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P.  H e j m a : 

 Milé dámy vážení pánové, kolegyně a kolegové, všechny vás srdečně zdravím a 

zahajuji 28. zasedání naší městské části. Konstatuji, že jsme v usnášení schopném stavu a tím 

může naše jednání začít.  

 Konstatuji omluvu od pana zastupitele Tomáše Vícha z důvodu onemocnění. Dále 

eviduji omluvený pozdní příchod od pana zastupitele Karla Ulma cca v 10.30 hod., dále od 

pana zastupitele Martina Kotase ve 12 hod. Pan zastupitel Skála je údajně stále ještě u lékaře, 

takže dojde, jakmile kontrola skončí.  

 Omluvený dřívější odchod neeviduji, částečnou neúčast též, videokonferenční účast 

žádnou nemáme.  

 K ověřování zápisu z minulého zasedání. Zápis z 27. zasedání ze 16. června ověřovali 

zastupitelé paní místostarostka Špačková a pan zastupitel Bodeček. Prosím, sdělte své 

případné připomínky či námitky.  

 Pan zastupitel Brož má technickou poznámku.  

 

P.  B r o ž : 

 Pane starosto, řekl jste, že není nikdo připojen na dálku. Je tomu tak, ale kol. Tomáši 

Víchovi byla nařízena karanténa. Nedokážeme reagovat na karanténu. Je na úvahu, zda se 

zabývat změnou jednacího řádu, nebo se zabývat tím, že jestliže se tak stane, tak neudělat 

výjimku. Pokud by se tak stalo, tak v řadách koaličních kolegů byste kolegům neumožnili 

jednání na dálku.  

 

P.  H e j m a . 

 Byla dobrá snaha vyhovět, ale bohužel vzhledem k omezeným možnostem to 

technicky nebylo možné ze dne na den toto všechno zařídit. Dle sdělení naší vedoucí oddělení 

volených orgánů se na tom pracuje, budeme se snažit najít cestu. Je to ve stejném gardu jako 

když kdokoli jiný onemocněl, tak se nemohl zastupitelstva zúčastnit. Je nám to líto, ale 

postupovalo se nejen podle jednacího řádu, ale zároveň byla snaha i žádosti vyhovět, ale 

technicky to nebylo možné. 

 Vraťme se k ověření minulého zápisu. Neeviduji žádní připomínky, zápis považuji za 

ověřený. 

 Ověřovateli dnešního zápisu navrhuji pana místostarostu Petra Burgra (souhlasí), jeho 

náhradníkem pana zastupitele Filipa Kračmara (souhlasí), druhým ověřovatelem navrhuji paní 

zastupitelku Clare Talackovou (souhlasí), náhradníkem pana zastupitele Petra Kučeru 

(souhlasí). 

 Mandátní a volební výbor bude fungovat v obligátním složení. Předseda pana radní 

Caban, dále paní zastupitelka Nazarská a pan zastupitel Scholz. 

 Návrhový výbor v obligátním složení pod předsednictvím pana radního Bureše. 

Dalšími členy je pan zastupitel Brož a pan zastupitel Kračman.  

 K doplnění a ke změnám návrhu programu. Ve čtvrtek vám byly rozdány do kanceláří 

a schránek v informačním centru našeho úřadu a zároveň v elektronické podobně byly dány 

na extranet v návrhu avizované materiály do bodů různé. Jedná se o bod 31 – odejmutí 

svěřeného majetku, které předkládám já, o bod 32 – změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 

111, parc. č. 324/1, Pohořelec 25, k. ú. Hradčany, Praha 1 – předkladatelem je pan radní 

Votoček, bod 33 – personální změna e složení výboru proti vylidňování centra a pro podporu 

komunitního života, který předkládá paní předsedkyně výboru Bronislava Sitár Baboráková. 

 Dále jste obdrželi doplnění k bodu 19 – prověření postupu privatizace bytové jednotky 

č. 7 v objektu Bolzanova 1604/7 v Praze 1 a prověření možného porušení Etického kodexu 

člena ZMČ Praha 1 Mgr. Pavlem Čižinským. Předkládá to pan předseda Kontrolního výboru 

David  Bodeček. 
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 Dále jste obdrželi písemnou informaci zprávu o činnosti finančního výboru ZMČ 

Praha 1 za 1. pololetí 2021. 

 Na stůl vám byl rozdán materiál předkladatele k zařazení do programu pod bodem 34 

– inzerce v časopise Naše Praha. Předkladatelem je pan zastupitel Bodeček a paní zastupitelka 

Počarovská.  

 Dále bylo rozdáno doplnění bodu č. 27 – odstoupení od smlouvy o neoprávněné 

privatizaci bytu pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, předkládá pan zastupitel Čižinský, dále 

doplnění bodu č. 33, který předkládá paní zastupitelka Sitár Baboráková, dále doplnění bodů 

č. 23, 24 a 25.  

 Zároveň bych vás chtěl požádat jménem oddělení volených orgánů, abyste zvážili, kdo 

chcete odebírat veškeré podklady v papírově podobě, nebo nikoli. Často se nám stává, že 

nejsou tyto podklady odebírány, zůstávají tady kolegyním a musí je zase stěhovat zpátky na 

úřad. Jsou zde takoví, kteří je dostávají jak v listinné, tak v elektronické podobě. Prosím, 

rozmyslete si to dobře a nahlaste to, ať ušetříme naše lesy.  

 Nyní přistoupíme k programu dnešního zasedání. Otevírám rozpravu. Nejdříve dávám 

slovo k technické poznámce panu zastupiteli Čižinskému.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Vzhledem k tomu, co jsme slyšeli o Tomáši Víchovi, že je nemocný covidem, bylo by 

třeba být opatrnější a nosit roušky. Prosím všechny včetně předsedajícího, abychom měli 

roušky – kromě toho, kdy jíme nebo pijeme. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za tuto připomínku. Předpokládám, že všichni dodržujeme hygienická opatření 

a že jsme všichni po očkování. Zvažovali jsme i pro návštěvníky v tomto směru vyžadovat, 

aby se prokazovali platným očkováním jak je to zvykem, když se vstupuje do veřejného 

objektu. Zastupitelstvo spadá do výjimek, kdy nelze toto vyžadovat, takže se musíme spoléhat 

na nás všechny i na návštěvníky, že toto budou respektovat a že v tomto směru budou opatření 

plnit. Upozornění je správné. I já budu mít roušku když budu mluvit a doufám, že mě budete 

slyšet.  

 S technickou poznámkou se hlásí kol. Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Vážení kolegové a kolegyně, dovolím si zareagovat na pana starostu. Nevím, odkud 

má informaci, že jsme všichni očkovaní. Není to pravda.  

 (P. Hejma: Doufám.) 

Doufáte špatně, já třeba nejsem očkovaný.  

 V souvislosti s tím jsem chtěl říct, že na příkladu zastupitele Tomáše Vícha se ukázalo, 

že očkování vůbec nechrání proti covidu. Přestože je očkovaný, je pozitivní. Můžete se tomu 

usmívat, je to holý fakt. Navrhoval bych, abychom se prokazovali testem. Mohly by zde před 

jednáním plošně probíhat samotesty? 

 

P.  H e j m a : 

 V tomto směru bereme na vědomí, myslím si, že je to praktická poznámka. Když to 

můžeme dělat ve školách pro žáky, tak proč bychom to nemohli dělat u nás? Tuto připomínku 

bereme vážně. Je to možné, pokud se na tom shodneme a nebude nikdo proti, před příštím 

zastupitelstvem si uděláme před zahájením samotest. Bude to vyžadovat, abychom přišli dřív, 

abychom zahájili v 10 hodin. Když se doma každý otestuje a přinese proužek, tak si to 

ukážeme. Děkuji za tuto připomínku. 

 Prosím paní Talackovou s technickou poznámkou. 
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P.  T a l a c k o v á : 

 Domnívám se, že očkování neúplně chrání. 

 

P.  H e j m a : 

 Nyní se můžeme vrátit k rozpravě o návrhu programu. První přihlášený je pan 

zastupitel Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Dámy a pánové, velmi pléduji za to, abychom se drželi vědeckých fakt a nevymýšleli 

věci, které nejsou prověřené. To ke kol. Nazarskému. 

 Přihlásil jsem se hlavně proto, že pan kol. Vích mě požádal, abych předložil jeho tisk 

pod č. 30. Prosil mě, abych požádal o zařazení na pevný čas 20.30 hod. z důvodu účasti lidí, 

která tam bydlí v okolí. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Beru na vědomí žádost o zařazení na 20.30 hod.  

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Začnu tím, že zareaguji na Petra Kučeru. Pochybuji, že bychom do té doby zvládli 

předcházející bod související s pevným časem. Prosím o promyšlení pevného času. 

Interpelace jsou ve 20 hodin a pochybuji, že bod č. 19 zvládneme během jedné hodiny.  

 Dovolím si navázat na pana starostu, který řekl, že vám byl na stůl rozdán tisk s 

názvem Inzerce v časopise Naše Praha. Nevidím tady Amálku Počarovskou, která  měla 

požádat o předložení tohoto bodu na program. Tisk je velmi jednoduchý.  

 Včera jsem obdržel odpověď na květnovou interpelaci v souvislosti s touto záležitostí. 

V momentu, kdyby byl tento bod zařazen do programu, navržené usnesení by se týkalo pouze 

prvního bodu, takže by se jednalo o velmi krátkou záležitost. Ať se zastupitelé sami 

rozhodnou, zda v tomto časopise inzerovat. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Mám to brát jako žádost o zařazení tohoto bodu, beru na vědomí.  

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Rád bych se vyjádřil k bodu 32 – změna vlastníka na Pohořelci 25. Chápu to tak, že 

jde o nějaké rozšíření bytu. Postrádám informaci o tom, kdo byt užívá a jak bude garantováno, 

aby se dům neprivatizoval. Žádám, aby byl bod doplněn o tyto informace a bez těchto 

informací aby nebyl projednáván. Pouhá formulace z důvodu optimalizace využití bytové 

plochy na to nestačí.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, abyste formuloval váš požadavek. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Navrhuji bod 32 vyřadit. Návrh vezmu zpátky, pokud Jan Votoček tyto informace 

doplní. 
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P.  H e j m a : 

 Předkládám návrh. Bod 27, který předkládá pan kol. Čižinský, návrh na odstoupení od 

smlouvy týkající se předmětné privatizace, navrhuji zařadit za bod 19 a sloučit rozpravu, 

protože se to týká stejného merita.  

 Další návrh se týká bodů 31 a 32, které navrhuji zařadit za bod 15. 

  Další přihlášená je paní místostarostka Špačková. Máte slovo. 

 

P.  Š p a č k o v á : 

 Žádám o vyřazení bodu pana Čižinského č. 28 – Odvolání nově jmenovaného ředitele 

příspěvkové organizace Škola v přírodě Janov. Důvody odvolání nejsou relevantní. Jeden z 

nich, že je to syn paní Mühlové, považuji dokonce za diskriminační. 

 Předkladatel dále zmiňuje, že se jmenování nelíbí radnímu Votočkovi. Myslím si, že 

pan radní Votoček měl možnost a vyjádřil se hlasováním na jednání rady. Na jednání rady 31. 

8. byla prodloužena zkušební lhůta pana ředitele na 6 měsíců. Domluvili jsme se, že po třech 

měsících prostřednictvím odboru školství bude rada informována o fungování školy v přírodě 

a seznámí s tím zastupitelstvo. Pokud kdokoli předloží v té době důkazy o špatném vedení 

školy v přírodě, může vznést požadavek o odvolání příště. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Návrh bereme na vědomí. Další přihlášení je pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Nechal jsem zpracovat rozbor k bodům 23, 24 a 25 jako reakci na podivné materiály 

předložené panem Čižinským. Je to záležitost běžné operativy s nebytovými prostorami a 

nevidím důvodu, proč by se to tady mělo projednávat. Proto navrhuji tyto body vyřadit z 

programu. 

 

P.  H e j m a : 

 Beru na vědomí. Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Musím vyjádřit nesouhlas s návrhem paní místostarostky. Myslím si, že bod 28 – 

odvolání nově jmenovaného ředitele příspěvkové organizace Škola v přírodě a školní jídelna 

v Janově nad Nisou co se týká meritu věci je totožný s bodem č. 18. Proto navrhuji zařazení 

za bod č. 18 a sloučení rozpravy.  

 

P.  H e j m a : 

 Beru na vědomí. Prosím pana zastupitele Nazarského.  

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Také reaguji na návrh na vyřazení bodu č. 28. V reakci na to se připodepisuji do tisku 

jako předkladatel. Klientelismus, který zde byl předveden, je závažný a je třeba to projednat 

se všemi důsledky.  

 

P.  H e j m a : 

 Připojujete se k zařazení bodu 34 a připodepisujete se jako předkladatel. Na návrhu to 

nic nemění. 

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

 Co teď řeknu, nechtěl jsem říkat v prvním výstupu, protože jsem čekal, že se tady ozve 

kdokoli jiný. Týká se to bodu č. 20. Jestli jste četli dokument, týká se úplně něčeho jiného než 

jak je dokument pojmenovaný. Víte, že mám „pifku“ na bývalého starostu Oldřicha 

Lomeckého v souvislostmi s možnými nekalostmi. Jeho jméno nebudu uvádět v tiscích, které 

se ho netýkají. Proto nechávám na zvážení pana Čižinského, jestli by nechtěl přejmenovat 

tento bod např. Prověření smluvních vztahu u bytové jednotky v Široké 20. Souhlasím, aby 

tento bod byl zde projednáván, protože jsme tento bod měli i na Kontrolním výboru. 

