování v bytech a 

návrh řešení výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života  

 Prosím paní předsedkyni výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního 

života Bronislavu Sitár Baborákovou, aby se ujala předkladu. 

 Zároveň slučuji rozpravu a projednání bodu pod poř. č.  

15 

aktualizace stanoviska MČ Praha 1 k problematice poskytování služeb krátkodobého 

ubytování  

 

P.  B a b o r á k o v á : 

 Ráda bych vám přednesla materiál informace o dalším postupu v řešení problematiky 

krátkodobého ubytování a návrh řešení výboru proti vylidňování centra. Dovolila jsem si 

připravit krátkou prezentaci. 

 Na výboru jsme si připravili návrh řešení. Proč Praha 1? Z toho důvodu, že jsme 

nejpostiženější městskou částí. I v médiích se snažíme apelovat na to, že by měly být všechny 

tyto věci projednávány.  

 Pro někoho je to možná příliš poetické přirovnání, ale dovolila jsem si městskou část 

přirovnat k bonsai. Je tady nějaký čas a nějaké prostředí. Prostředí je centrum města. Už od 

doby Karla IV. se nějakým způsobem vyvíjí. Městská část je stejně jako bonsai velmi křehká 

a mění se s časem. Proto se tady dohadujeme, protože se každý rok mění lidé, mění se 

pohledy na svět atd. Prostředí a čas formuje lidi, co v městské části bydlí a jejich potřeby, to 

znamená občanskou vybavenost. Samozřejmě, že jiné potřeby má rodina s dětmi a jiné má 

turista, který také městskou část živí.  

 Městská část je choulostivá. Když jednu větev uříznete, může to být jak občan, který v 

městské části bydlí, tak turista, který městskou část nějakým způsobem živí, tak tato větev 

způsobí to, že městská část nebo bonsai bude chátrat.  

 Je tady rozdílný úhel pohledu, na což máme všichni právo. Narážíme na to nejen ve 

výboru. Občanský pohled je jiný. Jiný pohled bude mít babička, která tady žije, jiný pohled 

bude mít podnikatel, někdo bude řešit dopady krátkodobého ubytování – že se nemůže v klidu 

vyspat, někdo bude řešit podstatu problému, někdo bude řešit turismus, někdo bude řešit, že je 

potřeba v městské části pracovat, někdo bude prodávat turistům, někdo nám, kteří tady 

žijeme.  

 Jaké je řešení? Na výboru proti vylidňování se dlouhodobě zabýváme dvěma cestami. 

Jedna cesta je vymáhání současných zákonů. Ukazuji tady, kdy paní dr. Marvanová udělala 

právní rozbor k problematice. Měli jsme na toto téma na výboru debatu, budeme ji rozvíjet 

dále. Udělali jsme Volejte Opletalku, což jsou telefonní linky, kam se mohou lidé obracet v 

případě problematiky krátkodobého ubytování.  

 Sledujeme také soudní spor o neplatnost stanov, což se týká domu, ve kterém bydlím. 

V současné době je možnost, aby se městská část opět zúčastnila soudu. Budu moc ráda, když 

městská část bude toho součástí, ale bude to otázka debaty. Obávám se, že by kolem toho 

mohl být nějaký mediální humbuk. 

 Další, co jsme odsouhlasili na zastupitelstvu, je zástupce městské části, který hlasuje 

ve prospěch městské části. Připadá mi to automatické, ale když se to odhlasuje, je to černé na 

bílém.  

 Udělali jsme další věci, ale toto je nejpodstatnější. 
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 Pak je tady druhá cesta, nové zákony. I touto cestou jde paní dr. Marvanová, kterou 

sledujeme. Jedná se o zmocnění obce. Pan dr. Hilšer v rámci nového zákona, stejně tak ČSSD 

v rámci nového zákona. Máme svého zástupce ve 22 evropských městech – na to jsem pyšná, 

protože není jiná městská část, která by to měla – která připomínkují problematiku 

krátkodobého ubytování na bázi Evropské unie. Včera proběhlo na toto téma jednání a 

budeme mít z toho další informace. 

 Problematika má nějaké kořeny. Byla bych nerada, aby to vypadalo, že si tady městská 

část nebo Baboráková něco cucá z prstu. Jako výbor jsme vypracovali 4 dokumenty, o kterých 

jsem dlouho mluvila, dnes je máte k dispozici k prostudování. Je to stanovisko k současné 

právní regulaci krátkodobých pronájmů, dále materiál uplatnění současných zákonů v 

problematice krátkodobého ubytování, který je také kritikou městské části. K tomu máme 

vyjádření úředníků k tomuto dokumentu. Na toto téma proběhl výbor, kterého se účastnilo asi 

19 lidí. Dlouho jsme diskutovali nad touto problematikou a dospěli jsme k nějakému řešení. 

 Pak tady máme také přehled nového zákona a jiných zákonných změn. Také 

sledujeme, co se děje na Magistrátu, v Senátu a v zahraničí.  

 Myslím, že je to odpovědný přístup. Na problematiku je třeba se dívat z více úhlů, 

nejen říkat nějaký svůj subjektivní pohled.  

 Snažíme se komunikovat se zahraničím. S panem starostou jsme plánovali, že bychom 

udělali s Amsterodamem partnerské město. Dá se od nich nejvíce inspirovat, je to země, která 

je nejdál, ve skupině 22 evropských měst připomínkuje na bázi světa.  

 Dále jsme udělali webové stránky, kde je mapa problematických míst. Snažíme se 

získávat informace od občanů, které problematika trápí. Budu ráda, když mi pomůžete 

rozhlásit, aby se nám zpětná vazba od občanů vracela. 

 Zároveň se dějí další věci, kterých se já nebo výbor účastníme nebo je sledujeme.  

 V druhé části je strategie městské části, kde nás zajímají hlavně vize a cíle, o které se 

bude dát opřít, sociologický průzkum, ze kterého získáme spoustu dat, územní plán a podíly 

bydlení v centrální části města, což je výkres č. 36, dost zajímavý plátek.  

 Dostaneme také informace ze sčítání lidu. Je tady dávná petice ČSSD, na které je 

údajně 3500 podpisů. Chtěla bych na tom demonstrovat, že je hrozně důležité, aby tato 

problematika šla napříč politickým spektrem a měla bych velký zájem ji znovu vytáhnout na 

povrch.  

 Všichni se asi shodneme na tom, že jsou tady v této problematice chybějící pravidla. 

Znamená to, že je to bez vstupní bariéry. Zřídíte si živnostenské oprávnění a podnikáte. 

Nejsou pravidla, není to regulováno, zákony nejsou tak jednoznačné, jak bychom si přáli, 

vymáhání současných zákonů drhne. Proto se také ve výboru dost hádáme. Systém kontroly je 

nedostatečný. Vnímáme tady potřebu regulace nebo nastavení pravidel.  

 Toto je nejdůležitější slajd, kdy za výbor navrhujeme řešení ke sdílenému ubytování. 

Je to kolečko, kde tady máme vyznačené sdílené ubytování. S tím nikdo nemáme problém, 

protože je sdílené. Sdílené ubytování bychom rozdělili na dvě varianty.  

 Jedna varianta je, že jedu na dovolenou, jsem ale vlastníkem, kde bydlím a jsem zde 

trvale hlášen a celý byt pronajímám návštěvníkům, když v tu chvíli nejsem doma. Mám tam 

své věci a mám tudíž zájem o to, aby mi z toho někdo neudělal kůlničku na dříví.  

 Druhou variantou je, že mám volný pokoj v bytě, kde bydlím, a jde o tzv. 

spolubydlení. Znamená to, že ve stejné době, kdy je tam další, jsem tam i já.  

 Pro nás ve výboru to znamená konec bytů v krátkodobém ubytování a zpětný návrat ke 

sdílenému ubytování, což byla nosná myšlenka AIRBNB. 

 Jak bychom to chtěli udělat? Řešení je na vyšších úrovních, ale nastíním to jen ve 

zkratce.  
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 Pravomoce obcí. Znamená to, že Magistrát bude určovat v komunikaci městských 

částí, že to v nějakých lokalitách může zakázat nebo nedovolit. Tím vznikne vstupní bariéra, 

tudíž nějaká opora. Mluvíme tady o novém zákonu nebo o pravomocích obcí. Vznikne nějaké 

registrační číslo. Znamená to, že se to celé zabalí do licence, dostaneme informace, které nám 

chybí. Každý pronájem musí být oznámen samosprávě a můžeme se bavit o maximálním 

omezení na 30 dnů, nebo o rozdělení na 15 a 15 dnů, nebo nějaké další návrhy. Můžeme 

limitovat počet osob s ohledem na rodinu. Jde v domech o společné soužití, protože to je 

největší kámen úrazu. Znamená to, že ubytovaní hosté nesmí být na obtíž sousedům. 

Zpoplatníme to, udělování licence bude něco stát. Licenci můžeme zakázat, povolit, odebrat 

atd. 

 Je tady také strana vymáhání – je to tady v pravé části. Konkrétní podmínky zákona by 

musely být právníky dopracovány, ale může tam být třeba to, co mne zajímá – že v případě, 

že někdo bude rušit noční klid nebo bude na obtíž sousedům a bude to prokazatelné od 

policie, tak to několikrát poruší a dostane stopku.  

 Systém vysokých pokut se osvědčil v Barceloně. Jakmile začaly vysoké pokuty, 

AIRBNB začali brát vážně. 

 Licence by mohla být udělována na jeden rok. Když se pronajímatel osvědčí, může být 

prodloužena na další rok. Stoprocentně by to vyžadovalo stoprocentní posílení kontrolního 

týmu, což je podnětem na městskou část, že by měl vzniknout nějaký tým kontroly jako např. 

v Berlíně, kde je na to spousta lidí.  

 Na závěr bych chtěla poděkovat za vaši pozornost. Není to vycucané z prstu a není to 

jen můj nápad, je to velmi inspirované Amsterodamem, kde to funguje. Snažíme se na ně 

napojit, budeme jim posílat dopis a budeme dál spolupracovat. Děkuji za pozornost. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji Broně za prezentaci i celému týmu. Prosím druhého předkladatele původního 

tisku č. 19, číslo tisku 1190. Slovo má pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Tento tisk předkládám opakovaně a jsem rád, že bude projednán. Strukturoval bych to 

následujícím způsobem. 

 Sdílené ubytování není pro Prahu 1 problém, problémem jsou byty, kde nikdo trvale 

nebydlí a které jsou určeny pouze ke krátkodobému ubytování. Jsou to byty, které slouží jako 

hotelové atd. Jsou to byty, které k trvalému bydlení neslouží. To je ten zásadní problém. 

 Členem výboru je pan Ing. Městecký, který je v čele iniciativy pro zastupitelné 

bydlení. Razí právní názor, že využívání bytů k poskytování ubytování je nelegální, že se 

jedná o využívání bytů k nějakému podnikání, že jsou rozdílné předpisy pro hotely a pro byty.  

 Tento názor začíná předjímat i hl. m. Praha. V podobném smyslu se vyjádřil i 

ombudsman. Existuje nějaká analýza pracovníka kanceláře veřejného ochránce práv pana 

Tučka, která dochází ke stejnému právnímu názoru.  

 V praxi tento názor vymáhán není.  

 Podle mého názoru je třeba, abychom jako zastupitelstvo, nejvyšší orgán obce, hlavně 

řekli, co chceme – že chceme, aby ten, který chce používat byt k ubytování, musí ho 

rekolaudovat. Chceme toto? Pokud ano, je zde několik možných cest. Možný je nový zákon, 

který to jasně stanoví, možná se podaří vymáhat stávající zákony. To je ale to sekundární, 

jakou právní cestou k tomu lze dospět. Stěžejní je, abychom řekli, co chceme, co považujeme 

za správné, jaká je naše vize a politický cíl.  

 Co Prahu 1 nepřesahuje, abychom jednali v souladu s tímto názorem? Znamená to 

důsledně potírat využívání bytů ke krátkodobému ubytování a aspoň ve svém majetku toto 

netrpět. To jsou věci, které u kolegyně postrádám, aby bylo řečeno, že máme tento cíl a nyní 
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lobujeme u poslanců, aby se zavázali, že připraví nějakou úpravu. Současně se snažme např. v 

médiích tlačit na státní správu, aby náš názor, který nepochybně někteří právníci minimálně 

přijímají a možná i některé soudy, také přijímala. Abychom využívali všech cest, které k 

tomuto cíli mohou vést. 

 Tento cíl jsem u kolegyně postrádal, postrádal jsem ho i v tisku kolegyně. Pokud tisk 

hovoří o tom, že v bodu 5 ukládá spolupracovat s radou v rámci legislativní iniciativy na 

vytvoření jasného právního prostředí pro regulaci krátkodobého ubytování v bytech atd., tak 

to hovoří o tom, že to chce nějakou regulaci, ale jak má regulace vypadat, co má být jejím 

cílem, to zde postrádám.  

 Když si vezmu prohlášení Prahy 1 i citát paní kol. Baborákové z 10. 6., ocituji: cesta 

nového zákona by mohla být rychlejší než přes judikaturu. Nový zákon by rovněž mohl ve 

vybraných lokalitách krátkodobé ubytování v bytech zcela zakázat, jako je tomu v 

Amsterodamu.  

 To bychom uvítali, protože by to obyvatelům výrazně ulevilo a zkvalitnilo by jejich 

bydlení.  

 Je to pozice, že to tak být nemusí, že bychom se mohli smířit s tím, že v jiných bytech 

než v centru to nadále provozováno bude atd.  

 Stanovme, že bychom chtěli, abychom byty užívali pouze k bydlení, že chceme, aby 

ten, kdo chce byty užívat ke krátkodobému ubytování, to musel rekolaudovat.  

 Schvalme můj tisk, který říká: usilujme legislativními i nelegislativními procesy o 

tento cíl a jasně uložme radě, že musí toto dodržovat. Jde o to, aby se nemohlo znovu stávat 

jako v Anežské ulici, že rada pronajme na několik let bytový dům na hotel. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Děkuji za prezentaci i za úvodní slova.  

 V bodu 5 ukládá spolupracovat s radou MČ Praha 1 v rámci legislativní iniciativy na 

vytvoření jasného právního prostředí pro regulaci krátkodobého ubytování v bytech dle bodu 

2. Znamená to v souvislosti s návrhem ČSSD pana senátora Hilšera? Jsou tam ještě jiné 

aktivity, o kterém se v tomto bodu bavíme? 

 

P.  B a b o r á k o v á :  

 Vzhledem k tomu, že městská část nemá zákonodárnou iniciativu, tak musím jít výš. 