Podporuji, aby tento bod byl projednáván.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.   Č i ž i n s k ý : 

 Jan Votoček nereagoval na můj dotaz, kdo bydlí v bytě na Pohořelci 25, který hodlá 

rozšířit. Zeptal bych se ho, zda v tomto bytě bydlí paní Marie Němečková, které byl tento byl 

pronajat usnesením z 11. 8. 2020? Bydlí tam stále a jedná se naši sekretářku? Pokud je to 

pravda, ptám se, proč to není v materiálu uvedeno? 

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, budete mít možnost se na to ptát v rámci projednávání daného bodu. 

Prosím, držme se jednacího řádu.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Bod navrhuji vyřadit, pokud došlo k zamlčení podstatné věci, kdy radní navrhuje 

rozšířit byt své sekretářce a neuvede to do tisku. 

 

P.  H e j m a : 

 O vašem návrhu bude hlasováno.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pokud Jan Votoček navrhoval vyřadit mé tři body, navrhuji vyřadit bod, ve kterém 

bychom se zabývali procesem změny nájemce v nebytovém prostoru restaurace U tří zlatých 

lvů na Uhelném trhu 1. Uvedl jsem, proč to zakládá velké podezření z ohnutí výběrového 

řízení, resp. z toho, že tam proudily informace mimo oficiální kanál, kterým proudit měly. 

 Pokud se jedná o firmu Sebastiana Pawlowskiho, kontroverzního podnikatele z 

Bémovské éry, Immovision Praha, dlouho neplatí nájem. Ptám se, proč této firmě nebyla dána 

výpověď, a jiným např. U Rotundy výpověď dána je? 

 Pokud jde o Masarykové nábř. 38, došlo tam k jasnému upřednostnění nižší nabídky s 

chatrným zdůvodněním.  

 Toto jsou vážná podezření na majetkové lumpárny, možná trestné činy. Nemohu 

akceptovat, že teď dostanu na stůl nějakou informaci, která to má vysvětlit, to se musí 

projednat veřejně. Nesouhlasím s tím, aby to bylo vyřazeno. 

 

P.  H e j m a : 

 Vyjádřeme svůj názor hlasováním o jednotlivých návrzích. Další přihlášení je pan 

radní Bureš. 
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P.  B u r e š : 

 Chci se vyjádřit k vyřazovaným a zařazovaným bodům. U balíku bodů pana Votočka, 

které pan Čižinský komentoval, tak nevíte, kde je úřad, kde se máte ptát, když něčemu 

nerozumíte. Stává se to často a není třeba z toho dělat politikum. Nevědomost není důvodem 

pro to předkládat stále body. Ve Vodičkově ulici se nachází úřad, stačí se zeptat a bavit se o 

tom. 

 Dostali jsme na stůl materiály, které vysvětlují to, na co se stačilo zeptat s je to jasné. 

Nabídka virtuálních prohlídek, kdy to lidé půl hodiny procházeli a sledovali. Každý ví, co je 

tam za problém, že je tam kadeřnictví, které je neoddělitelné kvůli toaletám. Také každý ví, co 

se dělo na Masarykově nábřeží, že to firma historicky prapodivně odkoupila, zdevastovala 

celý prostor, dluží na koho se podívá a víme, že lidé v tomto domě měli problém. Snahou je, 

aby to měl jeden nájemce. 

 Trochu mě zaráží, jak tady pan Čižinský brání a chce řešit pana Pawlowskiho. Nevím, 

zda dostal úkol od bratra vydělat panu Pawlowskimu nějaké peníze. Co navrhuje pan bývalý 

starosta Čižinský, je spíše myšlenkou pro to, co je za tím za možný trestný čin. Pane Čižinský, 

byl jste starostou, musíte vědět, jak městská část funguje. V okamžiku, kdy navrhujete ukončit 

smlouvu s panem Pawlowským, musíte si být vědom toho, že nás to bude stát minimálně 170 

mil. a možná i víc. To tady s čistým svědomím navrhujete, abyste poškodil městskou část? 

 Podporuji to, co tady řekl pan dr. Votoček, aby se tyto body řešily úředně. Stejně tak 

podporuji to, co se týká školy v přírodě. Jestli se stanovilo, že je jmenován ředitel, stanovila 

se zkušební lhůta na 6 měsíců, jasně se uložilo příslušným orgánům aby do pěti měsíců s 

měsíční rezervou provedly audit a veškerou kontrolu tzv. padni, komu padni. Pojďme 

normálně pracovat a nedělat z každé kraviny politikum.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý: 

 Dovoluji si reagovat na vystoupení pana radního Bureše. Poslední dobou jsme zažili 

tolik podrazů a švindlů právě se Školou v přírodě Janov, což je naprosto okaté a většině lidí je 

to jasné. Přimlouvám se, aby všechny body Pavla Čižinského byly zařazeny. 

 Zareaguji na jeden jeho bod, který jsem nechápal, když to tam bývalý starosta 

Čižinský dával, a sice zneužívání psychiatrie. Když jsem viděl sanitku před vchodem, hluboce 

se mě to dotklo. Začalo to, když jste nás odvolávali těmi zajímavými chlapíky, kteří nás přišli 

nějakým způsobem zastrašovat. Toto také vnímám jako jistou formu nátlaku a zastrašování a 

chci vyjádřit hluboký nesouhlas. 

 K meritu věci. Každý čestný, spravedlivý a poctivý člověk se lidem, kteří hrabou pod 

sebe, prosazují své kamarády, jeví jako blázen. Chápu, že se vám to tak může jevit. Hluboce 

se mě do dotklo a byl bych rád, abychom si o tom popovídali. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Zareaguji na Pavla Čižinského. Předkládám tento materiál, protože předkládám 

všechny body, které zpracovalo OTMS. S materiálem jsem neměl nic společného. Toto je 

otázka společenských vlastníků, otázka technické a majetkové správy, kde se provádějí změny 

v důsledku toho, že se tam původně přesouvala knihovna. V tomto domě se napravují vztahy, 

které jsou projednány s předsednictvem SVJ. To, jestli tam bydlí nebo nebydlí paní 
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Němečková – bydlí tam, ale je to zcela irelevantní celému problému. Při projednávání 

problému to pan Mgr. Bulla podrobně vysvětlí. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Mgr. Čižinského.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 K Richardu Burešovi. Pane radní, nemusím se vás ptát, umím číst. Když si přečtu 

nějaký dokument, který zakládá nějaké podezření, pospojuji si to. Rozhodně se nepotřebuji 

tady ptát naprosto nevěrohodných politiků z části trestně stíhaných, zda tady náhodou děláte 

nebo neděláte nějakou lumpárnu. Umím si to přečíst sám.  

 Ano, dokázal bych si to lépe přečíst, kdybyste nám dávali materiály hned a nikoli se 

zpožděním. Pokud máte svazácké fráze o tom „pojďme pracovat“, začněte nám zpřístupňovat 

materiály na radu jako ostatním, to znamená před radou, abychom se k tomu mohli před radou 

vyjádřit a až po radě říkat, že už je rozhodnuto a že už není co říkat. Před námi utajujete 

materiály, které jdou na radu, abyste měli snazší práci a nemuseli se s našimi námitkami 

vypořádávat na radě. 

 Pokud tvrdíte v bodu 24 ohledně neplacení nájmu firmou pana Sebastiana 

Pawlowskiho, že tento pán má nevypověditelnou smlouvu, nedomnívám se, že tomu tak je. 

Tím spíše bychom to měli projednat. Jestliže tady chcete říct, že on má smlouvu, že nemusí 

platit nájem a nic se neubude dít, z tisku jsem to tak nepochopil. O důvod více – pojďme to 

projednat.  

 Pokud tvrdíte, že bývalý nájemce dvou prostorů na Masarykově nábř. 8, který nabídl 

podstatně větší částku nájemného, ale byla upřednostněna paní Šťastná s nižší nabídkou s 

dosti podobným obsahem, pokud tvrdíte, že předchozí nájemce něco porušoval, v tisku jsem 

to neviděl. Tisk zněl pouze tak, že paní Šťastná chce vhodně doplnit občanskou vybavenost, a 

proto jí dáváme přednost, ačkoli nabídla podstatně nižší částku. Vzhledem k tomu, že paní 

Šťastná navrhla bistro za bistro v jednom případě a v druhém případě jakousi prodejnu za 

bistro, nepřipadá mi to tak velký rozdíl, natož pak, že by tam bylo vyargumentováno, proč 

právě tady občanská vybavenost je zapotřebí.  

 Co se týká vašeho tvrzení, že u Uhelného trhu byl problém, že je tam kadeřnictví a 

restaurace, tak především nikdo nenutil, aby to bylo soutěženo dohromady, ale kritizuji tam 

něco jiného. Všechny tři firmy jsou možná propojené a skutečný vlastník se tímto způsobem 

zkouší zbavit dluhů, které tam nadělal, a přesto v tom pokračovat. Potvrzuje to, že bychom to 

projednat měli. 

 

P.  H e j m a : 

 V rámci přihlášení do diskuse se dovolím vzít slovo. Chtěl bych vás požádat o to, 

abychom byli k sobě slušní. Za tuto chvilku tady padla spousta švindlů se školou v přírodě, 

nedůvěryhodní politici a podobné věci. Myslím, že to sem nepatří. Důvěryhodnost bych 

nechal na voličích. Pokud si volič někoho zvolí, je pro něho důvěryhodný a pro někoho 

nemusí být. Je to ale urážlivé.  

 Pokud jde o pana kol. Čižinského, majetkové body projednává rada po desítkách. 

Poslední rady měly i přes 90 bodů, z toho majetkových bodů bylo 40 až 50. Je to poměrně 

urážlivé vůči úředníkům naší městské části, protože se snaží materiály poctivě zpracovat, 

předloží je k projednání příslušným komisím a radě. Myslím si, že je naprosto korektní, že 

pokud mám dotaz k nějaké kauze, informace si nejdříve zjistím. Na tom není nic špatného 

dojít si za šéfem odboru příslušné majetkové správy, za příslušným úředníkem a zastupitelem. 

Na to máte každý právo. Máte své zástupce v komisích, můžete se kdykoli zeptat. Myslím si, 

že na zastupitelstvo by měly chodit materiály, které jsou projednané a které už mají nějakou 
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formu. Neměly by chodit v případě, že tisk se vezme jen proto, aby se člověk na materiálu 

zviditelnil, urážel několik lidí a zároveň se snažil v tomto směru na tom zviditelňovat. Myslím 

si, že to není úplně správně.  

 Nedivím se, že pan Votoček dal krátké informace k jednotlivým tiskům. Není problém 

se nad tisky posadit, zjistit si informace, následně se domluvit a tady to projednávat.  

 Pokud jde o školu v přírodě v Janově, nelíbí se mi to, že naprosto čistý záměr zřídit 

příspěvkovou školskou organizaci takovým způsobem špiníme. Rozjela se tam spousta děti, 

jsou spokojené, šťastní i jejich rodiče a zároveň i kantoři, kteří tam velmi rádi jezdí. V tomto 

směru začala škola fungovat. Minulost prověřme, ale nemíchejme to dohromady.  

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Ještě k Janovu. Určitě jsou děti i rodiče šťastní, ale poplatníci městské části moc 

šťastni nejsou, když roky ročně doplácejí miliony. Mohlo se to celé vyjasnit, ale bohužel se to 

zametlo pod koberec.  

 K tomu, že se to jasně řeklo. Ano, řeklo se z úst pana radního Votočka, že nebude z 

rodiny Mühlových. Tomu, co se řeklo z vašich úst, se příliš věřit nedá a tyto věci by se měly 

projednávat veřejně. Je smutné, že se toto musí poslouchat, místo toho, abyste si dokázali 

obhájit své rozhodnutí, tak v tomto případě to nedokážete.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše.  

 

P.  B u r e š : 

 K vyřazení nebo zařazení bodů. Přestaňte vsouvat něco, co se neřekne. Jasně říkám, že 

celý proces je dle usnesení, vybral se ředitel, mění se pravidla této společnosti, protáhla se 

doba 6 měsíců zkušební doby a 5 měsíců je lhůta na to, aby se všechno prověřilo. To pochopí 

i malé dítě, že zbývá měsíc, aby se postupovalo podle jednotlivých řešení. Nyní je důležité, 

aby škola v přírodě fungovala. Když se zahajoval školní rok, ptali se učitelé, rodiče i dětí, 

jestli skutečně za dva dny odjíždějí. 

 Ke zbylým bodům. Od pana Čižinského jsem se dozvěděl, že práce je něco, co 

považuje za svazácké a nechce ji dělat. Vrátím se spíše k tomu, že máte před sebou informaci, 

že úřad ve smyslu toho, jak OTMS, tak právní koná, je tam o tom, že jsou doručovány výzvy, 

jsou tam předžalobní žaloby. Ale to, že jste tady jediný řekl – okamžitě to vypovězme a dejme 

to někomu jinému, tak chcete palu Pawlovskimu přihrát minimálně 170 mil. Kritizujete tady 

bývalého starostu Lomeckého, ale teď jste horší než on. Když se tenkrát Immowision řešil  

U Lužického semináře, bylo to jen 79. Vy tady mu chcete poslat minimálně 170 mil.. Já mu je 

nechci poslat. 