Spolupráce musí být s MMR, protože ta v tom hraje klíčovou roli, bez toho se nepohneme. 

Podle jejich vyjádření nakloněni materiálu pana Půjčka nejsou, ale to se může zlomit, protože 

pan dr. Hřib s ním bude jednat. Informace se dovíme 

 Co se týká vašeho dotazu, je tady jednak paní dr. Marvanová, pak je tady pan senátor 

Hilšer a ČSSD. 

 Co se týká zákonů, u pana senátora Hilšera a ČSSD může jít třeba o pozměňovací 

návrh, ale to všechno je věc další debaty. Prezentaci, kterou jste viděli, jsme zatím dál 

neposílali, zastupitelstvo se k tomu musí vyjádřit.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosí pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Postrádám v materiálu výboru poselství. Očekával bych, že tam jasně dáme usnesení, 

že jsme pro to, aby na MČ Praha 1 sloužily byty výhradně k účelu bydlení.  
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 Stálo by zato všechny slajdy si prohlédnout a ke každému něco říct. Od toho je ale 

výbor, abychom si to tam vydiskutovali. Vyjádřím se jen k připravovaným zákonům.  

 Na výboru máme dva tábora, já patřím do tábora, který je velmi obezřetný v 

koketování s myšlenkou nových zákonných norem, protože se domnívám, že by to mohlo 

dopadnout jako s každým jiným novým zákonem, který zlegalizuje něčí business. Tak to, 

bohužel, v této zemi chodí. Toho bych se nerad dočkal, protože se domnívám, že současné 

zákony, a nakonec poslední vývoj i na Magistrátu, právní analýza z kanceláře ombudsmana 

nebo člověka, který je tam zaměstnán, se k tomu připojí, ale tady je nějaká výzva na Magistrát 

směrem k MMR, aby vypracovali jednoznačnou metodiku, jakým způsobem zejména 

stavební úřad má posuzovat užívání bytu v rozporu s kolaudací. Jsem plně jít pro to touto 

cestou.  

 Zákon pana Hilšera mi připadá bezzubý a nedostatečný. Pokud jsem viděl ostatní 

pokusy, nechápaly příliš meritum věci. Tím ze mne nemluví pýcha, ale zkušenost člověka, 

který stejně jako paní předsedkyně v době bydlí. Obávám se jakýchkoli  zadních vrátek, které 

by umožnily v tomto neúnosném stavu pokračovat.  

 K nezávislému posudku, který precizovala vypracovat paní předsedkyně, jsme hovořili 

na výboru. Nejsem sám, kdo s materiálem zásadně nesouhlasí, už jen z toho důvodu, že 

používá třeba pojem krátkodobé pronájmy. Řekli jsme, že tomu tak nebudeme říkat, že 

krátkodobé pronájmy je špatný název, že něco takového neexistuje. Pronájem bytu je 

pronájem někomu, kdo tam bydlí. Není to ubytovací služba. To jsou protiargumenty, které 

používá protistrana, která tam chce ubytovací služby provozovat.  

 Chtěl bych se vyjádřit k novým zákonům. Jak je budeme vymáhat? Jak budeme 

zjišťovat, jestli tam člověk skutečně trvale bydlí a pronajímá jen tu jednu komůrku? Jak 

budeme zjišťovat, že tam skutečně bydlí a jel jen na dovolenou, když nejsme schopni 

vymáhat současné zákony, kde je to mnohem jednoznačněji dáno? Byt je zkolaudován k 

bydlení a jakmile se prokáže, že tam někdo provozuje ubytovací službu, tak je třeba z toho 

vyvodit jasné důsledky, že je porušován stavební zákon. 

 V průběhu večera budu mít další příspěvky. 

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má kolegyně Sitár Baboráková. 

 

P.  B a b o r á k o v á : 

 Reagovala bych. Prosím paní Valíčkovou, zda by tam mohla dát slajd č. 8.  

 Nevidím důvod, aby u nás nemohlo fungovat, co funguje v Amsterodamu. 

 Vysvětlení pro pana Čižinského i pro pana Nazarského. Jestliže mám byt, ve kterém 

bydlím nebo v kterém jsem, tak se tam nemůže dít to, co se tam děje teď, když je tady 128 

investičních bytů, které má jeden člověk. To by mělo skončit.  

 Další věc. Říkáte, že máme perfektní současné zákony a že nový zákon je legalizací. 

Jestliže se tady děje krátkodobé ubytování mnoho let a funguje, tak skutečně je to nelegální? 

Pane Nazarský, úplně to taková pravda není. Řeknu teď svoji domněnku. 

 Věnuji se tomu dlouho, od té doby, co jsem křičela z okna. Zjistila jsem, jakou moc 

má v České republice vlastnické právo. Jestliže někdo má živnostenské právo v tomto směru 

podnikat, tak co se stane, když Ministerstvo pro místní rozvoj popře svoji léta prováděnou 

metodiku, to znamená že to lze, a najednou řekne bez opory v novém zákoně, že to nelze, tak 

co udělá podnikatel? Dá to k soudu, který bude trvat třeba 9 let. 

 Chtěla bych k tomu říct jednu věc. Nebudu čekat do 18 let mého syna, když na 

chodbách a na dvoře budou řvát. Potřebuji také řešit dopady. 
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 Náš stavební úřad se snaží s Ministerstvem pro místní rozvoj komunikovat, a 

nakloněni k tomu moc nejsou. Budu moc ráda, když půjdeme na dvou cestách a bude snaha, 

aby se podařilo prosadit i materiál pana Půčka. Víte, že celou dobu půjdeme na dvou cestách, 

rok se tady věnujeme vymáhání současných zákonů, až mi za to bylo vynadáno člověkem, 

který to nejvíce prosazuje. 

 Pojďme zkusit nehledat chyby a kdo to bude vymáhat, pojďme o tom jednat napříč 

politickým spektrem, dostat to výš, protože jde o naše domovy. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Děkuji hlavně za prezentaci a za výsledek, který jsme tady viděli. Vím, že za tím musí 

být spousta práce. Kolegyně Baboráková také ví, že i já mám také nějaký názor, diskutovali 

jsme o možném řešení. Problematika se musí řešit jako celek a potřebuje spoustu času a 

nasazení na sto procent. To přiznávám. Já už ten čas nenacházím. Děkuji všem, kteří se na 

tom podíleli. 

 Poprvé máme jako zastupitelstvo souhrnnou a srozumitelnou zprávu, informaci 

formou prezentace, která popisuje problémy a cesty k řešení. Je dobře, že nastiňuje cestu. 

 Co se zde říkalo o zákonech, tak se chci kolegyně Baborákové zastat, to je ta 

nejdůležitější cesta. Připomenu historicky problematiku segweyů. Také jsme měli spoustu 

zákonů, které to teoreticky řešily, i vyhlášky, které to teoreticky řešily, ale byl problém. Léta 

jsme o tom mluvili. Jednou ve čtvrtek večer jsme si s panem Czitalem sedli a zákon napsali 

sami. Následně ho někdo načetl a on dosud platí. Platí i s tou chybou, co jsme tam zapomněli. 

Vyšel ve Sbírce.  

 Chápu, co tím paní Baboráková myslí, protože jsem to zažil na vlastní kůži. Všichni to 

chtěli řešit, byly na to semináře, hospodářské výbory, byla na to jednání velkého 

zastupitelstva, malého zastupitelstva, tisíce tisků. Všichni vysvětlovali, že se to může vyřešit, 

že jsou tady zákony. Ne, my jsme zákon napsali a prošel Parlamentem. Když to prošlo, 

výsledek si přivlastňoval každý a hrdě se hlásil k tomu, jak to zařídil atd. My víme, jak to 

bylo. 

 Cesta tady je. Neříkejte, že je to špatně. Podporuji to, co tady zaznělo. Bez změny to 

nepůjde, vyzkoušeli jsme si to jinde. To, že jsou platné zákony, které se dosud nedaří 

aplikovat, to se nezmění. Vyřeší to nový zákon, který jasně popíše pravidla. Podle mne je to 

cesta, která se musí dělat. Bez nějakých politických proklamací je to popis situace a nástin 

řešení, to znamená nástin toho, co je potřeba dělat. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegu Kračmana. 

 

P.  K r a č m a n : 

 Naváži na mého předřečníka pana radního Bureše. V první řada bych chtěl poděkovat 

kolegyni Sitár Baborákové. Jako soused v kanceláři a člen výboru vím, kolik tomu obětovala 

času a jak pečlivě se tématu věnuje. 

 Chtěl bych reagovat na jednu věc, o které se hovoří z právní stránky, co se týká 

uplatňování současných zákonů. Čistě teoreticky podle některých právních analýz to možné 

je. Pokud si ale přečtete právní analýzu od zaměstnance úřadu ombudsmana pana Půčka, tam 

se také stanoví, že to nelze paušálně vztahovat na jakékoli krátkodobé ubytování, ale je 

potřeba každý individuální případ odůvodnit a dovést do konce.  
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Pokud by to měl dělat Stavební úřad Prahy 1, který má cca 25 zaměstnanců a bytů na 

krátkodobé ubytování na území Prahy 1 je několik tisíc, tak to praktické řešení není. Pokud by 

pro každou bytovou jednotku měli zajišťovat důkazy, že je užívaná v rozporu s kolaudací, je 

to nereálné. 

 Zde navazuji na kol. Bureše, jak to je se segweymi. Jakmile se přijala nová právní 

úprava, tak tento problém, který nás na Praze 1 trápil nejvíc, se podařil vyřešit. Dle mého 

přesvědčení jako právníka a člověka, který má 10 let zkušenost s fungováním městské části, 

to vidím jako nejdůležitější část a doufám, že zejména po volbách do Parlamentu tady všichni 

budeme bojovat za to, aby se prostředí tady zlepšilo. 

 Nevýhoda uplatňování současných zákonů je v tom, že v současném procesu náš úřad 

vydá nějaké rozhodnutí a provozovatel krátkodobého ubytování se odvolá. Následuje 

případná správní žaloba, pokud odvolací orgán rozhodne ve prospěch obyvatel, a celý proces 

se neúměrně natahuje na několik let. Toto nám nevyřeší problém, který aktuálně máme. 

 Proto velmi podporuji aktivity paní Sitár Baborákové a výboru městské části směrem k 

hl. městu a k ostatním orgánům a organizacím k přijatí jasné legislativy, která bude reálně 

vymahatelná. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Grabeina Procházku. 

 

P.  P r o c h á z k a : 

 Připojuji se k tomu, co zde bylo řečeno, Broňa si to celé poctivě odpracovává. 

Nejdůležitější na konci je vždy výsledek. Toto krátkodobé ubytování je na trhu přes 10 let a 

většina z nás by si přála, aby se situace co nejrychleji změnila, abychom dalších 10 let 

nečekali na to, než vymyslíme nějaký způsob, jak to změnit.  

 V zásadě toho tolik vymýšlet nemusíme. Když se podíváme do světa, tak města, která 

měla vůli to změnit, udělala to poměrně rychle a v 99 % to udělala přes licenci. Jen si řekla, 

jak licence bude tvrdá. Jestli byla ve Vencouveru tvrdší než v Tokiu a v Tokiu byla měkčí než 

někde jinde, tak Tokio se zbavilo 85 % takto využívaných bytů během velice krátké doby, 

těsně po zavedení licence. Není vyšší norma než zákon. Myslím si, že licence podpořená 

zákonem je nejrychlejší řešení.  

 Diskuse byla o tom, na kolik dní a ve Vencouveru měli myslím opatření, že tam ten 

člověk musí bydlet. Licence mohou mít různou tvrdost. Myslím si, že je to v Česku takový 

nešvar, že vždycky chceme mít něco originálního, vždycky chceme být těmi, kteří vymyslí 

nějakou cestu, ale často k výsledku nedojdeme nebo to trvá strašně dlouho. 

 V okamžiku, kdy je recept na to, jak situaci řešit, není nic špatného to z 90 % 

okopírovat a hledat potom vůli a politickou shodu napříč spektrem, aby se to prosadilo. 

Kdybychom šli cestou licence na základě zákona, je to otázka nového Parlamentu. Víte, že v 

Parlamentu, i když je na tom shoda, to trvá minimálně rok. Žádné rychlejší řešení tady osobně 

nevidím. Tady se nejedná o to, zda jedna nebo druhá strana na to bude mít trochu jiný názor, 

ale tady se bude jednat o to, že spoustu mimopražských poslanců tato problematika nezajímá. 

Zajímá to možná několik poslanců, kteří zastupují Karlovy Vary, Český Krumlov nebo možná 

i jiné město, ale jinak toto je záležitost především pražská, a především na Praze 1.  

 Přikláním se k tomu, abychom šli cestou licence. Zákon o licenci je možné připravit ve 

velice krátké době, protože na tom bylo už hodně odpracováno. Přimlouval bych se za 

zkrácení spousty diskusí, komisí, výborů, názorů atd. a tlačit jeden směr, který bude 

nejrychlejší. Pokud máme na Praze 1 v tomto směru něco dělat, tak si myslím, že není 

rychlejší cesty než toto. Děkuji. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

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

 Ohradím se, že nám bylo ze strany paní Sitár Baborákové podsouváno, že říkáme, že 

legislativa je perfektní. To tady nikdy nezaznělo ani z úst mých, ani z úst Pavla Nazarského.  

 Téma AIRBNB je téma pro Prahu 1 zásadní, které přesahuje daleko naše kompetence. 

Pokud se tomu chceme věnovat, musíme jít proti celému systému, musíme jít na úroveň 

zákonodárnou – vláda, Parlament atd.  

 Rozdělil bych to do tří částí. Především musíme vědět, co chceme. Chceme, aby se v 

žádných bytech neprovozovalo AIRBNB nebo jen v některých, které vybereme atd. 

 Dále musíme zvolit správnou strategii. Stává se, že člověk o něco usiluje, dojde k 

nějaké regulaci, ale nakonec zákon je horší než ten, který byl předtím. To je potřeba si dobře 

rozmyslet.  

 Za třetí. Ten, kdo o něco takového usiluje, co je pro Prahu 1 z části možná otázkou 

přežití, musí mít nějaký morální kredit, aby byl vhodnou osobou, která toto téma může 

prosazovat, která překoná velké ekonomické zájmy mnohých a prosadí to, co chce.  

 V tom, co tady prezentuje výbor ústy paní Baborákové, nevidím ani jedno z toho. 