 Že žádná smlouva není vypověditelná, to jste si řekl vy. Jasné, že smlouva je 

vypověditelná, ale má nějaké podmínky. Postavil tam několik domů a když mu ji jen tak 

vypovíme, musíme ji v tržní ceně uhradit. V okamžiku, kdyby něco porušil – a to teď řeší 

soud, máte to popsáno, mohl jste se na to zeptat – a kdyby se to prokázalo, je to minimálně v 

tomto roce 170 – 176 mil. Kč. To ví každý, kdo je v pozici zastupitele, a vy tady řeknete – 

rychle to vypovězte, zaplaťte 170 mil. Je to nesmysl.  

 

P.  H e j m a : 

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

 Mám návrh směrem ke koalici. Přemýšlejte, zda tentokrát poprvé nezařadíte všechny 

tyto body do programu. Musím souhlasit s tím, co řekl kol. Bureš, že je důležité tady říci v 

souvislosti s majetkovými body technické hodnocení, občanská vybavenost, co je to chovat se 

jako řádný hospodář, že to není jen v souvislosti s nejvyšší nabídkou atd.  

 Všiml jsem si, že koalice zatím navrhuje vyřadit čtyři body. Schvalme tento program. 

Jsem připraven, že tady budeme do dvou, tří nebo čtyř hodin, ale potřebuji s bodem 19, abyste 

byli čerství, při smyslech a abychom mohli diskutovat o nejširším, nejobsáhlejším 

dokumentu, který se projedná v 19 hodin. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Talackovou. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Praha 1 sobě nemá zástupce v komisi pro územní rozvoj, ani v komisi pro investice, 

ani v bezpečnostní komisi a v Kontrolním výboru, což jste minule neschválili.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Rovněž se přimlouvám k zařazení všech bodů. To, že jsme k vám silně nedůvěřiví, že 

nevěříme, že to myslíte čistě, je to tak. Jednáme s nejlepším svědomím a chceme zabránit 

dalším škodám. 

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má ještě pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Také si myslím, že když se budete označovat za důvěryhodné, tak tím důvěryhodnost 

nezískáte. Připomenu, že když je tady někdo trestně stíhán a současně je ze stránek, které 

říkají o premiéru Babišovi, že musí odstoupit, protože je trestně stíhán, ale sami neodstoupí, o 

věrohodnosti příliš nesvědčí. O věrohodnosti nesvědčí ani to, že systematicky vyřazujete z 

jednání zastupitelstva většinu tisků, které poukazují na vaše pochybení a lumpárny. 

 K Richardu Burešovi. Smlouvu jsem přesně nestudoval, ale poukázal bych na článek 

VII. 7.1., kde se hovoří o tom, že v případě, že se nájemci ukončí smlouvu z důvodu porušení 

povinnosti, za nemovitosti se nehradí cena tržní, ale zůstatková. Pokud by byla zůstatková 

cena nula, hradí se jedna koruna. Je jasný rozdíl, že pokud někomu nájem vypovíte a někomu 

nevypovíte, zásadním způsobem to narušuje důvěru v komunální politiku nejen na Praze 1.  

 U Hospody U rotundy říkáte, že tady musí být řádní hospodáři, že to musíte 

vypovědět, a tady mnohem větší dluh firem pana Sebastiána Pawlovskiho neřešíte, to je 

skandální. Pokud k tomu máte argumenty, dejte je na stůl. To, že tady pan Bureš hodí číslo 

170 mil., si zaslouží něco přesnějšího a vyargumentovanějšího.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu k programu. Prosím přistoupit k hlasování o jednotlivých návrzích.  

 Nejdříve budeme hlasovat o návrhu pana zastupitele Kučery, který žádal zařadit bod 

30 na pevně stanovený čas 20.30 hod. Mám dotaz k předkladateli bodu 19, který je na 19. 

hodinu, protože je téměř jisté, že nám to bude časově kolidovat.  
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Mělo by to být s výhradou, že nejdříve je potřeba dojednat bod 19, protože ten je dán z 

obdobných důvodů na 19. hodinu, a následně by se mohl projednávat bod 30. Můžeme 

přeformulovat návrh, že bod 30 by se začal projednávat ihned po bodu 19. Souhlasí 

navrhovatel? Prosím tedy hlasovat. Pro 20, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 2. Návrh byl 

přijat. 

 Další je návrh pana zastupitele Bodečka a dalších předkladatelů o zařazení bodu 34. 

Prosím hlasovat. Pro 9, proti 0, zdrželo se 6, nehlasovalo 7. Tento návrh nebyl schválen. 

 Prosím hlasovat o návrhu pana zastupitele Čižinského, který navrhuje vyřadit bod 32. 

Pro 8, proti 3, zdrželi se 3, nehlasovalo 8. Tento návrh nebyl schválen. 

 Prosím hlasovat o mém návrhu – bod 27 sloučit v rozpravě s bodem 19. Pro 22, proti 

0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl schválen.  

 Prosím hlasovat můj druhý návrh – bod 31 a 32 předřadit za bod 15. Pro 14, proti 1, 

zdrželo se 7, nehlasoval 0. Tento návrh byl přijat. 

 Prosím hlasovat o návrhu paní místostarostky Špačkové na vyřazení bodu 28. Pro 13, 

proti 9, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.  

 Prosím hlasovat o návrhu pana radního Votočka na vyřazení bodu 23, 24 a 25. Pro 13, 

proti 9, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat. 

 Dále máme návrh pana zastupitele Brože na zařazení bodu 28 za bod 18. Tím, že byl 

tento bod již vyřazen, návrh není hlasovatelný. 

 Dále byl návrh pana zastupitele Nazarského, který se připojil na zařazení bodu 34. Tím 

je to vypořádáno a jsou vypořádány všechny návrhy. 

 Prosím hlasovat o návrhu programu jako celku. Pro 13, proti 4, zdrželo se 5, 

nehlasoval 0. Návrh programu byl schválen, můžeme podle něho jednat. Děkuji vám za to.  

 Předkládám bod číslo 

1, tisk 1641 

volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1  

 Žádám pana tajemníka, aby nás provedl navrženou nominací. 

 

Tajemník   D v o ř á k : 

 Vážené zastupitelstvo. dnes je navržena za přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1 

pouze jedna kandidátka – paní Helena Vojtěchová, zaměstnanec úřadu. Má na starosti 

spisovnu, možná jste s ní už přišli do kontaktu. Funkci přísedící vykonává od r. 2013. Je 

občankou Prahy 1, pracuje na Úřadu MČ Praha 1. Je moje vrstevnice, to znamená, že podléhá 

lustračnímu zákonu. Máte doloženou kopii jejího lustračního osvědčení. Znám ji osobně a 

doporučuji ji i z této pozice.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji, pane tajemníku. Nyní prosím předseda 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. Zvolením tlačítka pro, proti, případně 

zdržel se vyjádříte hlas kandidátce paní Heleně Vojtěchové na funkci přísedící Obvodního 

soudu pro Prahu 1. Prosím, volte nyní. Pro 20, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 1. Paní Helena 

Vojtěchová byla zvolena do funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1.  

 Předávám slovo panu starostovi. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o usnesení k volbě. Pro 21, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. 

Usnesení bylo schváleno, volby byla zastupitelstvem posvěcena.  
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 Můžeme přistoupit k bodu 

2, tisk 1425 

projednání výsledků hospodaření MČ Praha 1 za 1. pololetí 2021  

 Prosím pana radního Votočka, aby se ujal slova. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Předkládám souhrnnou zprávu o hospodaření za 1. pololetí 2021. Prosím zpracovatele 

materiálu pana Ing. Kováříka, aby vás provedl detailně. 

 

P.  H e j m a : 

 Pane inženýre, máte slovo. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Přeji krásné dopoledne, dámy a pánové. Hospodaření městské části v 1. pololetí i ve 

ztížených podmínkách probíhalo konsolidovaně. V tabulce jste si všimli, že za 1. pololetí 

pokud se týká rozpočtu jsme v lehkém řízeném přebytku ve výši 1,5 mil. Kč. Dostali jsme se 

k tomu tak, že z hlediska vnější situace stále ještě nejsou plněny příjmy z třídy 1, zejména 

pokud se týká poplatků z pobytů a ze vstupného. Je to systémový problém způsobený 

pandemií, kde to ještě nějakou dobou bude trvat. Věřím, že ne příliš dlouho. 

 Pokud se týká veřejných prostranství, kde jsme zatím na nižších částkách, je to spíše 

otázka kombinace pandemie a zásahu města, kde pandemie Prahu 1 zásah města ochuzuje z 

hlediska těchto poplatků. Bude to spíše problém příštích let, protože letos to ještě umíme 

vykrývat.  

 Pokud se týká třídy 2, což jsou vlastní příjmy, zde vidíte, že úsilí našeho odboru 

dopravně správních agend pana kol. Jedličky o to potrestat každého přestupce na Praze 1, je 

vedeno s úspěchem, což je pozitivní, jiné je, jak to vnímáme, když se nás to dotkne osobně.  

 Pozitivní je, že tam máme i částky, které jsme získali vratky a z transferů, které se 

nedají dopředu plánovat.  

 Příjmy z města a ze státu jsou v plánovaných hodnotách.  

 Tolik k příjmové straně. 

 Když se podíváme na výdaje, vidíme, že v žádných z ORJ nejsme v nějakém 

problému. Jedině části rozpočtu sociální a zdravotní, kde částka odpovídá 1. pololetí, jsou 

primárně dány tím, že jsme stali příjemci většího počtu dotací, které jsme obdrželi a 

spotřebovali v 1. pololetí. Toto jsme ošetřili tímto způsobem. Druhé pololetí by mělo v klidu 

fungovat. To, že tam máme některé položky na sto procent, třeba granty pro životní prostředí, 

je dáno tím, že granty se vyplácejí najednou.  

 Pokud se týká ekonomické činnosti, přestože se zde začíná projevovat dopad 

strukturálních a funkčních následků pandemie, přichází to zde vždycky se zpožděním, takže 

ekonomickou činnost to bude více ovlivňovat v následujícím roce rozpočet 2023. Vidíte, že 

výnosy za 1. pololetí z nájemného jsou v podstatě v rovině, kterou jsme očekávali. Propad je 

tam malý. Daří se vyměňovat nájemce, takže je to vcelku bez problémů. 

 Pokud se týká prodejů, víte, co jste schválili v zastupitelstvu a nemá cenu, abych to 

komentoval. Zásadní změny tam nejsou. 

 Pokud se týká ostatních příjmů, mírně překračujeme to, co jsme očekávali.  

 Pokud se týká nákladů ekonomické činnosti, rozběh oprav a udržování je vždy 

pomalejší, ale dá se říct, že v nákladových položkách to nevybočuje z toho, co jsme očekávali. 

Dokonce objekt Palackého se již podařilo dostat do plánovaných hodnot po čtyřech letech 

úsilí, na kterém se vystřídali různí členové rady. Společně se nám podařilo dosáhnout, že 

Palackého jede podle plánu. V tomto směru to vidím jako pozitivní. 
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 Pokud se týká ostatních nákladových položek, nejsou tam žádné extrémy, které bych 

měl komentovat. Spíše bych odpovídal na dotazy.  

 Na konci máte tabulku dotací, které jsme získali za 1. pololetí. Některé jsou 

systémové, opakující se, některé jsou úsilím úřadu získané navíc. V tomto směru se dá říct, že 

zejména v oblasti sociální jsme možná ani ne naším úsilím, ale snahou příslušné ministryně 

získali poměrně vysoké prostředky, které nám umožnily ušetřit naše vlastní prostředky, které 

budeme moci použít jinde. Naše středisko sociálních služeb jsme si plně pokryli a tím, že 

získáme zvenku více peněz, budeme je moci použít na některé neplánované věci v dané 

oblasti.  

 Probrali jsme to na finančním výboru, jsem spíše otevřen vašim dotazům.  

 

P.  H e j m a :  

 Děkuji. Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Děkuji za přehled průběžného čerpání rozpočtu z ekonomické činnosti. Neodpustím si 

zdůraznit, co tu nepadlo, že v ekonomické činnosti váznou investice do oprav bytů a nebytů 

proti plánu. Je to nešvar, který nás provázel i minulý rok. Jestli se dobře pamatuji, kritizovala 

se za to i v r. 2019 tehdejší koalice. Tento problém se zdá být systémový. Městská část není 

schopna opravovat svůj majetek. 

 Jestli se dobře pamatuji, před několika roky bývalo zvykem doplňovat tuto zprávu i 

seznamem rozpracovaných a plánovaných investic v ekonomické činnosti, oprav apod. Uvítal 

bych, jestli to vázne opravdu na důvodech, které jsou zde uvedeny – pandemie a památkáři. 

Na památkáře se dá hodit cokoli. Vůbec nemáme přehled o tom, jak je plán investic a oprav v 

ekonomické činnosti realizován. Zde bych žádal o lepší transparentnost. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože.  

 

P.  B r o ž : 

 Potvrdím slova mého kolegy Kučery. Děkuji panu inženýrovi za shrnutí, ale s 

váznoucími opravami bytového fondu se stávající koalice nerozhodla něco zásadního dělat. 

Raději byty nechá chátrat a pak je rozprodá. Ani zpráva o hospodaření neříká nic jiného.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Jaká částka v absolutních číslech je souhrn nájemného, které bylo odpuštěno nebo 

nájemného, u kterého jsou nájemci v prodlení? 