Nevidím tady, co chceme, nevidím jasné rozhodnutí pro otázku, která je na stole. Chceme 

prosadit, že to nemá být nikde. Nevidím tu úvahu o správné strategii, není zde, jaký obsah 

zákon bude mít a nevidím žádnou snahu o to, aby se současná koalice starala o to, aby byla 

subjektem, který to bude prosazovat. Pokud rada pronajme bytový dům pro hotel, tak to 

snižuje legitimitu k prosazování. 

 Naváži na pana Bureše, abychom si nový zákon napsali sami, tak proč tady nový 

zákon není? Proč tady za 1,5 roku nemáme aspoň nějaké teze? Proč jste nový zákon 

nevymyslel? Proč jste nepostarali o to, abyste v Parlamentu prosadili nějakou změnu? Proč 

jsme teď jasným požadavkem neoslovovali kandidáty před volbami, abychom je nutili k 

závazku, co po případném zvolení udělají?  

 Prohlášení, že chceme nový zákon, je plácnutím do vody, které nikdo nepředpokládá. 

 Byli jsme to my, kdo aspoň zavedl to, co si ani Jan Votoček netroufl zrušit, že se do 

řady tisků pro někoho dává nějaký benefit za podmínky, že nebude krátkodobé ubytování. 

 (P. Hejma: Prosím dodržovat čas.) 

 Na nic více než na to, že koalice udělala zvláštní výbor, se nikdo nezmohl.  

 Končím tím, že nejtragičtější by bylo, kdyby výbor nejen nic nedělal, ale kdyby bránil 

někomu, kdo by v tom chtěl něco dělat. Nechceme to v žádných bytech. Je sympatické, že 

Magistrát tuto variantu vzal. Bylo by velká chyba, kdyby Praha 1, která je nejvíce postižená, 

vystupovala proti Magistrátu a říkala, že je to špatné, že to nebude fungovat, že právní žaloby 

jsou nesmysl. 

 (P. Hejma: Prosím dodržovat čas, je již tři čtvrtě na jedenáct.) 

 Bylo by velká škoda, kdyby současné vedení tomu nepomohlo. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského.  

 

P.  N a z a r s k ý : 

 I ve výboru se pokouším vnímat spravedlivě obě linie, jak cesta, které jsem zastáncem, 

že je potřeba vymáhat současné zákony, tak chápu i pohnutky, které vedou k druhé cestě. 

 Co se týká licencí, byl to také jeden z mých prvotních nápadů. Myslím si, že je to 

správný postup, ale tam je cesta dost dlouhá. Když jsem byl místostarostou, byl jsem ujištěn 

na Ministerstvu pro místní rozvoj i jinde, že naše právní prostředí tuto cestu nezná, že 
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udělování licencí na tento typ služeb je úplná novinka, která by se musela od začátku 

Parlamentem prošlapat, ale proč ne?  

 Co mi na tom vadí? Domnívám se, že na Praze 1 bychom měli požadovat nulovou 

toleranci. Dovedu si představit nějaké zmocněni, že hl. m. Praha bude moci třeba vyhláškou 

upravovat podmínky poskytování ubytovacích služeb v bytech. Ať by to dopadlo jakkoli, 

pokud nebudeme mít jako Praha 1 vydefinovaný postoj, že na Praze 1 ani byt, tak to bude 

nedostatečné. Budeme udělovat licence, kontrolovat, ale turisté tady budou pořád. Tady je 

potřeba sobecky a sebezáchovně říct, že to v centru Prahy nemůže a nesmí být, že je to pro 

život na Praze 1 naprosto likvidační.  

 K slajdu řešení. Pokud bychom vydefinovali, co je sdílené ubytování a všechno ostatní 

jsou ubytovací služby a nemohou být z principu provozovány v bytech, ale právě na základě 

právní analýzy, kterou předkládá dr. Marvanová, která dává za pravdu mně a dr. Městeckému, 

který razí tuto cestu, je to nepřípustné z mnoha důvodů, i z hlediska územního rozvoje, nejen 

sousedského soužití, deformuje to ceny nájmů, činí to nedostupné bydlení. Dále je to otázka 

bezpečnosti, požární bezpečnosti a všeho, co lidé, kteří se tím zabývají, mají prodiskutováno. 

 Kdyby se nám a výboru podařilo vydefinovat takový zákon, bylo by to dobré. Trápí 

mě, že už to máme rok, a dostali jsme se do toho stádia, kdy si uvědomujeme limity obou 

cest. Teď je podle mého názoru třeba postoupit. Z řad koalice zaznívá výzva, abychom se 

vydali cestou nového zákona. Byl bych v tom opatrný, ale bylo by to třeba udělat rychle. Chce 

to ale vědět, co chceme. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkujeme za příspěvek. Reagovat chce ještě předkladatelka. 

 

P.  B a b o r á k o v á : 

 Pane Čižinský, chtěla bych se vyjádřit k tomu, že rozhodně nejdeme proti Magistrátu. 

Řekli jsme si to na posledním výboru s paní dr. Marvanovou. I ona jde dvoucestně a není si 

jistá, jak to dopadne. Nezávisí to na nás a na ní, závisí to na Ministerstvu pro místní rozvoj. V 

tom je to strašně důležité. Dvě cesty sobě nebrání. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Vích. 

 

P.  V í c h : 

 Chtěl bych také poděkovat za hezkou prezentaci. Na slajdu č. 8 bylo, co je nebo není 

sdílené ubytování, základní mapa problému je tím hezky pojmenovaná. 

 Když jsme v r. 2018 chystali pirátský program, u Pirátů Prahy 1 jsme si uvědomili, že 

je to vážný problém, který jsme si záhy nadefinovali. Je dobré rozlišovat byty a nebyty, v 

bytech se nepodniká, ale podniká se v nebytech. Je to jednoduchý i laikovi pochopitelný 

systém, který má oporu i v zákonu a vcelku je to jednoduché.  

 Zaregistroval jsem tiskovou zprávu o setkání, kde byl primátor, ombudsman, paní dr. 

Marvanová a pan Městecký. Také moc hezky shrnuli celou problematiku. Začal jsem cítit, že 

už to trošku začíná mít tah na branku. Chybělo mi, že tam nebyl nikdo z MMR. Kdyby tam 

byla paní ministryně, mělo by to jiné koule, bylo by to o stupínek dál. 

 Myslím si, že je to hodně o osvětě. 

 Pan Kračman říkal, že mu to nepřipadá představitelné, že by stavební úřad posílal 

státní stavební dozor. Když mu někdo nahlásí, že někde je byt užívaný v rozporu s kolaudací, 

pošle tam kontrolora, který to zaeviduje. Pak ho ještě několikrát vyzvou, a pak mu tam začnou 

zvyšovat pokuty. Když tady máte rozjetý miliardový business, tak to asi není moc o modlení. 

Je to o tom kroky dělat a sbírat akční sílu.  
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 Držím vám v tom palce, určitě to podporuji. Jsem rád, že to na Praze 1 vnímáme 

koalice i opozice jako ústřední problém, se kterým je třeba hnout. Je lepší hledat důvody, jak 

věci jdou než důvody, že je to složité a že to raději dělat nebudeme. V tom fandím a držím 

palce.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o technickou poznámku pana zastupitele Maříka. 

 

P.  M a ř í k : 

 Navrhuji ukončení diskuse, myslím, že o tomto tématu bylo již řečeno vše, co může 

být.  

 

P.  H e j m a : 

 Hlasujme procedurálně o návrhu na ukončeni diskuse Pro 17, proti 3, zdrželi se 3, 

nehlasoval 0. Návrh byl přijat, rozpravu dokončíme.  

 Pan zastupitel Scholz. 

 

P.  S c h o l z : 

 Také děkuji kolegyni Sitár Baborákové. Je na tom moc práce, je to krásně zpracované, 

přehledné, je to úžasné.  

 K tomu, co se tady řeklo. Chápu, co řekl kol. Čižinský a Nazarský k vymáhání 

současných zákonů. AIRBNB je už deset let problém a deset let se nic nevymohlo. Jestli 

budeme čekat dalších deset nebo patnáct let, až se prolomí těch několik stávajících judikátů, 

až MMR řekne, že to deset let dělalo špatně, tak to potom začnou dělat nově. Mám obavy, že 

se to tak nestane. Všichni víme, jak práce úředníků obecně funguje a málokdy uprostřed 

někdo řekne, že to dělal celou dobu špatně a že je hlupák. To se moc neděje. 

 Stejně tak soudy. Někdy se to stane, ale za jak dlouho? Když tam někdo dnes dá 

žaloby, tak jsou vyřízeny za pět nebo deset let – nevím.  

 Jak jsem pochopil, cesta je tvorba nového zákona nebo upravení některých zákonů, 

které jsou ve Sněmovně. Připadá mi to rychlejší. Říkám, že současnými zákony se deset let 

nic nezmohlo, problém je stále horší.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Bydlím v domě, který má 36 bytových jednotek. V jedné z nich si vlastník, resp. jeho 

zástupce zřídil provozovnu ubytovacích služeb. Filip tady říkal, že stavební úřad nebude mít 

čas všechno zkontrolovat, jestli se v nějakém bytu něco provozuje nebo ne.  

 Omyl. Stavební úřad na stížnost, aby dohlédl na dodržování stavebního zákona nám 

odepsal, že ho to nezajímá, že oni nejsou od toho, že to není jejich práce.  

 Pokud jde o hotel, o kterém neustále mluví Pavel, je tam asi do r. 1995 nebo 1996, 

přesné datum nevím, abych nebyl stíhán, že tady uvádím mylná fakta, je rozprostřen ve třech 

budovách, z nichž jedna náleží nám a dvě náleží Magistrátu. My jsme prodloužili smlouvu 

hotelu, abychom sjednotili časy. Prodloužili jsme to o dva roky, smlouva s Magistrátem a 

naše budou postaveny na roveň a uvidí se, co bude dál. 

 Když jsme toto usnesení přijali, Městecký někde vyšťoural, že náš dům je původně 

kolaudovaný jako bytový. Ne že by vědomě - ta ničemná rada - pronajala bytový dům na 

hotel, ale tento hotel se tam vyskytuje už 25 let. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 V diskusi zaznělo všechno. Většina tady mluví pozitivně, snaží se problém pochopit, 

názory si vyměnit, ale máme tady jednoho, který jen útočí a plive kolem sebe špínu, říká tady 

pořád samé lži, ale zažíváme to naštěstí jednou za měsíc. Pak ho měsíc nikdo nevidí, do žádné 

práce a diskuse se nezapojí. Ukončeme to a věřme, že ti, kteří chtějí něco řešit, budou 

pokračovat napříč politickým spektrem, ne jen napadat lidi kolem sebe. Z každého nápadu, 

byť to jsou jen střípky, vznikne něco, co vyřešíme. Není to o politice, je to o problému, který 

Praha 1 jako centrum má.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Osvětlím aspekt vymahatelnosti. Když jsem byl ve funkci radního, zavedl jsem to, že 

pokud dojde k rušení nočního klidu provozovnou, že je to provozovna, dochází k přestupku, 

který spáchal provozovatel. Policie dává pokutu i turistovi, a pokuta bude pro úřad důkazem, 

že došlo k rušení nočního klidu. Domníval jsem se a chtěl jsem, aby případy, kdy bylo 

potvrzeno, že došlo k rušení nočního klidu, a o to nám jako obyvatelům městské části jde v 

prvé řadě, navíc by mělo jít o vybydlování centra, ale nám jde o to v klidu se vyspat, tak jsem 

chtěl, aby u takové provozovny, která ruší noční klid, proběhla kontrola živnostenského 

úřadu, jestli mají živnost, a zároveň stavební úřad aby dohlédl, zda provozuji provozovnu ve 

zkolaudovaných prostorech.  

 Bohužel, to se nepodařilo prosadit. Naopak za poslední rok jsem sledoval jen to, jak se 

odpovědnosti jak stavební úřad, tak živnostenský úřad nějakým způsobem vyvazovaly s 

odvoláním na svá nadřízená ministerstva. Mrzelo mě, že současná politická reprezentace 

nevyvíjela nějakou snahu o to, aby úřady konaly, protože tam nebyly plněny nějaké lhůty atd. 

To je jeden aspekt věci. 

 Poslední, co chci říct – abychom si uvědomili, v čem je mezera nahlížet na to jako na 

pronajímaný byt, nebo prostor, na částečnou licenci apod. Dnes to už nejsou jednotlivci, kteří 

nabízejí k ubytování byt, ve kterém třeba bydlí nebo nebydlí, ale jsou to většinou firmy, které 

mají desítky takových bytů – ne-li víc. Domnívat se, že se to děje na bázi přímého kontaktu s 

jedním turistou, který se chce ubytovat a hledá ubytování, je liché. Domnívám se, že se to 

provozuje na stejné bázi jako jsou apartmány u moře, kdy dům máte nasmlouván s cestovní 

kanceláří na celou sezónu. To se zcela jistě děje i na Praze 1. Proč by tomu mělo být jinak? Je 

mnohem výhodnější nasmlouvat si svých 10, 20 nebo 50 bytů tímto způsobem. Předobjednají 

si turnusy. 

 I z toho důvodu jsem k tomu obezřetný. Dovedu si představit, že tvorba nového 

zákona půjde tím směrem, že to není sdílené. Pořád budeme řešit jednotlivce, aby jeden 

soused něco nepronajímal. Toto je ale zásadní věc, která vylidňuje Prahu a která je v rozporu 

se současným zněním stavebního zákona. Domnívám se, že aspoň tyto nejkřiklavější případy, 

by městská část, její stavební úřad, měl aktivně řešit. Takových pseudohotelových domů 

máme celé ulice. Když jste se prošli v době před covidem i v okolí Vodičkové, tak v domech 

jsou jen na zvoncích čísla apartmánů, nikdo tam nebydlí. Jsou to ulice plné hotelových domů. 

 Doporučuji zastupitelům, aby i tuto skutečnost začali brát vážně.  

 

P.  H e j m a : 

 Poslední přihlášený pan zastupitel Čižinský. 
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Údajně dvě cesty – to je falešné dilema. Pokud nový zákon jasněji než dnes stanoví, že 

využívání bytů ke krátkodobému ubytování je protiprávní, pan Městecký nebude mít nic proti. 

Je potřeba jít k tomuto cíli oběma cestami, ale stokrát intenzivněji než dosud. Otázka je, zda 

chceme opravdu tento cíl? Chceme neslučitelnost AIRBNB s kolaudací na byt? Představte si, 

když by obec novým zákonem získala pravomoc hostel (?) zakázat. Bude Praha 1 prosazovat, 

aby se to využilo? To jsou otázky, které bychom zde hlavně měli říci. To v textu kol. 

Baborákové nevidím. Proto prosím o podporu mého tisku.  

 

P.  H e j m a : 

 Rozprava je ukončena, o slovo se hlásí paní předkladatelka. 

 

P.  B a b o r á k o v á : 

 Zareaguji na některé věci, které tady řekl pan Nazarský a pan Čižinský. Věřte tomu, že 

jsem v této problematice tak zapálená, že kde mě vyhodí oknem, vlezu dveřmi. Už jsem s 

prezentacemi obešla Senát apod. Nemyslím si, že by tady byla nedostatečná progrese.  

 Co se týká úřadu, stavební i živnostenský úřad konají, jen my nejsme účastníky řízení 

a nemáme takové informace, které bychom potřebovali. 

 Další problematická věc je, že úřady mezi sebou mají mlčenlivost, spoustu věcí se 

nedoví, není to provázané. To je další věc, kterou by bylo dobré změnit. Jednali jsme se 

živnostenským úřadem a bylo nám řečeno, že by jim mohla pomoci naše mapa 

problematických míst, kterou máme na webu, že by kontroly mohl dělat na základě toho. 

 Pane Nazarský, vy jste na problematice udělal rok práce a od vás jsem nezdědila žádné 

podklady, o podklady jsem si řekla. Jsem ale strašně ráda, že spolupracujeme. Vzala jsem 

podklad z r. 2019, byl to na zastupitelstvu bod 9, byla to zpráva o krátkodobém ubytování. 

Věřím, že na tom bylo dost práce a z té také čerpán. Ale zrovna že vy mi budete říkat, že se za 

rok nic neudělalo, když vidíte, jak na tom dřu, mne od vás mrzí. 

 Doporučila bych všem, kteří naráží na stavební úřad. Není to o tom, že bych ho chtěla 

bránit, protože i mně bylo odpovězeno na našem SVJ stejně jako dr. Votočkovi a nejsem z 

toho úplně šťastná. Přečtěte si ale v materiálu zápis č. 8. Je tam paní Mgr. Rajsotová, která to 

dobře vysvětluje. Stavební úřad nemá takové možnosti, jak si myslíme z laického pohledu.  

 Pokud si nechcete přečíst dlouhý zápis, na závěr jsme vypracovali swot analýzu, kde 

jsou shrnuty důležité podněty ze zápisů. 

 Na závěr děkuji za pozornost. Je to v době, kdy už jsme všichni unavení. Chtěla jsem 

tady mít právníky a úředníky, aby zodpověděli dotazy, ale v tuto hodinu už to není vhodné. 

 Na závěr bych chtěla apelovat, že jde o naše domovy. Zkusme se dvoucestně 

domluvit, jak celou dobu navrhujeme. Byla bych strašně ráda, aby tady přestal ten boj, ty 

domněnky, že chci něco legalizovat. Je to úplně absurdní. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Také děkujeme. Prosím přistoupit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích 

návrzích. 

 

P.  B u r e š : 

 Paní Baboráková, ztotožníte se s tím, aby to bylo úředně správně? V bodu 5.1 a 5.2  

má být: 5. ukládá – tam má být zodpovídá, a pak má být 6. ukládá iniciovat spolupráce, a až 

potom 5.2. Přeházím to, aby to bylo správně. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předkladatelku. 
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(P. Baboráková: Jasné, děkuji.) 

 Prosím hlasovat o takto upraveném usnesení. Pro 19, proti 0, drželi se 4, 

nehlasoval 0. Usneseni bylo schváleno. 

 Prosím hlasovat o usneseni k tisku 1190, předkladatel pan zastupitel Čižinský. 

Pro 10, proti 0, zdrželo se 10, nehlasovali 3. Tento návrh nebyl přijat. 

  

Dovoluji si vám předložit procedurální návrh, abychom tady netrápili kolegy z 

majetkového, abychom předřadili původní bod č. 23, tisk 985 a č. 25, tisk 1224 a projednali je 

nyní. Prosím hlasovat  předřazení těchto bodů. Pro 20, proti 0, zdrželi se 2, nehlasoval 1.  

 Děkuji vám za vstřícnost. 

 Pojďme projednat bod číslo 

23(20), tisk 985 

prominutí smluvní pokuty výherci výběrového řízení na dostavbu rozestavěné bytové 

jednotky č. 158/15 v domě Opatovická 20  

 Prosím předkladatele, aby se ujal tisku. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Tento bod se týká smluvní pokuty za nedodržení termínu kolaudace budované půdní 

vestavby. 

 Jedná se o dům v Opatovické 20, kde byly původně tři půdní bytové jednotky. Jedna 

proběhla poměrně rychle, u druhé paní xxxxxxx uspěla a podařilo se jí půdu dokončit. Od té 

doby, co se stala vlastníkem, stala se i předsedkyní SVJ a panu xxxxxxx, který měl stavět 

poslední půdu, dělala co největší naschvály, aby mu to překazila. Přesto se panu xxxxxxx 

podařilo byt dokončit, zkolaudovat, ale prošvihl termín o týden.  

 Myslím, že toto je důvod zvláště v souvislostmi, ke kterým došlo, abychom pokutu 

neuplatňovali. Takový je i předklad.  

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Končím rozpravu. Hlasujme o variantě A – prominout. Pro 14, 

proti 0, zdrželi se 4, nehlasovali 4. Usnesení bylo schváleno. 

 Pojďme k bodu číslo 

25 (22), tisk 1224 

IV. výběrové řízení na prodej rozestavěných bytových jednotek  - záměr  

 Prosím předkladatele. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Byl bych rád, abychom vyhlásili záměr na prodej rozestavěných bytových jednotek. 

Tyto jednotky jsou v domech, kde došlo k rozdělení domu na jednotky a kde vzniklo SVJ. 

Když si nalistujete tabulku, která je na str. 3, tak tam vidíte, kolik platíme do fondu oprav za 

tyto jednotky, které jsou asi 5 let prázdné. 

 Účelem tohoto bodu je nabídnout tyto jednotky k prodeji a tím se zbavit plateb do 

fondu oprav a převést tuto povinnost na budoucího vlastníka. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Přihlášen je pan místostarosta Burgr. 

 

P.  B u r g r : 

 V důvodové zprávě jsou sice finanční limity, které vytvářejí rámec prodeje, ale 

myslím si, že by slušelo, aby to bylo v usnesení. Je to z mé strany technické doplnění, že by v 

bodu 3 za výčtem adres pokračovalo usnesení tak, že by se doplnilo: 
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 minimálně za cenu v místě a v čase obvyklou dle znaleckého posudku. Pak by to 

pokračovalo: a podle podmínek uvedených v příloze č. 2.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Ztotožňuji se s tím, protože posudky jsou udělané. Není důvod to nevázat tímto 

způsobem. 

 

P.  H e j m a : 

 Doplněni se stává součástí původního usnesení.  

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Co nám brání jednotky dostavět a pronajmout je? 

(P. Votoček: Peníze.) 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

 

P.  B o d e č e k : 

 Z vlastní zkušenosti mám dlouhodobý problém se vstupním poplatkem. Vím, že 

zaplatím těch 1500 Kč, a pak zastupitelstvo výběrové řízení zruší.  

 Druhá věc. Nerozumím tomu, jak se může kupní cena na rozestavěné jednotky rozdělit 

v poměru 4:1:1? Za těch pět let jsem to nepochopil. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předkladatele o reakci. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Pokud jde o těch 1500 Kč, tak to jsou náklady na odkoupení dokumentace. Cena se 

skládá ze stavebního povolení, z pozemku, z prostoru v půdě. Je to odůvodněné a když jste to 

nepochopil, v tuto pozdní hodinu pochybuji, že se vám to podaří.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Zeptal bych se na princip. Na privatizaci můžeme mít různé názory, jsem spíše 

příznivec soukromého vlastnictví, ale vzhledem k našemu věkovému fondu a k problémům s 

bydlením se jen ptám, proč naopak byty co nejrychleji nedokončíme a nenabídneme je? Jedna 

věc je privatizace a druhá věc je tvoření bytového fondu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Jsou to půdy, které byly městskou části rozestavěny do určité fáze a jako takové byly 

zapsány jako samostatné jednotky do katastru nemovitostí. Otázka, zda to máme dostavovat 

my nebo jiný, je sporná. Bude záležet na tom, jak budeme hlasovat. Máme zkušenosti s tím, 

že vlastník si postaví půdu rychle a dobře, a na druhé straně máme situaci, kterou jsme tady 



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 129 
 

měli na posledním zastupitelstvu, kdy si to nový vlastním odkoupí se stavebním povolením a 

se stanoviskem památkářů, tak se rozhodne, že si tam začne dělat do střechy okna a rok se 

dohaduje s památkáři, jestli mu to povolí. Je to dvojsečný problém.  

 

P.  H e j m a : 

 Další na řadě je pan zastupitel Vích. 

 

P.  V í c h : 

 Přidám se k tomu, co naznačoval Vladan Brož nebo Martin Kotas. Vnímal bych za 

strategičtější a prozřetelnější se nemovitostí nezbavovat a naopak si je držet. Je to podobné 

jako v jiných věcech. Myslím, že jednotky budou nadále růst na ceně a že není vhodné je teď 

prodávat. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Nebyl jsem spokojen s vysvětlením předkladatele. Myslím, že peníze na to jsou. Dají 

se použít peníze, které se převádějí z roku na rok na tento účel, pak jsou tam peníze, které se 

dávají na obnovu domovního fondu soukromým subjektům. Pro mne je to neuspokojivé a 

myslím si, že je škoda, že se zbavujeme dalších bytů. Opět nemáme vládu nad tím, kdo tady 

bude bydlet. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 K chování soukromých investorů. Na jednu stranu máme 800 mil. na účtu, což je 

trochu nebezpečné, a naopak soukromí investoři investují do nemovitostí. Ceny nemovitostí 

stoupají. Nevím, zda je rozumné se nemovitostí zbavovat. Máme v tom uložené peníze a 

prodat to můžeme vždycky. Potřebujeme to prodat? Ptám se, nemám na to vyhraněný názor. 

Nevím, zda by bylo rozumnější mít to jako pokladničku a nebo jako pevný základ třeba pro 

rozvoj bydlení.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana předkladatele. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Omlouvám se panu Mgr. Brožovi, že jsem mu odpověděl trochu úsečně, ale problém 

jsem vysvětloval v odpovědi panu Kotasovi. 

 Pokud jde o pana arch. Vícha, divím se, že jste svou půdu, kterou jste si privatizoval 

tímto způsobem, nechtěl, aby vám ji městská část postavila. Tenkrát vám připadalo zcela 

normální, že do toho půjdete za podmínek, které byly nastaveny.  

 

P.  H e j m a : 

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

 Vrátím se k předcházejícímu tisku, byť se to týká i této záležitosti, a to je zásad 

privatizace. Chtěl bych upozornit, že v zásadách k privatizaci bytového objektu v Bolzanově 7 

je podmínka, že peníze, které městská část získala, mají být použity výhradně k bydlení. 

Znamená to, že peníze, které byly získány privatizací, by mohly být investovány do těchto 

bytů. 

 Pokud se nepletu, nezazněla tady jedna podstatná věc – nevím, jak rozestavěné bytové 

jednotky vypadají, ale myslím, že některé rozestavěné bytové jednotky bude možná problém 

dostavět. V rámci rychlosti, jak pracuje náš úřad, je taková představa, že ten, kdo to koupí, si 

to dostaví daleko rychleji.  

 Budu v tom konzistentní jako na majetkové komisi a budu v tomto případě proti 

tomuto návrhu usnesení. 

 

P.  H e j m a :  

 Končím rozpravu. Technická poznámka paní zastupitelka Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Odcházím a za klub pověřuji Vladana Brože. 

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Hezký zbytek noci. 

 Dotaz na předsedu Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 Máme pozměňovací návrh k bodu 3, za výčtem adres doplnit: minimálně za cenu v 

místě a v čase obvyklou dle znaleckého posudku. Je to tam promítnuté. 

 Předkladatel se s návrhem ztotožnil, stalo se to součástí původního návrhu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 13, proti 4, zdrželi se 2, nehlasovali 2. Usnesení bylo 

schváleno.  
 Můžeme přejít k projednání bodu číslo 

 

16 (13), tisk 1075 

Zpráva o prověření porušení etického kodexu člena ZMČ Praha 1 Ing. arch. Tomášem 

Víchem 

 Byl to úkol uložený ZMČ. Prosím předsedu Kontrolního výboru, aby se ujal svého 

tisku. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nepředkládá se mi tento tisk snadno, neboť se týká mého stranického kolegy. Z tohoto 

důvodu se zdržím hlasování, jak jsem to v této věci dělal dosud.  

 Prosím, zda byste vzali v potaz skutečnost, že když se hlasuje v posledním roce o  

oblíbeném etickém kodexu, tak tzv. na zadek dostává opozice díky nižšímu počtu hlasujících, 

tak kéž byste na to teď brali ohled.  

 Co se týká této záležitosti, Kontrolní výbor 14. prosince usnesením vzal na vědomí 

podnět veřejnosti z 22. listopadu s označením „Žádost k úkonům Kontrolního výboru a 

oddělení kontroly“.  
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 Předmětem podnětu byla žádost o prověření obsahu zprávy, na kterou byl směřován 

tento podnět, kterou kolega uvedl na svém facebookovém profilu 5. listopadu, která se týká 

počtu covid nakažených zaměstnanců Úřadu MČ, případně i uvolněných členů zastupitelstva, 

dále také podaného trestního oznámení ze strany Úřadu MČ Praha 1. 

 Tady řeknu podstatnou informaci, protože na to se odkazuje i výsledná zpráva, že 

policie v prosinci tuto záležitost prověřila. 

 Dalším podnětem k prověření je, která z informací je pravdivá, zda ta, která byla 

zveřejněna zastupitelem, nebo ta, kterou vydal o den později Úřad MČ Praha 1.  

 Dne 25. ledna Kontrolní výbor stanovil a vyzval tříčlennou pracovní skupinu, a to ve 

složení paní dr. Chlupáčová, která byla vedoucí této pracovní skupiny, Mgr. Petr Kučera a 

Mgr. Karel Ulm, aby se k prověření podnětu nějak postavili. 

 V březnu paní dr. Chlupáčová, vedoucí této pracovní skupiny, seznámila členy 

Kontrolního výboru s dosavadním průběhem. Dle tehdejšího zjištění mělo dojít k porušení 

dvou ustanovení etického kodexu, a to v čl. 1, odst. 1 a v čl. 2, odst. 2. Články říkají, že člen 

zastupitelstva je odpovědný za výkon svého mandátu všem občanům a hl. m. Prahy, což je 

nesmysl. Toto bychom rádi změnili, v etickém kodexu by mělo být odpovědný občanům 

Prahy 1. 