 

P.  H e j m a : 

 Bude reagováno? Prosím pana Ing. Kováříka. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 15 % oprav je nejlepší výsledek za poslední čtyři roky, i když není úžasný. Každý 

nový radní, který má na starosti majetek, mě vždy přesvědčuje, že v plánu je částka nízká, že 

tam mám přidat, ale každý zarazí na stejný problém. Naplánovat opravy na Praze 1 je 

poměrně složité. Ať cokoli naplánujete, tak než se dostanete k realizaci, jste v úplně jiném 

roce. To je první věc. Každý, kdo je v této funkci ví, o čem mluvím.  
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 Několik jedinců se se mnou chtělo vsadit, že to, co tam plánujeme, je málo, že to hravě 

překročí. Nesázel jsem se, protože bych sázku vyhrál. Nejsou to jen památkáři, je to i otázka 

toho, že do toho mluví i stát, protože většina našich jednotek je ve spoluvlastnických domech 

a mluví do toho i vztah se spoluvlastníky nebo vztahy v daném objektu. Vlastnictví, které je 

rozděleno na jednotky, při schvalování oprav výrazně snižuje projednání a posunuje se to 

nejen v rovině památkářů. Ve zprávě jsem to neuváděl, protože nechci naštvat naše 

spoluvlastníky, památkáře víc naštvat už nemohu, tam je to letitý problém, se kterým se 

potýkají všichni. Spoluvlastníky neuvádím konkrétně. Pokud to chce kol. Kučera konkrétně, 

tak to samozřejmě máme, ale neuváděl bych to do seznamu z toho důvodu, že to výrazně 

podvazuje možnost dotáhnout to do konce. Čím víc řekneme, co a kde stojí, tím hůř to jsme 

schopni dostat z daného bodu. Má zkušenost říká, že v tomto případě transparentnost je na 

škodu věci. Čím víc to vykecám nahlas, tím menší šanci mám to dotáhnout do konce. Není to 

tak jen poslední čtyři roky, tento problém má Praha 1 díky centru větší a má ho po celou 

dobu. Není to žádná novinka. Část toho se vždycky zlepší ve 2. pololetí, protože rozjezd je 

pomalejší, ale na sto procent se v opravách nikdy nedostaneme.  

 Pan kolega Bureš zná do hloubky - bavili jsme se o tom - to, co jsem říkal. Pokoušel se 

systémově něco dělat, ale není to tak triviální, jak to na první pohled vypadá. Myslím, že oba 

víme proč.  

 Pokud se týká dotazů kol. Čižinského, vezmu to jen hrubou částkou, přesně to není 

možné, musel bych to vědět dopředu. Pokud se jedná o slevy z nájmů po dobu pandemie, s 

nimi jsme z větší části již počítali v plánu, který není výrazně nižší než loňský rok. Tyto 

částky za rok nepřekročí 10 mil., zatím nepřekročily ani 6 mil. Zde jde o slevy. 

 Pokud se týká nezaplacených částek, tam je to trochu složitější. Praha 1 má u různých 

smluv rozdílné doby splatnosti, některé se platí třeba tři měsíce dopředu, některé se platí 

měsíc dopředu, některé měsíc zpětně, některé se dokonce předplácejí na celý rok. Číslo k 

pololetí není kompletně vyrovnáno. Částky, kde jsme věřitelem, jsou mezi 10-15 mil., ty, 

které jsou ve splatnosti, jsou výrazně vyšší, ale u nich je třeba vycházet z toho, že je tam řada 

posunů splatnosti, takže tam žádný problém zatím nenastal. Většinou je větší problém s 

menšími plátci, u větších plátců se potýkáme se čtyřmi, které budeme muset nějakým 

způsobem řešit. Jsou to vesměs ty méně platící hospody, které mají méně náročnou klientelu. 

Řeší se např. Blatnička, některé ikonické nájmy, které neplatí horentní částky, ale i tak je s 

tím problém. Ikonické subjekty se na Praze1 díky pandemii do problémů dostaly.  

 Nevím, zda vám stačí tyto hrubé částky, jinak bych si k tomu musel přinést podklad, 

protože s tím jsem nepočítal.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Navázal bych na pana Ing. Kováříka a na pana zastupitele Kučeru v souvislosti se 

seznamem plánovaných oprav. Souhlasím s tím, co tady říkal pan inženýr, i když jsem 

zastáncem transparentnosti a otevřených dat, tak z vlastní zkušenosti vím, že to někdy může 

způsobit ne zrovna dobrý efekt. 

 Prosil bych, jestli by tento seznam mohl být prodiskutován ne na zastupitelstvu, ale ve 

finančním výboru a v příslušné komisi, aby se opozice s touto záležitostí setkala. Současné 

koalici musím vytknout systémový nešvar. Nevím, jestli jste si všimli v některých komisích a 

ve výborech, že se tam setkávají dokumenty a závěry, aby to komise a výbor vzaly pouze na 

vědomí. Když komise nebo výbor je poradním orgánem, bylo by dobré, aby se záležitostí 

zabývaly i s ohledem na to, že jsou tam zástupci opozice. Jsem za to rád, že ještě stále máme 
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v komisích a ve výborech zástupce, ale byl bych rád, aby se zástupci opozice k těmto 

záležitostem dostali.  

 Prosím pana inženýra, zda by po souhlasu asi rady nebo koalice tato záležitost mohla 

být předem postoupena příslušné komisi a výboru. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická – pan místostarosta Burgr. 

 

P.  B u r g r : 

 Upozorňuji pana Bodečka, že mu tam chybělo slovíčko „některé“ komise. Nemyslím 

si, že by všechny komise takto pracovaly. Není tomu tak.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická – pan kolega Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Určitě některé, protože v některých komisích, kterých jsem členem, to funguje.  

 

P.  H e j m a : 

 Bylo to uvedeno na pravou míru. Prosím pana kol. Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Mám ještě dotaz na pana Ing. Kováříka. Přečetl jsem si částku, zajímala mě absolutní 

částka. Chápu, že tady byla nějaká loňská zkušenost, ze které vycházel plán ekonomické 

činnosti a od toho se to také nějak liší. Zajímala by mě částka, která se liší od toho, kdyby 

nebyla pandemie, kolik nás ta pandemie stojí. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Říkal jsem, že ve výnosech je to za 1. pololetí přes 6 mil. a v celoročním plánování je 

to rozdíl o více než 10 mil. To je výnosový mechanismus.  

 Mluvil jsem i o tom, jaký to má dopad z hlediska dlužných částek. Jsou to dlužné 

částky z toho, co už je předepsáno. Za 1. pololetí se pohybujeme mezi 10 – 15 mil. Není to 

přesně děláno. Nedělali jsme to do vyčištění časů, jsou tam časové vazby, kdy se platí 

jednotlivé smlouvy, mimo částky, které jsou po splatnosti nebo kde je odložená splatnost, 

které ještě nejsou dluhem našeho nájemce vůči nám. Tam nejsme věřitelem, částku sice 

vedeme, ale když nemá splatnost, vedu to pouze na rozvahách. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan Čižinský chce krátkou reakci.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Tvrdíte, že všechny platby, které jsou poskytovány průběžně, jsou pouze cca 15 mil. 

Teď byla např. dána sleva 2 mil. Žofínu. Tyto všechny slevy jsou pouze 15 mil.? 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Rozdíl, který je způsoben slevami proti jiným dosavadním změnám  nájemcům, bude 

za rok přes 10 mil. Tak je to plánováno, zatím plnění za 1. pololetí ukazuje, že to tak bude, 

pokud nenastane další vlna, kdy bychom museli poskytnout další slevy. Mluvím o stavu r. 

2021. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Zareaguji na dvě věci. Pan Ing. Kovářík nám říká rozdíl, že se někde vybere víc, ale 

myslím, že se pan kol. Čižinský ptal na absolutní číslo, které tady nezaznělo. Těch 15 mil. je 

rozdíl, ale také by mě to zajímalo. 

 Chtěl jsem se trochu ohradit vůči tomu, jak je zde zpochybňována transparentnost, že 

to není vždy úplně žádoucí. Připadá mi velmi nešťastné takto zpochybňovat význam 

transparentnosti. To je jediné, co městská část při nakládání s veřejným majetkem by měla 

preferovat a měla by to mít vždy na mysli bez jakýchkoli důvodů. Hospodaření musí být 

naprosto průhledné. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Ing. Kováříka, aby reagoval. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Pan kolega Nazarský trochu pomotal čísla, která jsem říkal. Je rozdíl, když hovořím o 

rozdílu ve výnosech, do kterých se promítají slevy, a rozdíl v dlužném nájemném. Tam máme 

10 – 15 mil. po splatnosti a to je něco jiného, než když hovořím o tom, jaký dopad mají slevy 

na výnosy ekonomické činnosti r. 2021. Abychom si uvědomili, že většina slev se týká r. 

2020, r. 2021 se týká pouze menší část slev. 

 K transparentnosti. Transparentnost hospodaření nepochybně podporují všichni, 

včetně Úřadu MČ Praha 1. Jiná věc je, jak být transparentní v tom, co nemám schváleno, co 

ještě není součástí hospodaření, když projednávám s ostatními vlastníky to, co ještě není 

schváleno. Tam si musím být vědom toho, že i partner, s kterým projednávám, má také 

nějakou vlastní vůli a svá vlastní přání. Pokud s ním ještě nejsem dohodnut, měl bych také 

dbát na to, abych toho druhého partnera nevystavoval něčemu, co povede tomu, že to zamítne. 

To není na škodu transparentnosti, to je normální fungování, pokud nejsem stoprocentním 

vlastníkem daného majetku. Jinak si zabráním možnost v rámci majetku fungovat. To není 

proti transparentnosti.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Grabeina Procházku. 

 

P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 Vyjádřil bych se k tomu ne z hlediska čísel, ale abychom si přiblížili situaci, jak za r. 

2020, 2021 z hlediska podnikatelů vypadala.  

 První kapitola byly systémové kroky, které jsme dělali. Týkalo se to převážně slev, 

které šly formou ať odpuštění jednoho měsíčního nájmu, nebo slevy 50 % na šest měsíců u 

některých podnikatelských subjektů. Řekli jsme si, že v letošním roce po skončení této vlny 

už nechceme přistupovat k dalším systémovým změnám a že chceme případně řešit jen 

některé konkrétní provozovny, které jsou ikonické pro Prahu 1, které jsou součástí nějaké 

občanské vybavenosti a působí tady několik desítek let. Z hlediska stávající situace a která 

ještě nebude dobrá se jim snažíme nějakým způsobem vyjít vstříc.  

 Co to pro nás finančně znamená? Jsou nějaké slevy – nechci se vyjadřovat k číslům. 

Druhá věc je, že některé subjekty dostaly tzv. splátkové kalendáře, které jsou vůči nim 

poměrně tvrdé. Znamená to, že jestliže nejsou schopny dodržet tento splátkový kalendář, 

můžeme proti nim vystupovat poměrně rychle. 
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 Třetí skupina jsou dlužníci. V této době připravujeme všechny podklady, abychom si 

r. 2020 a 2021 vyhodnotili nejen z hlediska pomoci podnikatelům, ale i z hlediska toho, jaké 

to má dopady tam, kde jsme jim nevyšli vstříc, nebo jsme jim vyšli vstříc „pouze“ splátkovým 

kalendářem, nebo také řada subjektů spoléhala na to, že pokud nám přestane platit, obrátí se 

na nás a my jim vyjdeme nějakým způsobem vstříc, nějakou formou jim peníze odpustíme, 

ale spoléhají na to, že od nás dostanou nějakou pomoc. Dnes je ale máme na seznamu 

dlužníků.  

 To teď vyhodnocujeme a se závěry vás následně seznámíme. Pro městskou část to 

znamená nejen pro letošní rok, ale i do budoucna podívat se na to, jak budeme reagovat na 

změny na trhu. Nepředpokládám, že by nám zkrachovalo více než 10 nebo 15 % restauračních 

provozů, ale určitě budou mít velké problémy některé obchodní provozy, na Praze 1 se bude 

měnit struktura hotelů apod. Městská část z toho hlediska, že vlastní poměrně velkou část 

bytových prostor na Praze 1 a tudíž je na volném komerčním trhu, bude muset v tomto 

přijmout nějakou aktivní roli a nečekat jen na to, jak se trh bude vyvíjet kolem nás a my k 

tomu budeme jen přihlížet. 

 První krok je, že chceme mít všechny podklady pohromadě, vyhodnotit období 2020 a 

2021 a zároveň si říct, jakým způsobem bychom chtěli postupovat do r. 2022, ale i pro další 

zastupitele, jak postupovat po r. 2022. Situace se určitě nebude narovnávat v řádu měsíců, ale 

v letech.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím hlasovat o předloženém usnesení. Pro 15, proti 0, zdrželo 

se 7, nehlasoval 1. Usnesení bylo schváleno. 

 Prosím přistoupit k bodu 

3, tisk 1506 

přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu MČ Praha 1 s názvem 

Oblast zdravotnictví pro r. 2021: oblast B – podpora zdravotních služeb 

 Prosím místostarostu Petra Burgra, aby se ujal slova.  

 

P.  B u r g r : 

 Dámy a pánové, jedná se o přidělení finančních prostředků v oblasti zdravotnictví. 

Mohli bychom tento materiál také nazvat dozvuky grantových slavností. Předkládám ke 

schválení rozdělení částky zhruba  ve výši 847500 Kč. Jedná se o částku z celkového grantu 1 

mil. Kč, který byl schválen v rozpočtu, s tím, že městská část na popud komise zdravotnictví 

152500 tis. rozdělila mezi privátní lékaře na území MČ Praha 1. K informaci to máte v 

tabulce.  

 Částku 847 tis. navrhuji rozdělit mezi dva subjekty: Nemocnici Milosrdných sester sv. 

Karla Boromejského na dva projekty a Cestě domů na jeden projekt.  