 Odst. 2, čl. 2, říká, že zastupitel neuvádí v omyl veřejnost, ostatní zastupitele, ani 

zaměstnance městské části a Úřadu městské části Praha 1. 

 V polovině března byl Tomášovi odeslán e-mail k jeho vyjádření. Tomáš velmi rychle 

zareagoval hned 19. března. Následně byla zpracována závěrečná zpráva, na kterou také 

Tomáš velmi rychle reagoval. Neměl na to standardních 7 dní, ale jen 3 dny v souvislosti s 

tím, že Kontrolní výbor se scházel velmi často. 

 S obsahem obou dokumentů byli členové Kontrolního výboru seznámeni, to znamená 

jak se závěrečnou zprávou, tak i s reakcí Tomáše. Pracovní skupina upozornila, že tak, jak 

byla zpráva zveřejněna, podle pracovní skupiny naplňuje skutkovou podstatu poplašné 

zprávy.  

 Kontrolní výbor se po diskusi usnesl na dvou variantách, které jsou předloženy 

zastupitelstvu v návrhu usnesení. Ve variantě A zastupitelstvo bere na vědomí zprávu, která je 

součástí materiálu, který jste dostali.  

 Zastupitelstvo konstatuje, že na základě stanoviska Kontrolního výboru došlo k 

porušení etického kodexu. Ukládá informovat podatele podnětu v souladu s tím, co tady 

zaznělo, a tím by byla záležitost ukončena. 

 Varianta B postupuje podle návodu etického kodexu, že by došlo k doporučení radě 

postupovat podle čl. 8, bod 4, platného etického kodexu člena zastupitelstva, což by 

znamenalo, že by rada zvážila a odvolala člena zastupitelstva z příslušných komisí, kde je. 

 Nevím, zda jste si přečetli závěrečnou zprávu. V závěru závěrečné zprávy je uvedeno, 

proč je zastupitelstvu předkládán dvouvariantní předloha usnesení – jemnější a tvrdší. 

Kontrolní výbor to nechává na Tomášovi, jak k záležitosti přistoupí. 

 V případě sebereflexe doporučuje Kontrolní výbor zastupitelstvu, aby přijalo mírnější 

variantu.  

 Řekl jsem to podstatné. Nevím, jestli se k tomu kolegové z Kontrolního výboru, ať 

místopředseda Petr Scholz nebo kolega Karel Ulm – Petra Kučeru tady nemáme, budou chtít 

vyjádřit.  

 Prosím předat slovo Tomášovi. Prosím přistoupit k této záležitosti střízlivě a s 

rozumem. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Před otevřením rozpravy by bylo slušné dát slovo tomu, koho se to týká. 

 Dávám slovo zastupiteli Tomáši Víchovi.  
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P.  V í c h : 

 Není o jednoduchý bod, raději jsem si to napsal. Když jsem byl na Kontrolním výboru, 

debata se tam záhy zvrtla a nebyla úplně klidná jak z mé strany, tak ze strany Kontrolního 

výboru. To není nutné teď rozebírat. 

 Přečetl bych vám dvoustránkovou reakci. 

 Vážené zastupitelstvo, dne 5. listopadu 2020 jsem uvedl na mé facebookové stránce 

varovnou zprávu v následujícím znění: 

 !!! Covid na radnici Praha 1!!! jsem se dnes dozvěděl, že cca 157 lidí, to je více než 

polovina zaměstnanců MČ Praha 1 má aktuálně covid. Pokud nebude příští týden 

zastupitelstvo on-line, nejspíš se omluvím. Mám rodiče 80plus a nechci nikoho nakazit. 

Radnice je v současnosti místo s největší koncentrací covidu v Praze. Je to naprosté 

manažerské selhání a nezodpovědnost. Konec citace. 

 Pak jsem se kromě jiného zpětně dozvěděl, že radnice má 340 nebo 350 zaměstnanců, 

takže 50 % je asi trochu výš, ale to je podružnost. 

 Omlouvám se všem, koho tato zpráva vyděsila, ale nemohu se za ni omluvit. Je to 

alarmující informace, ale bohužel pravdivá. Prosím, vyslechněte mé následující vysvětlení 

proč. 

 Nesouhlasím, že Kontrolní výbor odmítl respektovat Policii ČR, která nezjistila 

ohledně snížení poplašné zprávy z mé strany žádné protiprávní jednání a vyšetřování 

ukončila.  

 Nesouhlasím, že výbor vzal spravedlnost tzv. do svých rukou a řeší nyní věc v 

politickém procesu.  

 Nesouhlasím, že jsem svou zprávou porušil etický kodex MČ Praha 1, to je že jsem 

někoho vědomě uvedl v omyl.  

 Nesouhlasím se závěrem Kontrolního výboru, že jsem dne 5. 11. zveřejnil 

prokazatelně nepravdivou a zavádějící informaci o počtu nakažených zaměstnanců Úřadu, 

aniž by si výbor danou informaci sám fakticky ověřil. Na vysvětlení musím uvést, že počet 

157 zaměstnanců na neschopence ze začátku listopadu 2020 není číslo, které jsem si 

vymyslel, ale které je dle informace z radnice opravdu skutečným počtem zaměstnanců 

Úřadu, kteří v té době byli nemocní na neschopence. V té době mi byla poloviční absence 

zaměstnanců potvrzena z více zdrojů.  

 Když jsem se následně snažil zjistit počet zaměstnanců, kteří měli na radnici covid-19, 

setkal jsem se s zcela rozporuplnými a neúplnými informacemi. Hygienická stanice hl. m. 

Prahy dle vyjádření vedoucí protiepidemiologického oddělení Ing. Kalisty Koškové má v 

období od 1. března do 5. 11. 2020 hlášeno na radnici Praha 1 celkem 7 nemocných 

zaměstnanců. Dne 5.11.2020 byli dle její evidence aktuálně nemocní covidem-19 tři 

zaměstnanci. 

 Epidemiologické šetření s nemocným provádí místně příslušná hygienická stanice 

podle místa, kde nemocný pobývá. V případě, že nemocný uvedl, že v práci používal ochranu 

dýchacích cest, eventuálně pracoval v režimu home-office, nebylo pracovišti hygienické 

stanice hlášeno a následně ani řešeno. To je citace z odpovědi, kterou jsem dostal z 

hygienické stanice. 

 Tajemník úřadu Mgr. Ing. František Dvořák uvedl na zastupitelstvu 9. listopadu 2020 

dle jeho zjištění, že na úřadu bylo aktuálně k 5. 11. 2020 celkem 23 onemocnělých covidem19 

s tím, že zaměstnanci nemají povinnost mu diagnózu jejich onemocnění hlásit, to je uvedl 

počet více než sedmkrát vyšší než eviduje Hygienická stanice hl. m. Prahy, ale stále ne 

kompletní.  
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 Dle informace od účetní Úřadu Prahy 1 Jany Souralové, se kterou jsem mluvil včera 

na toto téma, bylo v květnu 2021, kdy byly počty nakažených v Praze ve srovnání s 

listopadem 2020 desetinové, celkem 10 zaměstnanců na neschopence za celý měsíc,  

a 5 zaměstnanců na tzv. covid ošetřovném, to je celkem 15 osob. To je rovněž desetina počtu 

nemocných z listopadu 2020. 

 Z uvedených čísel dovozuji, že 150 osob na neschopence z listopadu 2020 je stejně 

jako 15 osob na neschopence z května 2021 skutečně přímo úměrné míře nákazy covid19 v 

Praze k datu 5. listopadu 2020, která měla desetkrát silnější průběh v listopadu než v květnu. 

 Je zřejmé, že počet zaměstnanců, kteří v té době byli v neschopnosti, byli postiženi 

právě vrcholící epidemií. Zda byli přímo nakaženi, byli v karanténě nebo si z pudu 

sebezáchovy vybrali volno, aby nebyli nakaženi či sami své kolegy neohrozili po kontaktu s 

nakaženou osobou, to nejsem schopen blíže určit. Tyto informace z Úřadu chybí. Že ale počet 

zaměstnanců na neschopence přímo souvisí s onemocněním covid19, na tom musím v zájmu 

objektivity a pravdivosti trvat. Má-li někdo přesnější číslo, prosím o něj. Není možné je tajit 

či ignorovat nebo si hrát na falešné hrdiny a nákaze se rádoby „statečně“, ale ve skutečnosti 

nezodpovědně a slepě vystavovat. Nejedná se o nic méně, než o životy našich blízkých a nás 

samotných. 

 Vnímám velké pandemické ponaučení, proč se stala Česká republika státem, který se 

svými 1,66 mil. nakaženými, to je 15,5% , obsadil první místo na světě a stal se „bestem 

covid“. Na otázku, proč jsme nejnakaženější, existuje nekompromisní odpověď: protože u nás 

zcela selhalo testování, trasování, karanténa a základní ochrana obyvatel před šířením nákazy. 

Jestli za to může vláda České republiky, Hygienická stanice hl. m. Prahy, Úřad MČ Praha 1 

nebo každý z nás, kdo nechránil sebe a své blízké před nákazou, je otázkou, na kterou je třeba 

odpovědět.  

 Určitě za české „vítězství“ nemohou ti, co před ním varovali, ale ti, co varování 

odmítali slyšet. 

 Jsem moc rád, že epidemie je v současné době na ústupu. Poslední rok byl těžký a pro 

všechny náročný. Vzpomeňme v úctě na všechny naše mrtvé. Děkuji za vaši pozornost. 

 

P.  H e j m a : 

 Dejme slovo panu zastupiteli Čižinskému. Zároveň předávám řízení panu 

místostarostovi. 

 

P.  B u r g r : 

 Pan zastupitel Čižinský má slovo. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Považuji za skandální, jak si tato nevěrohodná koalice osobuje právo tady soudit 

Tomáše Vícha. Poté, co zastupitelstvo odmítlo podat Kontrolnímu výboru podnět  k 

prošetření lží  Petra Hejmy vůči mně a naopak jiné lži uložil Kontrolnímu výboru prověřovat, 

tento bod považuji za naprostou frašku a odcházím. Nebudu se toho účastnit.  

 

P.  B u r g r : 

 Pan zastupitel Votoček.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Vidím, že se hlásí pan tajemník, ale než dostane slovo, chtěl bych se zeptat na rozdíl 

mezi těmi dvěmi navrženými usneseními. Ve variantě A se píše, že se má informovat podatel. 

Nevím, kdo je to podatel, takže tomu nerozumím.  
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 Vzhledem k tomu, že pan arch. Vích vzpupně neprokázal účinnou lítost, tak navrhuji, 

aby se hlasovalo o variantě B. 

 Doplnil bych, že k tomu datu nejméně tři zaměstnanci byli v dlouhodobé neschopnosti 

po chirurgické operaci.  

 

P.  B u r g r : 

 Pane tajemníku, máte slovo. 

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Jsem v naprostém šoku z čísel, která tady přednášíte. Kde jste k těmto číslům došel? 

Veškeré informace o lidech, kteří byli nemocní covidem19 nebo měli nemocného rodinného 

příslušníka nebo měli nějaký kontakt, se shromažďovaly u mne v sekretariátu. Nepamatuji se, 

pane zastupiteli, že byste jedinkrát za námi přišel a zeptal se. Číslo 153 je nesmysl, je to 

hausnumero, tolik nebylo na úřadu celkově nemocných za celou dobu. Uváděl jste něco o 

nemocných v květnu 2020. Kdo byl nemocný v květnu 2020? Vytahujete informace o lidech, 

kteří jsou v pracovní neschopnosti, kteří mají „hlídačenku“ na člena rodiny úplně z jiného 

důvodu, to různě sečítáte, dělíte, násobíte, odmocňujete – to jsou úplné nesmysly, co tady 

říkáte. Nezlobte se na mne, kde jste k těmto číslům přišel? Odkud jste se to dozvídal? Už jsem 

na zastupitelstvu říkal, že ani lékaři ze začátku nepoznali, že se jedná o covid, nebo že u 

některých lidí nebyly třeba příznaky, byli doma s obyčejným nachlazením a teprve po týdnu 

nebo po dvou týdnech se prokázalo, že mají covid. Vy tady s těmito údaji žonglujete naprosto 

svévolně a naprosto svévolně úřad házíte do bahna. Tak to přece není. Děkuji. 

 

P.  B u r g r : 

 Byly to řečnické otázky. Slovo má pan Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Zaráží mě tón, se kterým tady mluví pan tajemník, školometsky tady poučuje. Pane 

tajemníku, prosím, buďme k sobě slušní a nechovejte se k nám jako k dětem.   

 Tuto záležitost považuji za velmi nešťastnou a do jisté míry ze strany koalice 

šikanózní. O co šlo v příspěvku?  Šlo o obavy o své okolí, o obavy o své blízké, šlo o to, co 

zdůrazňovala vláda České republiky, abychom se co nejvíce chránili, abychom chránili své 

okolí, aby byla on-line zastupitelstva, o nic jiného nešlo. Nešlo o to, aby vyvolal nějakou 

paniku. Pro mne je důležitá informace, že tuto záležitost odložila Policie ČR. Proč tady 

soudíme člověka, u kterého ani Policie ČR neshledala, že by se dopustil nějakého přestupku? 

Nechápu to a považuji to za nešťastné a za šikanózní. Pokud pan kol. Vích neprokázal, že 

došlo k tak velkému počtu nákazy na Úřadu MČ, tak stejně tak nepovažuji za věrohodné 

údaje pana tajemníka. Nemáme přesné údaje, ke kolika nakažení v tu dobu došlo. Prosím, 

nesuďme nikoho. Tento tisk neschvalujte, protože to má precedenční charakter a my to 

budeme považovat za buzeraci opozice.  

 

P.  B u r g r : 

 Paní Talacková. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Je to absurdní, policie v tom má jasno a my bychom to také měli mít. Všichni jsme 

měli obavu, a vy místo toho, abyste to vysvětlili, tak hned jste ho obvinili ze šíření poplašných 

zpráv.  
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 Obecně mě hluboce znepokojuje kultura komunikace radnice. Lidé, kdy vyjadřují 

obavu o covidu nebo o azbestu, jsou hned obviněni za šíření poplašných zpráv. Tuto kulturu 

považuji za velmi nebezpečnou. Není to o nic lepší než Babiš. Je to vizitka a je to fraška. 

 

P.  B u r g r : 

 Pan Ulm. 