 K tomu, proč tam máme v oblasti B dvě stejné tabulky dvakrát rozmnožené, to 

netuším, asi množící stroj nás má rád.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Brože.   

 

P.  B r o ž : 

 Tento dotační program má nějaký význam. Co se týká technikálie, v důvodové zprávě 

jsem nenalezl odkaz na oblast A-lékaři, je tam pouze oblast B, kde byly podány pouze tři 

žádosti. Neshledávám tisk pokud se týká informací za zcela bezchybný.  
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P.  H e j m a : 

 Předkladatel bude reagovat. 

 

P.  B u r g r : 

 Informace je v tabulce A, ale může mě doplnit vedoucí odboru. Vzhledem k tomu, že 

částky přidělované lékařům byly v kompetenci rady, schválili jsme to už v červenci, abychom 

proces urychlili. Předkládané částky jsou tak vysoké, že jsou v kompetenci zastupitelstva. V 

tom je rozdíl. 

 

P.  H e j m a : 

 Chce doplnit ještě pan Varga? 

 

P.  V a r g a : 

 Toto jsem chtěl říct. Oblast už schvalovala rada. Není to chyba v tiscích, ale hodnotící 

komise se vyjadřuje k oběma projektům. Je tady přiložena i oblast A, ale ne proto, aby se k ní 

zastupitelstvo vyjadřovalo, ale je to součást původního tisku do rady.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za vysvětlení a otevírám rozpravu. Končím rozpravu. Prosím hlasovat o 

usnesení, jak je předloženo. Pro 22, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Usnesení bylo 

schváleno. 

 Můžeme přejít k projednání bodu číslo 

4, tisk 1492 

žádost o prominutí pohledávky za užívání bytu v domě č. p. 1053, k. ú. Nové Město, Na 

Poříčí 44, Praha 1  

 Prosím pana radního Votočka, aby se ujal svého tisku. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Toto je žádost paní xxxxxxxx xxxxxxx, která bydlela v bytě, který byla nucena 

upustit, protože neplatila nájemné. Dluh byl 90 tisíc. Posléze byl uzavřen splátkový kalendář, 

který dodržuje. Je až do 30. 6. 2023, jednotlivé splátky jsou 824 tisíc.  

 Paní xxxxxxxx xxxxxxx dospěla k názoru, že už toho zaplatila dost a že zbytek by se 

jí měl odpustit.  

 Zastupitelstvu je to dáno ve dvou variantách, zda jí odpustit zbývající částku  

14908 Kč, nebo neodpustit.  

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Pane předkladateli, co vy navrhujete? 

 

P.  V o t o č e k : 

 Navrhuji neodpustit, protože je řádně uzavřený splátkový kalendář pod notářským 

zápisem. Buď si hrajeme na nějaké hrátky o tom, že co se schválí není podstatné, nebo 

zastáváme názor, že dodržujeme právo tak, jak je.  

 

P.  H e j m a : 

 Návrh usnesení bereme ve variantě B. Prosím pana zastupitele Čižinského. 
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Poukáži na absurdnost z hlediska částek. Zde rozhoduje zastupitelstvo o 14 tisících 

Kč, rada rozhoduje o milionech o slevách pro podnikatele. Zastupitelstvu to nedává, i když je 

na to upozorněna, schválí to sama. Je to velký nepoměr. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Chápu to tak, že dluh schvalovalo zastupitelstvo, tak z toho důvodu to jde do 

zastupitelstva.  

 Chci se zeptat, jak zastupitelstvo postupovalo v obdobných záležitostech? Řešilo to v 

minulosti? Abychom byli konzistentní. 

 

P.  H e j m a : 

 Reaguje pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Máme tady dnes několik obdobných záležitostí. Zastupitelstvo obvykle slevu 

neschvalovalo. 

 Odpověď panu Čižinskému je, že každý splátkový kalendář, který přesahuje 18 

splátek, spadá ze zákona zastupitelstvu. Proto je to tady, i když sám tvrdí, že částka je to ne 

příliš významná. Takový je zákon. Protože zastupitelstvo k tomu přijalo usnesení, kterým 

schválilo splátkový kalendář a že bude řešen formou notářského zápisu, žádost o změnu 

tohoto stanoviska je předložena zastupitelstvu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o slovo pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Pravidla jsou pravidla, ale doba také není jednoduchá. Paní tady uvádí, že je závislá na 

důchodu. Částka není vysoká. Myslím si, že výchovně už splatila 80 % částky, tak jako 

protinávrh navrhnu variantu A – hlasovat o odpuštění této částky.  

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Reakce na Jana Votočka. Nevyčítám současné vládní koalici, že to sem dala, to je 

podle zákona, ale že sama na radě naprosto netransparentně rozhoduje o slevách pro známé 

podnikatele a nedává to zastupitelstvu. Toto vám vyčítám. V tomto případě rozhodujeme 

podle zákona o několika tisících, a jindy rozhodujete o milionech naprosto netransparentně, 

tak na tom vidíme tu absurditu, jak tady hospodaříme. 

 

P.  H e j m a : 

 Vidím, že pomoc podnikatelům je brána jako prohřešek. Prosím o slovo paní kolegyni 

Počarovskou. 
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P.  P o č a r o v s k á : 

 V materiálu nevidím, že to bylo projednáváno na finančním výboru, zvlášť když dopis 

byl adresován finančnímu výboru, aby pan zastupitel Heres mohl říci výstup jednání 

finančního výboru jako poradního orgánu zastupitelstva.  

 

P.  H e j m a : 

 Než se připraví předseda finančního výboru pan Heres, prosím pana Ing. Kováříka, 

který se hlásil o slovo. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Omlouvám se, že do toho vstupuji. Pokud rada schvaluje slevu z nájmu, je to její 

kompetence ze zákona. Pokud máme splátkový kalendář nad 18 měsíců, je to ze zákona 

kompetence zastupitelstva. Jiná věc je, jestli se to líbí nebo nelíbí, ale transparentně ze zákona 

to přísluší těmto orgánům. Neporušujme postup. Můžeme jít nad rámec zákona, ale jako úřad 

musíme dodržovat to, co je v zákoně stanoveno. Nekritizujme, že rada dostává to, co jí ze 

zákona přísluší, zastupitelstvo dostává to, co mu ze zákona přísluší a úřad to takto dodržuje.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Heres má slovo. 

 

P.  H e r e s : 

 Materiál nebyl adresován finančnímu výboru, ale finančnímu odboru, což je trochu 

rozdíl. Z toho důvodu se tím finanční výboru nezabýval. 

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím předsedu Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 Je zde protinávrh pana zastupitele Kučery, hlasovat o variantě A. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 5, proti 2, zdrželo se 9, nehlasovalo 7. Protinávrh nebyl přijat.  

 Hlasujme o původním návrhu usnesení ve variantě B. Pro 13, proti 1, zdrželo se 

7, nehlasovali 2. Návrh byl schválen. 

 Přejdeme k bodu číslo 

5, tisk 1714 

žádost o uzavření dohody o splátkách na dlužnou částku za užívání nebytové jednotky č. 

350/106 v domě č. p. 350 v k. ú. Staré Město, Na Perštýně 17, Praha 1  

 Prosím pana radního Votočka, aby se ujal slova. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Tady se nacházíme na samém začátku obdobného procesu. Firma CAMBAG žádá o 

splátkový kalendář. Je to společnost, která sídlí na adrese Na Perštýně 17. Má žádost na dluh, 

který je v celkové částce 394127 Kč. Žádá nás o to, že by to spláceli v 50 splátkách, což je na 

rozhodnutí zastupitelstva, jestli s tím bude souhlasit.  

 Upozorňuji vás, že vzadu máte platební morálku této firmy a z toho vidíte, že 1,5 roku 

nezaplatila ani korunu. Nevím, jak bude schopna dodržovat jak splátkový kalendář, tak 

současně platit řádné nájemné.  
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P.  H e j m a : 

 Do rozpravy se hlásí pan zastupitel Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Pane předkladateli, jakou variantu navrhujete? 

 

P.  V o t o č e k : 

 Navrhuji variantu B. 

 

P.  H e j m a : 

 Varianta B je návrhem předkladatele. Další do rozpravy se hlásí pan zastupitel 

Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Dovolím si navrhnout variantu A. Myslím, že je lepší uzavřít dohodu, byť souhlasím s 

tím, co tady řekl pan dr. Votoček, že má nějakou obavu. Myslím si, že v tuto chvíli je lepší 

dohodu uzavřít, aby byl dluh snadněji vymahatelný.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Proč v usnesení není celková částka jako tomu bylo v předchozím tisku? 

 Omlouvám se, částka je tam napsaná, přehlédla jsem to.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím předsedu Návrhového výboru, aby nás provedl protinávrhy. 

 

P.  B u r e š : 

 Protinávrh pana zastupitele Bodečka zní: hlasovat o variantě A.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o této variantě. Pro 9, proti 1, zdrželo se 7, nehlasovalo 6. Návrh 

nebyl přijat. 

 Hlasujme o původním návrhu usnesení ve variantě B. Pro 14, proti 1, zdrželo se 

7, nehlasoval 1. Návrh byl schválen.  

 Následuje bod číslo 

6, tisk 1718 

žádost o prominutí příslušenství pohledávky vzniklé v souvislosti s užíváním části bytové 

jednotky č. 1094/9 v domě č. p. 1094 v k. ú. Nové Město, Soukenická 22, Praha 1  

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Tento bod se týká opět žádosti o prominutí dluhu. V tomto případě je to bývalá 

nájemkyně, která v bytě nebydlí a žádá o odpuštění příslušenství. Celkový dluh je 341620 Kč. 

Není důvod, když někdo neplatí nájemné, aby mu bylo posléze odpouštěno. Navrhuji variantu 

B. 

 

P.  H e j m a : 

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

 Vracím se ještě k předcházejícímu tisku. Nevím, jestli jste si všimli, že rada doporučila 

variantu, kterou jsem navrhl já. Zastupitelstvo hlasovalo proti rozhodnutí rady.  

 

P.  H e j m a : 

 Předkladatel sdělil svůj návrh, o kterém se hlasovalo. Děkujeme za připomenutí.  

 Prosím pokračovat v projednávání bodu č. 6. Prosím pana zastupitele Herese, aby se 

ujal slova. 

 

P.  H e r e s : 

 Tento materiál byl projednáván na finančním výboru. Finanční výboru doporučil 

neschválit prominutí příslušenství pohledávky.  

 

P.  H e j m a : 

 Další přihlášený je pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Postrádám tady vyčíslení příslušenství, jak je to myšleno.  

 

P.  H e j m a : 

  Bude reagovat pan radní Votoček? 

 

P.  V o t o č e k : 

 Standardní situace je taková, že příslušenství se vyčísluje, až když se dává materiál k 

soudu, protože je to stále částka pohyblivá. 

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má paní Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 V návaznosti na to, co říkal předseda finančního výboru pan Heres a vzhledem k tomu, 

co říkal David Bodeček, chtěla bych požádat, aby předchozí tisk byl ještě jednou projednán na 

finančním výboru.  

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Částky mi nesouhlasí, bude třeba to přepočítat. Pokud se navrhuje neschválit, je to 

irelevantní. 

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím hlasovat o původním návrhu usnesení ve variantě B. 

Pro 16, proti 0, zdrželo se 5, nehlasovali 2. Návrh byl schválen. 

 Můžeme přejít k tisku číslo 

7, tisk 1730 

žádost o uzavření splátkového kalendáře za nedoplatek vzniklý za užívání bytu v domě č. p. 

610, k. ú. Nové Město, Žitná 23, Praha 1  

 Předkládá pan radní Votoček. 
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P. V o t o č e k : 

 Mám technickou poznámku. Chtěl jsem poprosit o znovuotevření bodu 5. Uvědomil 

jsem si, jak jsme to probírali. Chechtejte se, předkládám 15 materiálů, v okamžiku, kdy se o 

něm diskutuje, studuji další, abych ho mohl uvést, abych tady nezdržoval. Chechtejte se podle 

libosti. Tady navrhuji revokaci a hlasování ve variantě A. Zde jsme vycházeli z toho, že 

jestliže dáme splátkový kalendář s notářským zápisem, jakýmkoli jeho porušením se 

dostaneme do stejné situace, kdy budeme moci smlouvu napadnout a vypovědět, ale jestliže to 

neschválíme, smlouvu dají do insolvence a nedostaneme vůbec nic.  

 

P.  H e j m a : 

 Máme speciální případ, který náš jednací řád neřeší, ale na čem se dohodneme, to 

platí. Mohu dát procedurálně hlasovat o novém zařazení tohoto bodu, jeho následné otevření a 

nové hlasování.  

 Technická – paní kolegyně Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 K výkladu jednacího řádu. Tam jde na program znovu zařadit bod, ale  nevím, zda to 

formálně nemá pan Votoček znovu předložit. Je na OVO, jak si vykládat jednací řád.  

 

P.  H e j m a : 

 Tak jsem to uvedl. Prosím pana kolegu Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Nemám problém s tím, jak to zprocesujeme. Nevím, jestli mluvíme o správném bodu. 

Říkáte splátkový kalendář a bod 5. Mluvíme tedy o bodu 5.  

 

P.  H e j m a : 

 Můžeme to vyřešit znovu otevřením diskuse k tomuto bodu, revokace usnesení a 

hlasování o novém usnesení. Prosím hlasovat o tom, zda souhlasíme o znovu otevření 

diskuse k bodu 5, tisku 1714. Pro 22, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl 

schválen. 

5, tisk 1714 

žádost o uzavření dohody o splátkách na dlužnou částku za užívání nebytové jednotky č. 

350/106 v domě č. p. 350 v k. ú. Staré Město, Na Perštýně 17, Praha 1  

 

 Nyní máme otevřenou diskusi k tomuto bodu. Podávám návrh na revokaci přijatého 

usnesení, které bylo ve variantě B. Prosím hlasovat o souhlasu s revokací. Jestliže máte někdo 

příspěvek do diskuse, udělím vám slovo.  

 Pokračuje diskuse, hlasovat budeme po ukončení diskuse. 

 Prosím kol. Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Hlasovali jsme o poskytnutí splátkového kalendáře v situaci, kdy nájemce dal 

výpověď. Na nic se nečeká, jde jen o to, zda budeme mít lepší právní titul k vymáhání. 

Neposmíval bych se Janu Votočkovi, že udělal chybu, ale všichni, kteří hlasovali, udělali 

chyby.  

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, zdržte se mentorování ostatních kolegů, je na každém z nás, jak 

hlasujeme.  
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 Pan kol. Heres má technickou poznámku. 

 

P.  H e r e s : 

 V případě revokace se to mění, bylo by to z varianty B na variantu A, v případě 

zrušení by se hlasovalo samostatně o zrušení a potom o nové variantě.  

 

P.  H e j m a : 

 Zrušíme původně schválené usnesení, variantu B, a znovu hlasovat o tomto usnesení 

ve variantě A.  

 Pan radní Caban. 

 

P.  C a b a n : 

 K Davidovi Bodečkovi. Jak se člověk snaží uvažovat konzistentně, tak není 

vyloučené, že před několika dny nám přišel splátkový kalendář jako vhodné řešení, a dnes, 

když jsem si uvědomil, že je to přes čtyři roky, tak mi tak vhodné nepřišlo.  

 Na moji omluvu – 24. 8. jsem na radě nebyl.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegu Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Dovolil bych se vrátit i k bodu 6. Máte tady vyčíslenou pohledávku, ale příslušenství 

pohledávky jsou i náklady soudního řízení a penále. Bod 6 byl napsán tak, že nebylo jasné, 

jaká částka ani přibližně se má odpouštět.  

 

P.  H e j m a : 

 Pokračujme v rozpravě. Kolega Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Rozumím tomu správně, že nejprve revokujeme, zrušíme variantu B a následně 

budeme hlasovat o variantě A. Rozumím tomu správně?  

 K Michalu Cabanovi. Beru to, co jsi teď říkal, nemyslel jsem to zle, naopak děkuji dr. 

Votočkovi, že bod vrátil zpátky.  

 

P.  H e j m a : 

 Nakonec to končí happy endem. Mohu ukončit rozpravu. Prosím hlasovat nejdříve o 

tom, že zastupitelstvo ruší přijaté usnesení ve variantě B. Pro 22, proti 0, zdržel se 1, 

nehlasoval 0. Návrh byl přijat.  

 Technická – pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Prosím do textu doplnit: včetně příslušenství. Týká se to všech bodů navrhovaných 

splátkových kalendářů, čísla 6 i toho, co bude následovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Ještě k tomu má dovysvětlení pan Ing. Kovářík. 
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P.  K o v á ř í k : 

 V materiálu 5 a v některých dalších materiálech, které pan dr. Votoček bude 

předkládat, došlo v to, co máte rozdáno k technické chybě. U splátkových kalendářů není 

slovně uvedeno, že splátkový kalendář byl uzavřen na příslušnou částku plus příslušenství k 

této částce. Příslušenství se vždy vyčísluje k datu, kdy bude uzavírán příslušný splátkový 

kalendář. 

 Když budete v bodu 5 hlasovat o variantě A, pozitivně, vyhovět splátkovým 

kalendářem, musí tam včetně příslušenství k datu, kdy bude uzavírán. Je to i u některých 

dalších bodů, které pan doktor předkládá. Vypadlo, že příslušenství je součástí splátkového 

kalendáře, když se uzavírá notářsky. Vyčísluje se k tomu datu, kdy se notářsky uzavírá.  

 Omlouvám se, tady došlo k technické chybě, pan doktor to má v poznámkách. 

 Možná by prospělo, kdyby se materiály přestaly předkládat variantně. Toto je atypická 

praxe Prahy 1, kterou nikdo jiný nevede. Zjednodušil by se mechanismus, protože někdy je 

technicky těžké to všechno uchytit.  

 

P.  H e j m a : 

 Pro doplnění. Toto bylo v tiscích, které projednala rada, již doplněno. Usnesení z rady 

to již v sobě mají.  

 Hlasujeme o upraveném usnesení ve variantě A, týká se to pouze bodu 5. Pro 22, 

proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 0. Tento nový návrh byl schválen.   

  

Vraťme se k projednávání bodu 7, tisku 1730. 

žádost o uzavření splátkového kalendáře za nedoplatek vzniklý za užívání bytu v domě 

č. p. 610, k. ú. Nové Město, Žitná 23, Praha 1  

 

 Prosím pana radního Votočka, aby se ujal slova. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Bod 7 se týká žádosti o splátkový kalendář paní xxxxxxx xxxxxxxx, která bydlela v 

Žitné 23. Na posledním zastupitelstvu jsme měli její žádost o odpuštění nájemného, kterou 

zastupitelstvo zamítlo. Nyní je zde předkládán návrh na splátkový kalendář na 223 splátek po 

3 tis. Kč.  

 Je to splátka na 18 let, což je absurdní. Zvažujeme o tom, jestli to máme schválit s tím, 

že jednou nezaplatí a okamžitě ji budeme o zbytek žalovat, protože má splátkový kalendář na 

svou osobu a nikoli na firmu, kterou by mohla zlikvidovat, nebo žádost neschválit jako zcela 

absurdní. Doporučuji variantu A. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Prosím pana kol. Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Tady vidíme úplný amatérismus, kdy se na plénu řeší, co se chce. Minule když se 

hovořilo o tom, zda dluh této rodině promineme, Jan Votoček jim sprostě nadával. Nevím, co 

má Jan Votoček proti rodině xxxxxxxxxx. Je to příkladem toho, jak tady strašně funguje 

současné vedení Prahy 1.  

 

P.  H e j m a : 

 Rádi si necháme od profesionála poradit. Jako další prosím paní kol. Počarovskou. 
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P.  P o č a r o v s k á : 

 Prosím, aby se před rozhodnutím zastupitelstva toto projednalo na finančním výboru. 

Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Je to návrh na přerušení tisku a na předložení na finanční výbor. 

(P. Počarovská: Ano.) 

 Toto je procedurální návrh. Prosím předkladatele o vyjádření. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Můžeme to tak udělat. 

 

P.  H e j m a : 

 Je přerušeno projednávání tisku, vyhovuje se procedurálnímu návrhu. 

 Můžeme přejít k bodu číslo 

8, tisk 1597 

nebytový prostor v domě č. p. 928, k. ú. Staré Město, Dušní 1, Praha 1  

 Prosím pana radního Votočka, aby se ujal slova. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Toto je materiál týkající se bývalého Koulova železářství na adrese Dušní 1, kde je 

historicky chráněný inventář. Po smrti pana Kouly to zdědila jeho dcera, která požádala, aby 

se to převedlo na její firmu a aby mohla zaměnit železářství za zlato.  

 Posléze firmu prodala, nyní je vlastníkem firmy společnost, kterou zastupuje paní 

Sixtová, která se o problémech dozvěděla až dodatečně. Nyní je to rekonstruováno na vinný 

archiv s ochutnávkou, kde je zrestaurovaný nábytek, resp. poličky, z původního železářství 

zachován a je ve vlastnictví této společnosti.  

 Materiál souhlasí s tím, že městská část tuto historickou památku odkoupí. Byla 

stanovena na cenu 2189453 Kč. Je zde návrh, že to městská část bude odkupovat po 

jednotlivých splátkách ve výši 20 tisíc, přičemž smlouva je na dobu neurčitou.  

 Diskutovali jsme o tom, že by bylo lepší koupit to jednorázově, aby byl kompletní 

nebytový prostor v našem vlastnictví. V případě nějakého dalšího problému bychom mohli 

uvažovat s výpovědí a s prostorem zacházet jako takovým.  

 Asi před 1,5 rokem se tady vyvinula obrovská mediální kampaň o tom, aby se 

zachovalo železářství, že je to občanská vybavenost. Když se diskutovalo o tom, je problém, 

zda železářství je v této lokalitě ekonomicky udržitelné. Vzpomínám si na paní návrhářku z 

Národního divadla, která tady říkala, že dvakrát do roka si tam jde koupit 15 hřebíků. 

Ekonomicky mi připadá vracet se k železářství jako zcela nereálné. 

 

P.  H e j m a : 

 Do rozpravy se hlásí pan radní  Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Naváži na pana radního Votočka. Historicky nemá cenu se k tomu vracet, postoj ODS 

byl k tomu jednoznačný, zažili jsme historii, různé sliby, různá vyjádření, prapodivné maily 

mezi panem Votočkem,  Bodečkem a Motlem. Dívejme se nyní do budoucna. 

 Dovolil bych si předložit návrh, je to mezi čárkami: „částka, která bude městskou částí 

Praha 1 hrazena ve 109 – takže v 9 letech – v pravidelných měsíčních splátkách ve výši  

20 tis. Kč a jedné splátky ve výši 9453 Kč“ – tuto větu vypustit. 
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 Vzpomeňte si na lékárnu na Pohořelci, na nábytek Krejčí na Národní. Naší snahou by 

mělo být toto zachovat, když to potvrdil Národní památkový úřad a je to prohlášeno za 

památku. Znamená vykoupit to okamžitě, sjednotit to a s nebytovým prostorem zacházet tak, 

že toto je součástí prostoru, a nájem odpovídá tomu, že to nájemci pronajímáme. Nyní to 

máme pronajato, 9 let to bude patři jinému a my to budeme splácet. 

 Diskutovali jsme to a avizoval jsem, že návrh zde řeknu – aby zastupitelstvo 

souhlasilo s tím, že to koupíme, stane se to majetkem městské části a součástí nebytového 

prostoru. Zahrnujeme tím vše do naší správy a do našeho vlastnictví.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím s technickou poznámkou paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Po skončení diskuse prosím o pět minut na klub.  

 

P.  H e j m a : 

 Bude vyhověno. Další přihlášený do diskuse je pan Grabein Procházka. 

 

P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 Rád bych k tomuto bodu uvedl, že tato kauza byla několikrát projednávána i na komisi 

majetku. Byla o tom celá řada jednání. To, k čemu jsme ve finále dospěli a co schválila rada, 

považuji za dobrý konsensus. Proto navrhuji nechat hlasovat tak, jak bylo předloženo.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím ještě pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Pane předkladateli, mohl byste mi více říct o stanovení ceny? Ze znaleckého posudku 

nejsem úplně moudrý, neboť se tam píše, že je to unikátní věc, která dnes nejde vyrobit, 

protože neexistují továrny, nemůžeme to posoudit, protože na trhu se podobné věci 

neprodávají. Netuším, zda 2 mil. je moc nebo málo, zda je to pro nás výhodné, nebo zda cena 

může být třeba třetinová – nevím. Mohl byste mi to vysvětlit?  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Nevysvětlím to, požádám paní Mgr. Dubskou, aby vám to vysvětlila. Dodal bych jinou 

věc. My to koupit nemůžeme. Tím, že je to zapsaná kulturní památka, předkupní právo má 

Ministerstvo kultury. Ideální pro nás by bylo, kdyby to koupilo Ministerstvo kultury a svěřilo 

to městské části.  

 

P. H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Dal bych přednost vedoucímu OTMS. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan vedoucí Mgr. Vaněk je již připraven, máte slovo. 
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P.  V a n ě k : 

 Co se týká odhadu nákupní ceny, je to odhad, který si nechal dělat nájemce. 

Upozorňuji, že tam není razítko, je to jen odhad s tím, že na tyto odhady se těžko shání 

znalec. Když jsme nedávno odhadovali movitý majetek v Havlíčkově ulici, pozvali jsme 

odborníka z Českých Budějovic. Nakonec to také nebyl dobrý nápad, resp. posudek nedopadl 

dobře.  

 Upozorňuji na to, že je to návrh a podpůrný argument nájemce a vlastníka této věci.  

 

P.  H e j m a : 

 Jako zastupitelé máme rozhodnout o nákupu věci a musíme rozhodnout na základě 

něčeho. Obrátím se na naše právníky, zda jako zastupitelé můžeme rozhodnout na základě 

tohoto odborného vyjádření.  

 Hlásí se pan Ing. Kovářík. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Koupit si zapsanou kulturní památku bez vyjádření Ministerstva kultury si můžeme 

schválit, ale nekoupíme si ji. Bez souhlasu Ministerstva kultury si zapsanou kulturní památku 

nekoupíme. Můžeme maximálně schválit záměr, že si ji chceme koupit a někomu uložit, že se 

má obrátit na Ministerstvo kultury. 

 Ke kol. Kučerovi. Funkční hodnota pro uživatele se blíží nule. Hodnota pro sběratele 

se dá obtížně odhadnout, záleží na tom, kolik sběratelů se o toto bude zajímat. Sběratelé by o 

to mohli mít zájem, ale je to spojeno s daným prostorem. Sběratel, který by to chtěl někam 

odnést, nedostane k tomu souhlas Ministerstva kultury. Znamená to, že ten, kdo bude dělat 

posudek, má velký problém. Kdyby měl stanovit tržní hodnotu, nemá ji podle čeho stanovit. 

Proto si Ministerstvo kultury drží kompetenci, že ono je tím, který to musí v zapsaných 

památkách řešit. Ono má zřejmě znalce, kteří umí stanovit cenu památky.  