 

P.  U l m : 

 Nejprve k paní zastupitelce Talackové a k jejímu poetickém projevu. Asi by si měla 

uvědomit, že šíření takovýchto zpráv zapůsobí na ty lidi, kteří na úřadu pracují. Úplně se 

odpoutala od toho, co tam bylo napsáno. Číslo 157, kdy úřad má dvojnásobnou kapacitu 

zaměstnanců.  

 Pan Vích tady zmínil politický proces. Kontrolní výbor je složen ze zástupců různých 

politických stran, to dobře víte. Ve tříčlenné skupině, která to vyhodnocovala z podkladů, sedí 

váš kolega Kučera, který tady dnes bohužel není, který vás důrazně upozorňoval na vaše 

chování. Stačilo říct promiňte a Kontrolní výbor by pravděpodobně nepřistoupil k těm dvěma 

variantám. Sám se pod to nechtěl podepsat a chtěl dát poslední možnost na vašem veřejném 

vystoupení, jak na to zareagujete. Zareagoval jste tak, že jste nezklamal, jako když jste na 

Kontrolní výbor přišel.  

 Pan Brož a jeho šikanování opozice. Pan Kučera tam také sedí. Myslím, že jsme k 

tomu přistupovali velice kolegiálně a navíc při veřejném slyšeni pana arch. Vícha jsme mu 

dali až mimořádně obětavou nápomocnou ruku, ale nebyla k tomu z protistrany vůle.  

 Uvědomte si, že nejde o podnět zastupitele na zastupitele. Tady přišel podnět ze strany 

veřejnosti a Kontrolní výbor ho jako svůj každý jiný podnět dal na svůj program a začal to 

prověřovat. To asi většina už zapomněla. 

 K usnesení, jestli to bude A nebo B, je na panu Víchovi. 

 

P.  B u r g r : 

 Pan Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nebudu teď vystupovat jako předseda Kontrolního výboru, ale jako zastupitel. Jako 

předseda Kontrolního výboru jsem řekl, že jsou tady dvě varianty – A a B. Pan doktor se ptal, 

jaký je rozdíl mezi těmito dvěma variantami. Hlavní rozdíl je ten, že ve variantě A 

zastupitelstvo vezme tuto skutečnost na vědomí, a tím to končí, ale u varianty B pověřuje 

radu, aby rada konala v souvislosti s jedním z článků etického kodexu. 

 Slovo podatel mi také připadá zvláštní, ale bylo mi řečeno, že je to správný výraz pro 

toho, kdo podal podnět. 

 Co se týká mne jako zastupitele, řekl bych, že je ještě jedna varianta, kterou koalice 

praktikovala u předkladů, které se týkaly jejích členů – že nebylo přijato žádné usnesení.  

 

P.  B u r g r : 

 Pan Vích. 

 

P.  V í c h : 

 Opakovaně zaznělo jak od Davida Bodečka v úvodu, tak teď od pana Ulma, že 

Kontrolní výbor měl za úkol prověřit obsah zprávy. Na posledním Kontrolním výboru jsem 

opakovaně říkal, že když mi řeknete ověřené správné číslo nakažených, tak se omluvím, s tím 

nemám problém. Paní Chlupáčová řekla, že důkazní břemeno je na mně. Z dostupných 
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informaci a po komunikaci s hygienickou službou jsem získal informace, které jsou k 

dispozici a ty jsem vám tady dnes přednesl.  

 Problém vidím v tom, že jste neprozkoumali číslo lidí, kteří tady na radnici v ten den 

nebyli a měli absenci. O tom se nevedla ani vteřina diskuse. Přesto jste došli k závěru, že je 

zřejmé, že moje informace o 157 je úplně mimo mísu. Tam mně trčí jak péro z gauče, že to je 

ten politický proces. Připadám si jako v padesátých letech. Není to, že se dá na stůl jeden 

argument a ten se vyvrátí jiným argumentem, ale řekne se, ty mlč, nemáš pravdu, všichni 

víme, jak to ve skutečnosti je a omluv se. 

 Na to nemohu přistoupit. Kdybych se dozvěděl od pana tajemníka, že tady máme 23 

hlášených a myslím, že 7 bylo tehdy v karanténě, ale to je těch zbývajících 130 lidí? Ti 

neexistují? Ti nebyli doma? Vy nevíte, kolik jste měli v listopadu nemocných na 

neschopence? Říkal jste, koho máte hlášených s covidem, neříkal jste, kolik jich máte v tu 

dobu na neschopence doma. To je to číslo, o kterém mluvím. To, že třeba nerozumíte, když 

srovnávám květen 2021 s listopadem 2020, když špička epidemie byla nahoře, a když  byla na 

téměř desetinovém procentu, co byla tehdy, tak nevím, jak vám to mám názorněji vyslovit, 

když pro vás je to věc, která vůbec nestojí za zmínku. To je těžká diskuse. 

 Narážím na hradbu skla, že jen říkáte, že nemám pravdu a že se mám omluvit. Já 

říkám, že se rád omluvím, ale co je to správné číslo? To my vám neřekneme. To je konečná. 

 

P.  B u r g r : 

 Teď jsem se dozvěděl, že když neznám nějaké číslo, tak si jiné vymyslím.  

 

P.  V i c h : 

 Já jsem si ho nevymyslel. V mé zprávě je napsáno, že jsme si ho nevymyslel, že je to 

číslo z radnice.  

 

P.  B u r g r : 

 Pane tajemníku, chcete reagovat? 

 

Tajemník   D v o ř á k : 

 Nejsem politik, nebudu vstupovat do politických diskusí. Pane zastupiteli, vůbec ale 

nechápu, kde jste číslo 130 bral. V listopadu jsem byl zpovídán, kolik máme nemocných, 

kolik je lidí v karanténě, kolik lidí má hlídačenku. Určitě se to v záznamech najde. Říkal jsem 

to tady opakovaně ještě v prosinci. Číslo v žádném případě nebylo 130, nevím, kde jste toto 

číslo vzal. Čísla o nemocných, o lidech, kteří přišli do kontaktu s covidem, se shromažďovala 

u mne v kanceláři. Nepamatuji se, že by kromě radních a hlavně pana starosty za mnou někdo 

chodil a čísla po mně chtěl. Nevím, kde se vzala čísla 157 a 130, to jsou hrozná čísla. To by 

znamenalo, že by polovina úřadu byla doma s covidem? Nezlobte se, nerozumím tomu.  

 

P.  B u r g r : 

 Teď je na řadě pan starosta. 

 

P.  H e j m a : 

 Dávám plně za pravdu paní Talackové, že je to velká fraška. To, co tady posloucháme 

a maříme čas, je neskutečné, připadá mi to mateřskou školku. Když se rozbije okno, má se 

říct, že jsem to okno rozbil. Všichni nad tím mávnou rukou a řeknou, že se to může stát. Toto 

je z úst zastupitele neodpustitelné. My tady musíme bránit radnici, práci všech, kteří se proti 

covidu bránili. To má všechny aspekty poplašné zprávy. Když si vymyslíte takovou věc, 

poplašilo to spoustu lidí. Ještě ve 23 hodin mně spousta lidí psalo SMS, báli se, nechtěli jít do 
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práce, ptali se, proč to je. Musel jsem to vysvětlovat nejen já, ale i pan tajemník a kolegové. Je 

to neodpovědnost. 

 Nerozumím tomu, proč pane kolego nepřiznáte, že jste byl rozrušen, že jste toto 

hausnumero jen tak uvedl. Nechci vám podsouvat, že to byl záměr, abyste nám ublížil, abyste 

psal o manažerském selhání a o podobných věcech. Ubránili jsme městskou část u seniorů 

prakticky s nulou, a na úřadu to bylo něco přes 20 lidí – karanténa a nakažení. Nepřesáhlo to 

30 lidí. Nerozumím tomu, kde se berou čísla 130 a podobná, je to nesmysl, poškozujete nás, 

složil jste slib, vy jste ten, kdo má podávat věrohodné informace vašim voličům. Vy jste je 

tím musel zklamat. Nedivte se, že se snažíme v tomto směru vyjádřit nelibost, že si nemůže 

každý říkat co chce a nás všechny poškozovat.  

 Prosím, neberte si do úst temná místa naší české historie. Politické procesy – to bylo 

zcela něco jiného. Mohl bych vám vyprávět o mém dědovi, který byl 7 let v Jáchymově, ten si 

nic nevymýšlel, vymýšleli si to komunisté, ale bohužel v tomto směru si vymýšlíte vy. Jste 

chlap, abyste to přiznal. My se tady musíme o půlnoci tím bavit, místo abyste řekl, že se 

omlouváte a ani usnesení bych na to nepřijal. V tomto případě už skončeme tuto frašku. 

 Pan Bodeček 

 

P.  B u r g r : 

 Předávám řízení panu starostovi. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Dovolím si převzít iniciativu pana Maříka a prosím hlasovat procedurálně o tom, že 

ukončíme diskusi. 

 Ještě se vrátím k tomu, co jsem říkal v úvodu. Myslím, že toto tady vůbec nemělo být 

řešeno. Dostali jste zprávu Kontrolního výboru, Tomáš se nějak vyjádřil, ale teď to už půl 

hodiny vypadá jako boj mezi koalicí a opozicí. Prosím, abychom to rychle dokončili a zdrželi 

se ať oprávněných či neoprávněných ataků. Záležitost už řešíme tři čtvrtě hodiny. 

 

P.  H e j m a : 

 Dávám procedurálně hlasovat o ukončení rozpravy. Pro 13, proti 1, zdrželi se 2, 

nehlasovali 4. Tento návrh prošel, máme ukončenou rozpravu. 

 Prosím dokončit diskusi. Pan zastupitel Scholz má slovo. 

 

P.  S c h o l z : 

 Také si vyprošuji to s politickými procesy, myslím, že vypadaly jinak. To je stejné 

jako když kolega Nazarský stále opakuje slovo bolševismus. Myslím si, že bychom měli tyto 

výrazy a vzpomínky na minulý režim trochu mírnit. 

 Chci říct jednu věc. Myslím si, že celá nálada v Kontrolním výboru je, že naše snaha 

je, aby se to řešilo významně, aby se nechodilo k variantě B, aby se to nějak neodhlasovalo a 

tím by to skončilo. Pan tajemník i pan starosta nám znovu řekli čísla, a vy odpovíte, že číslům 

nevěříte, i když vaše číslo je relevantní. Ptali jsme se, kdo vám čísla řekl, že jste je bral jako 

bernou minci, že to tak skutečně je? Ani to jste nám neřekl. Chápu, že byste se bál, jak tady 

bylo řečeno. Celý příspěvek na facebooku není ale o tom, že se bojíte, cítím z toho, že 

hlavním cílem bylo spíše plivnout. Kdybyste napsal, že na radnici je hodně lidí nakaženo 

covidem, bojím se přijít na zastupitelstvo, když nebude on-line, tak to by nikdo neřešil. Byl by 

to váš názor, jak se cítíte, co chcete a jak to podle vás má být. Neodpustil jste si tam trochu 

špíny, protože se to zrovna hodilo. Tak to vnímám já.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 
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P.  V o t o č e k : 

 Především není pravda, že policie projednala trestní oznámení a odložila ho. Policie 

jednání vůbec nezahájila. To je dost velký rozdíl. 

 Druhá věc je to, co tady říkal pan Brož a paní Talacko. Kdyby ten text byl motivován 

starostí o zdraví své a svých rodičů, bylo by to naprosto v pořádku a dalo by se to akceptovat, 

ale týž text pokračoval útokem na Úřad městské části, na to, že je to manažerské selhání. 

 Bodečka jsem se ptal, kdo je podatel. Že je to ten, kdo to podal, jsem pochopil, ale 

chtěl jsem vědět, komu konkrétně se má odpovědět v bodu A. 

 Na závěr doporučuji, aby arch. Vích do konce jednání klečel před starostou. 

 

P.  H e j m a : 

 Technická pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Odpovím panu doktorovi. Jména tady nemohu říct, protože ten dotyčný, který podal 

podnět poprosil, aby jméno tady nebylo uvedeno.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Ulma. 

 

P.  U l m : 

 Pane Víchu, opakovaně jste si vyslechl pana tajemníka, pravděpodobná čísla znáte. 

Tvrdíte svoje čísla, to je vaše věc, ale musíte za to nést svou odpovědnost. Je jen na vás, 

abyste dokázal, že to tak není, což jste neprokázal, 157 lidí jste nejmenoval. Pane architekte, 

závažně jste porušil etický kodex a nesete za to následky.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Kontrolní výbor se tím zabýval. Souhlasím s panem Ulmem. Vadí mi debata kolem. 

Tady se vzájemně koalice a opozice osočuje a celé mi toto projednávání připadá trapné. Když 

jsem status viděl, také mi to připadlo přehnané, ale když tady pan starosto říkal, že je to jako 

ve školce, tak si připadám jako v Josefské ve škole, když si mne předvolali na nějaké SRPŠ a 

udělovali mi ředitelskou důtku. Tady budeme grilovat dospělého člověka. Dokáži si 

představit, že se dá najevo nesouhlas a výsledek Kontrolního výboru. Pochopil bych variantu 

A, ale nevím, jak se tam varianta B mohla dostat. To beru jako ponižování a naprostou 

neúctu. 

 Fascinuje mne, jak se tady pohoršuje pan Votoček, který celý podzim zlehčoval covid, 

byl na nás přisprostlý, několikrát jsme ho museli napomínat – my, kteří jsme měli obavy o 

naše blízké. Dokonce pan Votoček nepřestal ani potom, co na následky covidu zemřela paní 

dr. Janderová. Dodnes si na to vzpomenu, vidím vás, když se rozčilujete nad nějakou etikou. 

 Dokáži si představit variantu A, varianta B je trapný krok.  

 

P.  H e j m a : 

 Diskuse končí. Prosím předsedu Návrhového výboru, zda došly nějaké protinávrhy. 

 

P.  B  u r e š : 

 Zaznamenal jsem pouze návrh, o kterém se má hlasovat, a to o variantě B. 
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P.  H e j m a : 

 Poraďme se v klubech. Vyhlašuji 3minutovou přestávku. 

(Jednání klubů) 

 Prosím hlasovat o původní variantě B. Pro 3, proti 2, zdržel se 0, nehlasovalo 5. 

Usnesení bylo schváleno. 

 Přistoupíme k projednání bodu číslo 

18, číslo tisku 1187 

nesouhlas se vznikem nového hotelu na roku ulic Opatovická a Černá 

 Prosím pan zastupitele Čižinského, aby se ujal předkladu. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Předložil bych tisk, který se jmenuje nesouhlas se vznikem nového hotelu na roku ulic 

Opatovická a Černá na Novém Městě. 