 

P.  H e j m a : 

 Návrh by byl, abychom neschválili záměr na odkoupení věcí movité kulturní památky 

atd., a uložili zpracovat k tomu podklady, zajistili příslušná vyjádření ze strany Ministerstva 

kultury a pak teprve předložili k finálnímu odsouhlasení bez stanovení cen.  

 Prosím dále pokračovat v rozpravě. Pan kol. Bodeček byl přihlášen jako první, ale 

pustil ke slovu pana Mgr. Vaňka. Máte slovo, pane Bodečku. 

 

P.  B o d e č e k : 

 V tom, co jste pane starosto řekl, jsem se ztratil. Proč o tom budeme hlasovat i s 

ohledem na to, co bylo jednáno na majetkové komisi? Nevím, zda by se záležitost neměla 

přerušit, protože si myslím, že teď tady může vzniknout chaos i v souvislosti s tím, s čím na 

komisi obecního majetku přišla paní Sixtová.  

 Nebylo řečeno, že tady řešíme dvě záležitosti, že tato záležitost je provázána s úpravou 

účelu nájmu a zároveň i s úpravou výše nájemného. Pokud se nemýlím, rada na začátku srpna 

schválila záměr na tyto změny. Byla tato záležitost už vyřešena? Bylo tam stanoveno nějaké 

vyšší nájemné, myslím, že stouplo o sto procent. I tyto aspekty jsou důležité s ohledem na to, 

co teď tady projednáváme. Nechám na zvážení, jak se s tím koalice vypořádá.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Chtěla bych požádat o 5 minut na kluby ještě během rozpravy. 
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P.  H e j m a : 

 Vyhlašuji pětiminutovou přestávku pro jednání klubů. 

(Jednání klubů) 

 Budeme pokračovat v jednání. Přeje si některý klub vyjádřit stanovisko? Předsedkyně 

klubu Praha 1 sobě Amálka Počarovská má slovo. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Při hlasování se zdržíme, nebudeme pro to hlasovat. 

 

P.  H e j m a : 

  Budeme pokračovat v rozpravě. Slovo má kolega Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Pan Ing. Kovářík již hovořil o obtížnosti určit cenu, že cena, kterou tady máme, je 

virtuální. I kdybychom vycházeli z posudku, který zadává MČ Praha1, tak těžko se dobereme 

skutečné ceny. Byl bych pro přerušení tohoto tisku. Podle mne je komplexní, abychom ho 

rychle upravili na místě a pokračovali tak, že vyjádříme zájem jednat s Ministerstvem kultury 

o tom, aby to oni odkoupili. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím radního  Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Stahuji protinávrh. Co tady vzniká, pan starosta asi přečte, i to, co říkal pan Kovářík – 

aby zastupitelstvo souhlasilo se záměrem, o tom jednat, pro jistotu si pojistilo maximální 

částku, která vychází z posudku (neznamená to, že bychom to za tuto částku kupovali) a 

uložilo se jednat s ministerstvem. Problém vyřešit musíme, máme nebytový prostor, který 

bychom rádi pronajali za co nejvíce peněz. Proti tomu máme na základě památkářů a 

ministerstva soubor poliček, vybavení, které se nesmí odvézt, nesmí se ním nijak nakládat, 

takže jsme trochu limitováni. Proto tento problém vyřešit je důležité. Jestliže v usnesení bude 

záměr pokračovat dál, svůj protinávrh stahuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Konsensuální návrh jsem doručil Návrhovému výboru, po ukončení rozpravy vás s 

ním rád seznámím.  

 Prosím paní zastupitelku Amálku Počarovskou.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Mohu se těžko vyjadřovat, můžete ho přednést teď? 

 

P.  H e j m a : 

 Není problém, mohlo by být promítnuto. Návrh zní: 

 Zastupitelstvo souhlasí se záměrem na odkoupení souboru movitých věcí kulturní 

movité památky specifikované v příloze tohoto usnesení, ve vlastnictví společnosti AEM 

Business s. r. o. atd. za maximální kupní cenu 2189453 Kč, a to za podmínky, že prodávající 

doloží před uzavřením kupní smlouvy splnění povinnosti dle § 13 atd. zákona o státní 

památkové péči, 

 2) Zastupitelstvo ukládá realizovat kroky k naplnění bodu 1 tohoto usnesení a 

předložit k projednání zastupitelstvu MČ Praha 1. 
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 Tím bychom vyslovili zájem, že chceme odkoupit, ale že požadujeme provést celý 

administrativní proces, který je k tomu nutný, včetně Ministerstva kultury, a pak to sem znovu 

vrátit do zastupitelstva.  

 To všichni požadovali.  

 Paní kolegyně Počarovská chce ještě reagovat. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Žádám, aby to bylo projednáno na finančním výboru.  

 

P.  H e j m a : 

 Ještě bude mírná úprava – ne že to bude před uzavřením kupní smlouvy, ale před 

finálním projednáním zastupitelstva.  

 Slovo má pan zastupitel Mařík. 

 

P.  M a ř í k : 

 Jednalo se o tom v době, kdy jsem byl v komisi. Tenkrát pan Bodeček dost ostře 

napadl bývalého předsedu Motla. V době, kdy jsem v komisi byl, nesouhlasili jsme, aby se 

změnil účel. Proto vítám přerušení a záměr. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Jsem zhnusen z mnoha důvodů při tomto projednávání. Je to opět diletantismus a bůh 

ví, co všechno za tím je. Budu i proti záměru, protože to známe už s Janovem. Tady si dáte 

záměr, pak to silou projednáte ve výboru a v komisích a pan to tady silou prohlasujete. Podle 

mne jste už rozhodnuti, nebo naopak to potřebujete požehnat jako zdání, že zastupitelstvo to 

rozhodlo. Podle mne je to jeden z dalších švindlů a je to „fuj tajbl“.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Rozumím tomu, že je třeba tuto záležitost napravit. Když se podíváte na výši 

nájemného, opravdu není dobrá. Částečně budu souhlasit s kol. Nazarským. Co se stalo s 

Janovem, tak toto je obdobná záležitost. V prosinci 2020 se také řeklo, že bude nějaký záměr, 

pak se to dalo v květnu na zastupitelstvo a už jsme neměli možnost se k tomu vyjádřit. 

 Dovoluji si předložit návrh na přerušení této záležitosti, dát do finančního výboru a 

pak vrátit. Nemusíme mít vůbec záměr.  

 

P.  H e j m a : 

 Máte právo navrhnout přerušení projednávání bodu. Souhlasí předkladatel s 

přerušením? 

 

P.  V o t o č e k : 

 Nesouhlasím. To, že se to předkládá zastupitelstvu a že se to děje za jeho zády, tak 

tady nějaký komik vykřikuje, že je za tím nějaký švindl.  
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P.  H e j m a : 

 Předkladatel nesouhlasí. Dávám hlasovat o procedurálním návrhu pana Bodečka na 

přerušení projednávání tohoto tisku. Pro 10, proti 5, zdrželi se 3, nehlasovalo 5. Tento návrh 

nebyl přijat, pokračujeme v projednávání bodu. 

 Další do rozpravy pan radní Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Pan zastupitel „fuj tajbl“ nám tady říká něco o nějakých divných věcech. Opakuji, že 

celou dobu jsme měli konzistentní postup. Znamená to, že vy chcete, aby patová situace 

pokračovala dál. Znamená to, že budeme mít nebytový prostor, v něm bude cizí majetek, 

který papírem památkářů je navždy chráněný a nedá se nic dělat. 

 Naší snahou bylo vždycky případ rozmotat, mít možnost prostor pronajmout za 

relevantní tržní cenu. Teď se nikdo nepřihlásí. Kdo by se hlásil do soutěže na tento prostor, 

když ví, že je tam nábytek, s kterým nehnete? Nemůžete dostat žádnou konkurenční nabídku. 

Neříkám, že se někdo bude vyhazovat, ale aby konečně bylo jasno, když byl schopen napsat 

Národní památkový úřad, že tento mobiliář, který původně sloužil železářství, je nyní vhodný 

na ukládání lahví vína, tak to asi Národní památkový úřad ví, za kulturní památku to už 

vyhlásili a tak jsme tím svázáni. 

 Toto je cesta ven. Znamená to, že zastupitelstvo souhlasí se záměrem, aby jednání 

probíhala, aby se to vyjednalo i s Ministerstvem kultury. Mohlo by to odkoupit a svěřit nám to 

do péče, nebo také ne, ale až se to vyřeší, budeme vědět, že celý prostor jako Praha 1 držíme v 

ruce. Teď máme něco, kde uvnitř má někdo jiné vybavení, se kterým nikdo nemůže hnout, 

takže je jasné, kdo to bude mít následujících sto let pronajaté – když to přeženu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Grabeina Procházku. 

 

P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 Několik poznámek k tomuto případu. Myslím si, že o tomto nelze hlasovat, aniž by 

člověk prostor neviděl. Zajímalo by mě, kolik ze zastupitelů v tomto prostoru bylo? Můžete 

zvednout ruku? Děkuji. Možná mi dáte za pravdu, ale prostor je specifický. Dokonce 

renovace byla v nominaci na nějakou cenu jako nejlepší renovace interiérové kulturní 

památky. Nejedná se o jedno patro, ale o dvě podlaží. 

 Pronajímat takový prostor je velmi složité. Pokud mám informace, do záměru se nikdo 

nepřihlásil, protože je velmi složité takový prostor nějakým způsobem využít.  

 Jde o desítky člověkohodin, které jsme strávili tímto případem na komisích i jinde. 

Myslím, že komise se tím zabývala minimálně dvakrát za účasti společnosti, která to teď 

provozuje a po několika hodinách tam došlo k nějakému konsensu.  

 Myslím, že tady také trochu znevažujeme systém, který na úřadu máme zavedený. 

Pokud bychom každý prostor řešili tímto způsobem, tak se nedivím, že máme tolik prostor 

volných a že nám tak dlouho trvá, než nějaký prostor dostaneme do pronájmu. Tomu 

adekvátně odpovídají ekonomické výsledky. Když se podíváte na čísla, tak si musíme říct, že 

si musíme více důvěřovat v rámci toho, že to projednaly komise, že rada schválila to, co 

komise navrhovala a v té podobně jsme to sem předložili. Rozumím tomu, že na to máme 

různé pohledy, ale je třeba se seznámit s tím, jak zástupci napříč politickým spektrem v 

komisích k tomu přistupovali a jak se to projednávalo. Není možno tady v žádném případě 

hovořit o tom, že je to nějaký švindl, jak říká pan zastupitel Nazarský. Pokud se s tím 

seznámí, tak říká, že i jeho zástupci v komisi jsou švindlíři. Prosím, seznamme se s podklady 

a dejme i důvěru našim delegovaným zástupcům do odborných komisí, protože jinak 

podrýváte i jejich práci.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana předsedu Herese. 

 

P.  H e r e s : 

 Tento nebytový prostor není tak standardní, jak by se mohlo zdát a všichni to 

vnímáme asi stejně. ODS dlouho bojovala za to, aby se vztahy narovnaly, jelikož nebyly 

standardní a dosavadní nájem byl za cenu, která odpovídala tomu, že tam mělo být 

železářství.  

 Případnou změnu nájmu jsme řešili v KOMA a i odtud vyplynulo, že bychom scelili 

majetek do vlastnictví MČ Praha 1, abychom s prostorem mohli nakládat lepším způsobem, 

než kdyby to bylo rozděleno.  

 Je tady několik pohledů na to, jak by se měl nájemní vztah narovnat, část se řešila tady 

na zastupitelstvu, část se řešila záměrem městské části. Myslím si, že v rámci KOMA jsme 

došli ke konsensu i s panem kol. Bodečkem, který je členem KOMA. Diskutoval to s námi. 

Myslím, že nejjednodušší bylo nastavit podmínky tak, aby byly složené ze všech řešení, která 

jsou nám nabízena jak radou, tak zastupitelstvem.  

 Vítám tento materiál, který tady je, nechci ho přerušovat. Zároveň vítám, že je upraven 

do podoby záměru. V záměru je stanovena maximální částka odkupu, ale rád bych viděl 

znalecký posudek s kulatým razítkem na materiál, abychom se jako zastupitelé mohli 

rozhodnout a i když by to šlo k projednání do  finančního výboru, aby mohl dát kladné nebo 

záporné stanovisko.  

 Vítám návrh, aby to projednal i finanční výbor jako poradní orgán zastupitelstva dříve, 

než to půjde na zastupitelstvo, ale prosím, aby tam bylo i zakotveno, že před projednáním ve 

finančním výboru bychom obdrželi i znalecký posudek. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Chtěl bych reagovat zejména na pana Bureše. Pojďme si to ještě jednou shrnout. 

 Máme nebytový prostor, ve kterém je nábytek, který je movitou kulturní památkou a 

nelze s tím hnout. Ptám se: co se stane, pokud nábytek získá do vlastnictví Praha 1? Půjde s 

tím hnout? Domnívám se, že z památkových důvodů nikoli. Co se změní? V čem pronajímání 

bude lepší, než když nevydáme 2 miliony? 

 Pan Bureš naznačil, že dokud bude vestavěný nábytek patřit jinému vlastníkovi, že to 

musí mít v nájmu on. Z čeho to plyne? Není to pravda. Z památkových důvodů si to nemůže 

odvézt, bude se muset dohodnout na nájmu, na výpůjčce – nevím, ale to neznamená, že když 

tam má věc, kterou nemůže odvézt, může prostor věčně užívat on. Není to pravda. 