 Příběh je prostý. Projekt nového hotelu na rozhraní těchto ulic je už od r. 2016 

dokonce v oficiálním územním řízení. Podstatné je, že je to podobné story jako vidíme třeba u 

InterContinentalu, že se v poslední době jakoby nic neděje, je ticho po pěšině, občas 

probleskne nějaká zpráva. V případě InterContinentalu to byly zprávy o tom, že se intenzívně 

jedná, že Praha 1 je pro, že město je pro atd. V případě tohoto hotelu probleskla zpráva 

prostřednictvím pana Antonína Berdycha, který začal uvádět na facebooku, že současné 

vedení Prahy 1 zajistí průchod. Když se zeptáte Petra Hejmy, tak řekne, že s investorem 

jedná, že všechno co je potřeba je dojednáno, ovšem na radě nic nebylo. Umím si představit, 

že se třeba dostanou do tiskovin Prahy 1 nějaké zprávy o tom, jak je to všechno dobré, jak v 

projektu bude myšleno na občany. Lze si i představit, jak bude současné vedení říkat, jak 

bude hájit zájmy občanů. Můj dojem z celého je ten, že vedení bude nějakým způsobem 

předstírat nebo skutečně něco udělá pro zachování průchodu, ale jako celek vzniku nového 

hotelu bránit nebude. 

 Domnívám se, že nový hotel je v rozporu se zájmy Prahy 1. Myslím si, že jak z 

důvodů obecných - Praha 1 by měla přijmout zásadu, že nové hotely by už vznikat neměly, 

tak z důvodů konkrétních – jsou tam malé uličky, hrozí zvýšené dopravní zařízení. Vím o 

několika místních občanech, kteří k územnímu řízení dali námitky, ve stejnou dobu jako jsem 

dával ve funkci starosty já, v únoru a v březnu 2019. Od té doby projekt zdánlivě stojí. 

 Navrhuji, abychom se k tomu postavili tak, že vyjádříme jasný nesouhlas se vznikem 

nového hotelu a abychom uložili starostovi a radě činit právní kroky proti novému hotelu, 

zejména se odvolat proti eventuálnímu kladnému rozhodnutí o umístění této stavby. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu a zároveň se do ní hlásím.  

 Pokud jde o projekt, v první řadě jsme si dali za cíl, že budeme trvat na námitkách 

účastníka řízení směrem k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, které 

byly podepsány vámi, pane kolego zastupiteli, a na tom se nic nemění. Základní úkol je, 

abychom zpřístupnili průchod. K tomu jsme přijali příslušné usnesení rady, které jistě znáte. 

Na věci se i nadále pracuje, je k tomu třeba součinnost SVJ z domu ve Spálené, abychom 

mohli zajistit průchod až do Spálené ulice.  

 Druhý úkol byl, abychom zpřístupnili zahradu ve vnitrobloku, abychom donutili 

investora, aby o nebyl uzavřený objekt, aby byl přístupný veřejnosti, aby se zahrada 

zrekultivovala, což také k tomu došlo. Dokonce to máme i ve vizualizacích. V tomto směru se 

snažíme kromě tohoto trvat i na námitkách, které byly dány. Nic víc k tomu v tomto směru 

nemůžeme udělat. 
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 Nerozumím, proč tady předkládáme, že zase s něčím nesouhlasíme. Tady dochází k 

revitalizaci objektu, který byl dříve výrobnou, neměl žádnou funkci, může tam stát nějaký 

projekt, který může mít nějakou přidanou hodnotu a zkultivovat prostředí. 

 To, že v historii padl nápad, že se tam mají udělat byty, které mají být pro nějaké 

sociálně slabší, tak i přesto, že se tím investor zabýval, nebylo to možné realizovat, 

neodpovídalo to ani technickým požadavkům. Je to soukromé vlastnictví a investor bude 

postupovat v souladu se stavebním zákonem, což bude posuzovat stavební úřad.  

 V tomto směru můžeme konstatovat, že budeme trvat na tom, co jste napsal. Námitky 

byly sděleny a z nich neustupujeme, nikdy jsme neřekli nic jiného a spíše se snažíme dojednat 

s investorem maximum, že je třeba zprůchodnit průchod, zpřístupnit zahradu a přinést 

nějakou přidanou hodnotu i směrem k okolí.  

 Prosím, pokračujeme v diskusi. Slovo má pan radní Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Pan starosta mi vzal z úst většinu věcí, nemá cenu to opakovat. Vím, proč jsem 

předkládal jeden související tisk – aby z pohledu veřejného prostoru došlo k zachování 

průchodu, což je podstatná věc. Daří se to napravit. Kroky, které měly být už v r. 2019, se 

nyní dějí. Kromě uzavírání stavby z bezpečnostních důvodů věřím, že to zůstane nejen 

otevřené, ale že se celé prostředí zvedne na úroveň, že se z toho stane přirozená cesta, kudy 

všichni chodíme.  

 Měl bych pozměňovací návrh, aby zastupitelstvo konstatovalo, že pan Čižinský v r. 

2019 ve funkci starosty vyhotovil stanovisko a že konstatuje, že z hlediska právní kontinuity 

zastupitelstvo trvá na tomto stanovisku, které v r. 2019 bylo odesláno. Stačí to ale potvrdit v 

diskusi. Bývalý starosta přece trvá na tom, co podal.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Marxisté chtějí zase vyvlastňovat majetek, tak raději dávám návrh na ukončení 

diskuse.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o tomto návrhu hlasovat. Pro 13, proti 2, zdrželi se 2, nehlasoval 1. Návrh byl 

přijat. Máme ještě dva diskutující.  

 Další přihlášená je paní Talacková. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 V r. 2019 když se jednalo o projektu mezi Haštalskou a Hradební ulicí, měli to v 

komisi pro územní rozvoj. Nechali si to odprezentovat architektem. Probírali s ním možnosti 

uplatnění územního plánu se sedmdesáti procentním podílem bydlení. Šlo o to dostat další 

razítka, že větší podíl bydlení by byl možný. 

 Napadlo vás to také projednávat v komisi pro územní rozvoj a zjistit, jaké jsou 

možnosti ohledně podílu bydlení? 

 

P.  H e j m a : 

 V tomto směru máme informaci od investora, že dostal úkol zabývat se nějakým 

podílem bydlení, ale z hlediska předpisů to nebylo realizovatelné.  
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P.  T a l a c k o v á : 

 Myslím si, že by bylo fajn to dát také do komise. 

 

P.   H e j m a : 

 V komisi to bylo, předseda komise kýve, že se tam projekt projednával. 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 K Richardovi Burešovi ohledně zprůchodnění průchodu. Investor chce postavit hotel, 

já jsem hotel nechtěl. Nepředpokládal jsem, že má smysl jednat s investorem o tom, že bude 

souhlasit s tím, že zadarmo zasmluvní průchod, který by byl jinak ohrožen. Obávám se, že 

průchod stále není zasmluvněn, že rada přijala nějaké usnesení o tom, že se má jednat. Zatím 

jsem žádnou smlouvu o zajištění neviděl. V důvodové zprávě je naopak napsáno, že investor 

prohlásil při nějakém neformálním setkání se starostou, že to bude zasmluvněno, až bude 

hotel kolaudován. 

 K meritu. Jsem potěšen, že se trvá na mých námitkách a jsem rád, aby to bylo jasně 

uloženo. Moje klíčová námitka zněla: navržené monofunkční využití je v dané funkční ploše 

v rozporu s územním plánem, který předepisuje 70 % k využití k bydlení.  

 Pokud uslyším, že radnice bude trvat na 70 % bydlení, tak jsem spokojen, hotel potom 

bude maximálně ve 30 %. 

 Navrhuji deklaratorně primárně politické usnesení, myslím že formulace, že 

nesouhlasíme s hotelem to vyjadřuje lépe než formulace, že se bude trvat na 70 % bydlení. 

Pokud má někde být 70% bydlení, nemůže tam být v tomto rozsahu hotel. Domnívám se, že je 

možné podpořit můj návrh.  

 Prosím přistoupit k hlasování o předloženém návrhu usnesení. Pro 4, zdržel se 0, 

nehlasovalo 14. Návrh nebyl přijat. 

 Můžeme přistoupit k bodu číslo 

20(19), tisk 1191 

pronájem nebytového prostoru v Haštalské 1 na Starém Městě 

 Prosím předkladatele, aby se ujal předkladu. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Začnu trochu ze široka. Když jsme hovořili o hospodě U Rotundy, tak hlavní problém 

je ten, že není spřáteleným podnikatelem pro současnou radnici. Tento tisk je o tom, že když 

někdo spřáteleným podnikatelem je, jde úplně všechno.  

 V prostoru Haštalská  máme příklad, kdy podnikatel, který se jmenuje Galerie Kozí 

plácek, má prostor z části od r. 2003, z části od r. 2006, nejprve tam měl nájmy 153 Kč za 

metr, následně to  bylo srovnáno na 159 Kč/m2 za měsíc. V r. 2014 si k tomu přibral 

dosavadní firmu Galerie a studenou kuchyni. Mnoho posledních let nebyl prostor nijak 

provozován, a ani nemohl, protože nebyl k tomuto účelu kolaudován.  

 Byla tam spousta sporů s SVJ, které se řešily prostřednictvím úřadu i na Magistrátu 

atd. Nikdy nedošlo k žádné nápravě. Směšný nájem 59 Kč/m2, když 20 Kč šlo na fond oprav, 

znamenalo, že městská část získávala jen 2/3 z této částky.  

 Zde máme případ prostoru, který není roky využíván, je tam směšné nájemné, takže 

tomu, kdo s tím spekuluje, se vyplatí prostor držet. Takto to probíhá po celé roky navzdory 

sousedům a navzdory tomu, že městská část má opakovaně jasnou možnost tento vztah 

vypovědět, ale ona to neudělá.  

 Tentokrát je to nový nápad, má tam být nějaká Galerie sucha a těla, má se z toho stát 

jakási jógová tělocvična. Jestli to bude povoleno, dochází k nějakému navýšení nájmu, je zde 

vyšší nabídka, která ale využita není. Jde o příklad toho, že to, kde se jinde o tom jedná velmi 
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přísně, tak tady prochází nájemci naprosto všechno. Tento nájemce platil roky 59 Kč/m2/měs. 

a u Rotundy platí 306 Kč/m2/měs. I když došlo k navýšení na 150, pořád je to jen polovina. 

Troufám si říct, že Kozí plácek je podstatně lepší lokalitou než ulice Karolíny Světlé. 

 Navrhuji, aby tato věc byla prověřena Kontrolním výborem. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Do toho bych Rotundu netahal, o té se hlasovalo až na zastupitelstvu v r. 2019, a tam 

jste mohli dělat, co jste chtěli, měli jste většinu, mohli jste si odhlasovat korunový nájem 

apod. Správně tenkrát mluvil kol. Brož, který říkal, že splátkový kalendář bere jako poslední 

šanci. 

 Spíše mě zajímá klasické pojetí – podezřelé upřednostnění nižší nabídky, jako by 

městská část prodělala. Pane zastupiteli, tímto rozhodnutím městská část vydělala 1499063 

Kč proti tomu, kdyby se rozhodla vybrat vyšší nabídku. Smlouva tam byla do 30. 9. 2026. 

Znamená to, že kdyby se vybrala nabídka o 3 Kč za metr vyšší, tak bychom až do 30. 9. 2026 

stále měli těch 59 Kč za metr, a poté bychom na zbývající dobu měli vyšší nájem. Zatím to 

není, s okamžitou platností máme nájem za metr o 3 Kč menší, ale v součtu to znamená, že za 

měřené období je to 1,5 mil. Kč navíc. Na to stačí tužka a papír a není potřeba tady kolem 

toho dělat nějaké podezřelosti, záludnosti a další věci. To je to nejdůležitější, 1,5 mil. Kč 

navíc, proti tomu, co tady bylo výhodnější. Kdybychom takto rozhodli, prodělali bychom  

1,5 mil. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Jsem také zklamaný rozhodnutím rady. Mohl bych tady říkat víc věcí, které nebyly 

součástí tisku. Na celé záležitosti mě zaujala jedna velmi podstatná procesní věc, že v rámci 

schváleného závěru i v usnesení k vyhodnocení nikde nebyla uvedena výměra. Nebylo to už v 

r. 2014. Bylo tam uvedeno, že se jedná o pronájem dvou nebytových prostor, z toho je jeden 

pouze část nebytového prostoru. Myslím, že i ten, který by šel na prohlídku, nemůže vůbec 

vydedukovat, o jakou plochu se tam jedná. 

 Pokud jste ve dvorku byli, zaujala mě tam jedna velmi důležitá věc, že nebytový 

prostor 104 je rozdělen na dvě části, jsou to dva nebytové prostory. Předpokládám, že k tomu 

došlo načerno, nikdo to nedokázal vysvětlit, podle mne bez souhlasu MČ Praha 1. Richard 

Bureš zde správně řekl, že nájemní smlouva do rozhodnutí rady byla do r. 2026. Kde to bylo v 

záměru? Nebylo to tam. To je velmi podstatná informace. Zajímalo by mě, jak ti druzí, kteří 

se potom přihlásili věděli, od kdy se hlásí. 

 Je zajímavé, že se současným nájemcem byly problémy, protože to tam měl pořád 

zavřené, a jediný, kdo to tam provozoval, byl ten, kdo se přihlásil do záměru. Provozoval to 

tam načerno. 

 To jsou podstatné věci, na základě kterých měl současný nájemce dostat výpověď. 

Teď už se ale stalo a byl bych rád, aby si současné vedení ohlídalo, co tam bude provozováno, 

aby tam nebyla jóga a galerie aby nebyla jen jako nějaký doplněk. Původně byl záměr, že tam 

bude galerie, teď s doplňkovou činnosti jógy.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Talackovou. 
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P.  T a l a c k o v á : 

 Budu teď mluvit jako místní občanka. Je to nádherné místo, chodili jsme tam, když 

byla dcera malá. Pak to zavřeli a moc jsem doufala, že se to někdy otevře. Teď se dočítám, že 

tam Jan Vlček a další chtěli udělat komunitní centrum. To by bylo super, ale přišli jsme 

zřejmě o to rozhodnutím rady. Je to škoda nejen finanční. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Souhlasím s předřečníky.  

 K finanční škodě – dobře. Richard Bureš má pravdu, že smlouva byla do nějakého 

roku, ale zapomněl říct, že městská část mohla smlouvu vypovědět. Kdyby se smlouva 

vypověděla, jak říkal např. David Bodeček, který v tomto případě hájil zájmy Prahy 1, 

bohužel ho ale nehájí vždy, tak by Praha 1 získala o nějakých 10 tis. Kč za rok více. Není to 

moc, ale je to i škoda finanční.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím hlasovat o původním návrhu usnesení. Pro 3, proti 0, 

zdržel se 0, nehlasovalo 13. Návrh nebyl přijat.  
 Prosím projednat původní bod číslo  

24 (21), tisk 1214 

informace o stavu přípravy strategie udržitelného rozvoje MČ Praha 1 na období  

2021 – 2031 

 Prosím pana Petra Rachunka, aby se ujal místa u mikrofonu, protože je zpracovatelem 

a zároveň garantem. Tento předklad vznikl z týmové spolupráce pod mým vedením s Broňou 

Baborákovou a s dalšími. Projednávali jsme tuto věc na radě, takže rada je tím iniciačním 

orgánem. Je mi velmi líto, že k projednání dochází téměř 3/4 hodiny po půlnoci a není tady 

především pan kol. Nazarský, který se o tuto věc velmi zajímal. Bylo to projednáváno i na 

půdě výborů, takže v tomto směru byla možnost se k tomu vyjádřit. 

 Zastupitelstvu jsme slíbili, že podáme informace o stavu přípravy. Vše je popsáno v 

důvodové zprávě a bylo to projednáno i radou městské části. Na designování celého projektu 

včetně harmonogramů dalšího postupu došlo po konzultaci s gesčními autoritami jako je 

Ministerstvo pro místní rozvoj nebo Institut pro plánování a rozvoj hl. m. Prahy. Vše je zde 

popsáno. Věřím, že bude příležitost o tom diskutovat i v průběhu tvorby.  

 Dovolím si předat slovo kol. Rachunkovi, aby předklad doplnil, případně jestli k tomu 

kolegyně Sitár Baboráková řekne několik slov.  

 

P.  B a b o r á k o v á : 

 Dobrý pozdní večer, chtěla bych být stručná, protože mi připadá, že tady už většina 

spí. 

 Chtěla bych tento materiál podpořit, je za ním kus práce, zejména pana Rachunka. 

Společně jsme se nad ním dost dohadovali a myslím, že jsme vyprodukovali kvalitní věc, 

která stojí za podporu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o slovo pana Petra Rachunka. 
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P.  R a c h u n e k : 

 Děkuji panu starostovi za slovo. Materiál, který jsme zpracovali, drží se metody, která 

je nejvíc progresivní. Snažíme se do tvorby strategie zapojit veřejnost, experty atd. Je tam 

množství setkání s veřejností, je tam 20 setkání, jsou tam také zařazeny komunikace s 

úředníky, s radními, se zastupiteli atd. Do tvorby plánu jsme zahrnuli všechny, kteří by se k 

tomu mohli vyjádřit, všechny, kteří na Praze 1 bydlí, kteří zde pracují, kteří sem přijíždějí – 

všichni budou mít možnost k plánu nějakým způsobem vystoupit, pokud budou mít zájem.  

 Zastupitelstvo má v tomto případě poměrně širokou možnost do toho vstupovat tím, že 

se toho může účastnit a také tím, že budeme na konci schvalovat celou strategii. Budete 

informování o vstupní zprávě, která ke strategii povede. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu. Prosím hlasovat o původním návrhu 

usnesení. Pro 15, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 0. Usnesení bylo schváleno. Děkuji všem 

za spolupráci na tomto tématu. 

 Prosím projednat bod číslo 

26 (23), tisk 1261  

posunutí termínu úkolu z usnesení UZ18_0612 ze dne 12. 6. 2018 – informovat ZMČ P1 

o výsledku vyhodnoceni připomínek MČ Praha 1 k předloženému návrhu Územního 

plánu hl. m. Prahy (Metropolitní plán)  

 Předkládám vám posunutí z citovaného úkolu z důvodu, který jsem již uváděl při 

žádosti o zařazení tisku.  

 Otevírám rozpravu. Končím rozpravu. Prosím hlasovat. Pro 13, proti 0, zdrželi se 2, 

nehlasoval 1. Návrh byl přijat.  

 Blížíme se do finále, máme před sebou poslední téma, a to sloučené body 

25, 26 (původně 28, 16)  

 Na základě ukládací části citovaného usnesení  zastupitelstva předkládám  

tisk č. 1273 

záměr Staroměstská brána, revitalizace hotelu InterContinental a jeho okolí 

 Jak jste jistě zaznamenali, došlo k vydání rozhodnutí o umístní stavby.  

 Předkládám vám, abychom 

 1. vzali toto rozhodnutí na vědomí,  

 2. vyjádřili úmysl trvat na námitkách městské části podaných do řízení o umístění 

stavby. 

 Zároveň ukládá formulovat odvolání MČ Praha 1 ve smyslu námitek dle bodu 2 tohoto 

usnesení. 

 Ztotožňuji se s návrhem, který ještě vylepšuje toto usnesení, že dojde k projednání 

těchto námitek na půdě komise pro územní rozvoj.  

 Otevírám rozpravu.  

 Zároveň prosím předkladatele původního bodu  

16, tisk 1185 

povinnost starosty podat odvolání proti eventuálnímu rozhodnutí o povolení umístění 

novostavby obchodního domu na nám. Miloše Formana před hotelem InterContinental  

pana zastupitele Čižinského, aby odprezentoval svůj předklad. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji za slovo. V této pozdní hodině to nebudu výrazně protahovat.  
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MČ Praha 1 podle mého názoru byť ne zcela jasně, ale dala najevo svůj nesouhlas s tím, aby 

na nám. Miloše Formana před hotelem InterContinental vznikla novostavba obchodních 

prostor nazvaná Brand store, vysoká 16,5 metrů, zabírající roh při ulicích Pařížská a Bílkova.  

 Podané námitky byly velice vágní a nejasné. Přečtu, jak o nich referují média. Je to i v 

dnešní tiskové svodce, která nám chodí: 

 Proti záměru podalo námitky hl. m. Praha – Institut plánování a rozvoje – a desítky 

fyzických osob. Námitky podala i Praha 1, požadovala však pouze ověření, že se celý proces 

uskutečnil tak, jak měl. Nesouhlas se stavbou radnice nedeklarovala.  

 Nevím, jestli tady investor nezkouší přeformulovat nějakým způsobem to, co dělá 

Praha 1, ale každopádně je to smutná vizitka toho způsobu, jak Praha 1 hájí zájem, aby 

náměstí nebylo zastavěno. 

 Navrhuji, abychom opět jasně deklarovali, že s Brand store nesouhlasíme a aby bylo 

jasně uloženo starostovi a radě učinit právní kroky a veškerá nezbytná opatření proti umístění 

této budovy, tedy zejména podání proto tomu územnímu rozhodnutí, které bylo.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím do rozpravy paní zastupitelku Talackovou. 

 

P.  T a l a c k o v á: 

 Rozhodně si myslím, že je třeba podat odvolání. V případě nutnosti bude vhodné 

nechat stanovisko přezkoumat odboru územního rozvoje hl. m. Prahy. V územním rozhodnutí 

máme i další stanovisko odboru územního rozvoje, že plocha je transformační území, protože 

plocha veřejného prostranství nemůže být sama o sobě stabilizovaným územím. 

 Pokud si to necháme líbit, vytvoří to velmi nebezpečný precedent, jako kdyby mohli 

stavět na veřejném prostranství. Každé veřejné prostranství by mohlo být transformačním 

územím, když se to nachází v centru za podmínky, že by zpřístupnili stejně velkou plochu 

vedle.  

 V případě nutnosti bychom měli iniciovat přezkum stanovisek odboru územního 

rozvoje Magistrátu. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Děkuji předkladateli, že se ztotožnil s mým návrhem. Vycházelo to z mého tisku 

předkládaného na zastupitelstvo. Udivuje mě, jak je řečeno, že je smutná vizitka, co Praha 1 

podala nebo nepodala. Praha 1 podala to, co toto zastupitelstvo schválilo svým usnesením po 

dlouhé diskusi. Podala řadu námitek, a to jak v zásadách legality, tak v otázkách správního 

řízení. Přesně to, co zastupitelstvo schválilo, bylo stoprocentně podáno.  

 Navrhoval bych v bodu 3, aby se uložilo zastupitelstvem odvolat se proti rozhodnutí 

dle bodu 1, přičemž text odvolání bude tentokrát před schválení radou projednání v komisi. 

Tím se perfektně vypořádáme s tímto problémem, jak máme právo. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím ještě pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Avizuji pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu Richarda Bureše, který jsem 

teď poslal paní Valíčkové. Přečtu ho.  

 



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 146 
 

 Bod 3. Ukládá se podat odvolání proti rozhodnutí dle bodu 1, kterým 

 1. napadne správnost závazného stanoviska k přípustnosti novostavby obchodního 

domu Brand Store z hlediska zájmů památkové péče, které stavebník ke své žádosti o vydání 

územního rozhodnutí předložil a napadne správnost závazného stanoviska k přípustnosti této 

novostavby z hlediska jejího souladu s platnou politikou územního rozvoje ČR ve znění 

aktualizace č. 1 – 3 a 5, platnými zásadami územního rozvoje hl. m. Prahy ve znění 

aktualizace č. 1 – 4 a platným územní plánem SÚ hl. m. Prahy a z hlediska uplatňování cílů a 

úkolů územního plánování, které stavebník ke své žádosti o vydání územního rozhodnutí 

předložil,  

 2. napadne postup správního orgánu, který 

 a) nevyzval žadatele k odstranění vad spočívajících v nepředložení souhlasů vlastníků 

pozemků, na nichž bude stavební záměr proveden, dle § 184a) stavebního zákona, kdy tyto 

souhlasy byly ohledně pozemků v k.ú. Staré Město parc. 983, 987/2, 1002/1, 1005/1, 1006, 

1007, 1014/1, 1039, 1041/1 a pozemků v k. ú. Josefov par. č. 103, 106/1, 110, 126, 128 a 

ohledně staveb komunikace v k. ú. Staré Město na pozemku parc. č. 1014/5, 987/1, 898/1, 

1005/3, 1014/12, 1014/13, 1014/14 vystaveny hl. m. Prahou, odborem evidence majetku, 

oddělení výkonu vlastnických práv teprve dne 26. 4. 2021, a ohledně pozemků v k. ú. Josefov 

parc. č. 74 a 57 a pozemků v k. ú. Staré Město parc. č. 986/1, 981/1, 1014/5, 984 a 985 není 

udělení těchto souhlasů z napadeného rozhodnutí zřejmé, a 

 b) neumožnil v souladu s § 36, odst. 2, správního řádu ostatním účastníkům řízení se s 

výše uvedeným souhlasem ze dne 26. 4. 2021 seznámit (když ve výzvě č. j. UMCP1 

243534/2021 spis. zn. S UMCP1/057677/2021/VÝS-Ba- Staré Město/44 ze dne 26, 4, 2921 

nebyl tento nový podklad zmíněn) 

 3. napadne postup správního orgánu, který se nijak nevypořádal s námitkou MČ Praha 

1 v té části, kde MČ Praha 1 namítala nesoulad novostavby Brand Store s veřejným zájmem, 

viz str. 50 napadeného rozhodnutí – námitka ad f) 

 4. namítne, že novostavba Brand Store nerespektuje strukturu a charakter území, když 

odporuje funkci náměstí, 

 5. namítne, že novostavba Brand Store nesplňuje požadavky pražských stavebních 

předpisů (§21 a 22) na umisťování stavby v souladu se stavební čarou 

 6. namítne, že novostavba Brand Store je v rozporu s požadavky ochrany Pražské 

památkové rezervace, neboť objekt Brand Store nerespektuje stávající objemové a prostorové 

členěni daného místa Pražské památkové rezervace a nepřípustně zastavuje volnou plochu 

náměstí 

 7. namítne, že novostavba Brand Store není v souladu s územně plánovací 

dokumentací  z hlediska prostorové regulace – jedná se o území stabilizované, kde je možné 

pouze zachování, dotvořeni nebo rehabilitace stávající urbanistické struktury 

 8. namítne, že novostavba Brand Store není v souladu s územně plánovací 

dokumentací ani z hlediska přípustného funkčního využití dané plochy – stavba objektu 

Brand Store je situována do plochy DU – urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, 

veřejná prostranství, které je určeno pro náměstí, shromažďovací prostory a další plochy 

veřejných prostranství, nelze tady tuto plochu zastavět budovou (novostavba nesplňuje 

podmínky pro podmíněné přípustné využití, neboť se nejedná o „přesah“ ze sousední plochy, 

ale o soliterní budovu v ploše náměstí, dále se nejedná o rozvojovou nebo transformační 

plochu, neboť zde není stanovena míra využití území, zastavěním plochy náměstí bude též 

vyloučeno hlavní a přípustné využití, neboť v zastavěné ploše budovy se nebude jednat o 

náměstí – veřejné prostranství, jakož i se ani nejedná o přesah „v rozsahu nezbytně nutném k 

uskutečnění záměru“, neboť v daném případě není umístěni objektu Brand Store nijak 

objektivně nutně nezbytné pro realizaci ostatních částí záměru) 
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 9. namítne, že novostavba Brand Store není v souladu s územně plánovací 

dokumentací i z hlediska nezastavitelnosti dané plochy 

 10. nabídne, že novostavba  Brand Store nerespektuje požadavky na zachování pohody 

bydlení a kvality prostředí zejména v okolních obytných domech a 

 11. vyjádří z hlediska zájmů obce a občanů obce dle § 89, odst. 4, stavebního zákona 

nesouhlas s tím, aby náměstí Miloše Formana bylo byť jen z části zastavěno, 

přičemž text odvolání bude před schválením projednán v komisi územního rozvoje. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím ukončit rozpravu. Požádám nyní o slovo pana předsedu Návrhového výboru.  

 

P.  B u r e š : 

 Všichni jste poslouchali pozměňovací návrh, pro stenozáznam byl odevzdán, takže ho 

nebudu znovu předčítat. Můj protinávrh se stal součástí původního návrhu, takže máme jediný 

protinávrh, který teď právě zazněl. Můžete dát hlasovat o jediném protinávrhu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 3, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 13. Protinávrh nebyl přijat. 

 Prosím hlasovat o doplněném původním návrhu. Pro 16, proti 0, zdržel se 0, 

nehlasoval 0. Návrh byl všemi přítomnými hlasy přijat. 

 

 

 

 

 

Dámy a pánové, děkuji ván na výdrž, program dnešního zasedání je 

vyčerpán. Přeji krásný zbytek noci. Na některé se těším zítra ráno. 
  