 Další dotaz: proč je to na zastupitelstvu? Proč se to neschválilo na radě? To by mě 

zajímalo. 

 Prosím o odpovědi na tyto otázky. Bude moci být v případě, že to Praha 1 koupí za ty 

2 miliony nebo za jinou částku, nábytek odvezen? Změní se nějak vzhledem k budoucím 

nájemcům situace? 

 Proč je zde tvrzeno, že dokud je v našem prostoru cizí movitá věc, musí to být v nájmu 

pouze vlastníka cizí movité věci?  

 Proč je to předloženo na zastupitelstvo? 

 

P.  H e j m a : 

 Je na zvážení předkladatele, zda na to bude reagovat. Jinak pokračujme v rozpravě. 

Prosím pana zastupitele Kučeru. 
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P.  K u č e r a : 

 Pana předkladatele jsem se chtěl zeptat, zda už proběhla nějaká komunikace s 

Ministerstvem kultury a předběžně zjištěn jejich zájem o movitou kulturní památku. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan radní Votoček bude reagovat. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Osloven byl pan Bureš, aby odpověděl panu Čižinskému. 

 

P.  H e j m a : 

 Nyní byl na vás dotaz ze strany pana zastupitele Kučery. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Ne. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Kučera se ptal, zda bylo osloveno Ministerstvo kultury. Odpověď byla 

ne. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Zatím se jednalo s Národním památkovým úřadem.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše, který je již po čtvrté přihlášen. Podle jednacího řádu 

musíme hlasovat o možnosti jeho vystoupení. Prosím hlasovat. Návrh schválen všemi hlasy. 

Pane radní, máte slovo. 

 

P.  B u r e š : 

 Špatně se odpovídá na otázky vyplývající z nepochopení mluveného slova. Padlo tady, 

že jako teď se logicky nepřihlašovali žádní lidé, protože vidí, že prostor má technicko-právní 

vadu, že v něm je vybavení někoho jiného, limituje to zájemce. Kdybych si chtěl otevřít 

nějaký prostor a musel bych se tady dohadovat o pronájmu, podnájmu a odkoupení, půjdu si 

hledat něco jiného. Znamená to, že to limituje počet lidí, kteří by mohli projevit zájem. 

 Také jsem neřekl, že ukončíme stávající nájem, ale že pro budoucí nakládání s daným 

prostorem, když rozhodlo ministerstvo a Národní památkový ústav o tom, že to tam musí 

navždy zůstat jako nedělitelná součást, je pro nás jako pro správce nebytového prostoru 

ideální, abychom mohli být tím, kdo to nabízí k volné soutěži. Neříkám, že si to musí někdo 

pronajmout a že se musí dohodnout s třetí osobou o tom, zda to tam ponechá. To je logické. 

 Pane zastupiteli Čižinský, prosím, nepřekrucujte slova. Naší snahou je, aby prostor do 

budoucna mohl být v jakékoli soutěžit nabízen ne svázaně s tím, že je to komplikované. 

Nechci se vracet k historii. Vždycky jsme chtěli, aby to šlo do volné soutěže. Pamatujeme si 

to, když nám někdo říkal, jak v rámci dědictví chce něco převést na s. r. o., aby se tam hřebíky 

mohly prodávat. K tomu se nevracejme. Situace je taková, jaká je a do budoucna je lepší to 

sjednotit. Je to jasný postoj. Nevkládejte mi do úst něco, co se urodilo ve vaší hlavě.  

 

P.  H e j m a : 

 Hlásil se pan Ing. Kovářík. 
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P.  K o v á ř í k : 

 Čistě úředně. Tento materiál v zastupitelstvu být nemusel, protože se jedná o movitý 

majetek, což je v kompetenci rady. To může koupit rada.  

 Pokud se týká další otázky, hýbat s majetkem lze pouze se souhlasem Ministerstva 

kultury a je jedno, zda je majetkem naším nebo stávajícího nájemce.  

 Další odpověděl pan radní zcela jednoznačně. Z hlediska úředního postupu je téměř 

nemožné takovou situaci vypořádat. Neříkám, že to právně není možné, ale je obtížné najít 

někoho, s kým by to bylo možné vypořádat. Právně to možné je, ale otázka je najít na druhé 

straně toho, kdo by to chtěl učinit.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Jasně jsme tady slyšeli, že ať to koupíme nebo nekoupíme, tak to pořád bude na místě. 

Teď nám je tvrzeno, že když to koupíme my za 2 mil. a když to někdo bude chtít pronajmout, 

bude to mít snazší. Domnívám se, pokud má nájemce dostat výpověď, že není žádný důvod 

aby ji dostal, aby si odvezl to, co může, a u zbytku dojde k dohodě o nájmu nebo výpůjčky, 

nebo k tomu nedojde, a potom dojde k bezdůvodnému obohacení ať už na naší straně, nebo na 

straně nájemce. K dohodě může dojít, nemyslím si, že nový vlastník musí nutně jednat s 

vlastníkem movité kulturní památky a že by to byla komplikace.  

 Pan Bureš naznačuje, že ke změně nájemce ani nedojde. Dál tam bude stávající 

nájemce, dáme mu 2 miliony za něco, co on ani my nemůžeme odvézt. To nechápu vůbec.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Udivila mě slova pana Bureše, že nechápeme význam mluveného slova. Musím se 

připojit k Pavlu Čižinskému, že to také nechápu. Opakovaně říkáte, že tam nábytek zůstane a 

zůstane tam i nájemce. Také v tom nevidím žádný přínos. 

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím předsedu Návrhového výboru, aby nás seznámil s došlými 

protinávrhy. 

 

P.  B u r e š : 

 Je zde pozměňovací návrh pana starosty, který byl promítnut. Táží se předkladatele, 

zda souhlasí.  

(P. Votoček: Ano.) 

 Pan Kovářík nám řekl ještě nějaké věci. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Před uzavřením kupní smlouvy se to znovu projedná na zastupitelstvu.  

 

P.  B u r e š : 

 Ještě k posudků. Znamená to, že to bude projednáváno v příslušných orgánech jako je 

výbor a komise. Rozumí se tím, že před novým projednání v zastupitelstvu se tím bude 

zabývat orgán zastupitelstva, což je finanční výbor. Nemusíme to dávat do usnesení. Jinak je 

to pozměňovací návrh.  
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 K tomuto návrhu je jeden pozměňovací návrh, že ukládá, aby si městská část nechala 

zpracovat znalecký posudek.  

 Je tam realizovat kroky k naplnění bodu 1) včetně vypracování znaleckého posudku a 

předložení finančnímu výboru.  

 To, co tady zaznívalo za pozměňovací návrh, stalo by se součástí vašeho 

pozměňovacího návrhu, pane starosto.  

 Táži se předkladatele, zda se s tím ztotožňuje? Pak by se to stalo původním návrhem.  

(P. Votoček: Ano.) 

 Tím jsme se s pozměňovacími návrhy vypořádali a můžeme hlasovat o upraveném 

původním návrhu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 13, proti 2, zdrželo se 8, hlasovali všichni. Tento návrh byl 

schválen. 

 Bude za 5 minut 13 hodin a musíme dodržet přestávku na oběd. Máme oběd 

servírovaný v restauraci a máme na to vymezený čas. 

 Můžeme ještě projednat bod číslo 

9, tisk 1668 

záměr prodeje části pozemku parc. č. 342, k. ú. Malá Strana, Praha 1  

(Všehrdova 433/23, Praha 1)  

 Prosím pana radního Votočka, aby se ujal svého tisku. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Pevně věřím, že to za tu dobu stihneme.  

 Paní xxxx xxxxxxxxx z Košíř si koupila byt na adrese Všehrdova 23. Tento byt 

používá k AIRBNB. Protože před oknem bytu je část pozemku, který je buď zahradou, nebo 

úředně dvorečkem, který je ve vlastnictví městské části, chce ho kousek koupit, protože jejím 

„airbenákům“ se někdo může dívat ze zahrádky, kterou máte dokumentovanou ve 

fotografických přílohách, do jejího bytu. Nechce to koupit celé, musel by se udělat oddělovací 

plán na malý kousek. Požádali jsme o vyjádření SVJ, které je zásadně proti. Vedli jsme 

jednání v tom smyslu, aby si pozemek sami koupili, že to bude pro nás jednodušší. 

Předsedkyně SVJ s tím souhlasila, ale posléze zjistili, že tam mají dřevomorku v krovu, takže 

otázka koupě ze strany SVJ není aktuální.  

 Je tady na místě, aby se zastupitelstvo vypořádalo s žádostí, že si nějaká paní koupí 

kus pozemku, aby na hosty jejího AIRBNB nikdo ze zahrádky nekoukal.  

 Návrh usnesení je jednoznačný -  zamítnout.  

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Končím rozpravu. Prosím hlasovat. Pro 20, proti 0, zdrželi se 3, 

nehlasoval 0. Návrh byl schválen.  

 Zbývá nám ještě minuta. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Myslím, že bod 10 ještě zvládneme.  
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P.  H e j m a : 

 Projednáme bod číslo 

10, tisk 1719  

záměr prodeje nemovité věci – části pozemku parc. č. 879 v k. ú. Staré Město, Praha 1, 

společnosti PROXY-FINANCE a. s.  

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Je to napravení katastrálního operátu, kde se ukázalo, že část našeho pozemku funkčně 

patří někomu jinému. Je to společnost, který se jmenuje Proxy Finance, ale fakticky se jedná o 

část zahrady Anežského kláštera. Záležitost řešíme záměrem na prodej a současně 

vyrovnáním užívání bez právního důvodu.  

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Slovo má pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Z tisku není zřejmé, že je to tak jednoduché, že se jedná o 4 m2, je toho tam více. Ještě 

je do toho zapojeno hl. m. Praha. Ptám se, proč tady není nastíněno nebo zformulováno 

ujednání mezi hl. m. Prahou 1 a společností Proxy Finance? To postrádám. 

 Dále se ptám, proč nestačí pozemek pouze pronajmout, dát do výpůjčky nebo dát 

nějaké úplatné věcné břemeno? Proč se musí hned prodávat? Na každém zastupitelstvu se po 

drobných metrech neustále zbavujeme nemovitého majetku. 

 Kde je ujednání, které má mezi třemi subjekty proběhnout? Proč nejdou jiné varianty 

než prodej? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Myslel jsem, že pro 4 m2 nebude tolik záludných otázek. Prosím paní Mgr. Dubskou, 

která vedla jednání, aby pana Mgr. Čižinského seznámila s fakty, pokud je to možné, aby je 

pochopil. 

 

P.  H e j m a : 

 Paní magistro, máte slovo. 

 

P.  D u b s k á : 

 Ty 4 m2, které prosím, abyste schválili jako záměr prodeje, jsou metry, které jsou pod 

domem ve vlastnictví společnosti Proxy Finance. Tento dům svou hranou souvisí se zahradou 

Anežského kláštera. Náš pozemek přesahuje 4 metry pod jejich dům a další část pozemku už 

je součástí Anežského kláštera.  

 Recipročně zase pozemek Proxy Finance zasahuje do zahrady kláštera, ale tam už 

musí jednat hl. město. Tady je několik vzájemných jednání. Ze strany městské části je 

zapotřebí vyřešit dvě oblasti. Jednak prodat ty 4 m2, protože jsou pod budovou soukromé 

právnické osoby a nejsou nám k ničemu, a současně tu část pozemku, která je součástí 

zahrady, budeme navrhovat k odnětí a předání hl. městu, které si následně tento díl pozemku 

přisloučí ke Galerii hl. m. Prahy a stane se součástí zahrady Anežského kláštera. 
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 Na dotaz pana Čižinského, proč s tím něco zpětně neděláme? Děláme. V momentu, 

kdy se zjistilo, že tento problém nastal, vstoupili jsme do jednání. Jednání byla poměrně 

obtížná. V tuto chvíli je v radě schválen záměr pronájmu těch 4 metrů tak, abychom do doby, 

než bude schválen záměr na prodej, uzavřena a potvrzena kupní smlouva Prahou a proveden 

vklad, měli nájem. Současně bude předmětem nájemní smlouvy dohoda o užívání bez 

právního důvodu za tři roky zpětně. Dostaneme se i k nájemnému za 4 m2 za tři roky zpětně. 

Děláme všechno, co se dalo udělat, když jsme tyto nesrovnalosti zjistili.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za vysvětlení. Dávám slovo panu zastupiteli Kučerovi. 

 

P.  K u č e r a : 

 Pane předkladateli, v jaké variantě předkládáte? 

(Votoček: Varianta A) 

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Slyšeli jsme, že je to složitější, že nejde jen o ty 4 metry. Paní Mgr. Dubská, říkala 

jste, že my odsvěříme něco hl. městu pro galerii Anežského kláštera. Tady vidím na str. 2 

důvodové zprávy, že hl. město by mělo odkoupit od společnosti Proxy Finance část pozemku 

parc. č. 878 o výměře 57 m2. Je to složitější. My něco dáme Magistrátu, Magistrát něco 

odkoupí od Proxy Finance. Proč nemáme přehledně uvedeno, v čem celá transakce bude 

spočívat, abychom něco odsouhlasili a následně věděli, o co jde? Prosím, nehovořte o 

dlužném nájemném, to s tiskem nesouvisí. To může OTMS a rada vymáhat bez zastupitelstva. 

Tady to jde do zastupitelstva kvůli těm 4 metrům. Jak vidím, je to jen část řešení. Proč to 

neschválíme jako celek? 

 Proč musíme některé metry odevzdávat?  Jestli je to nějaké ujednání, že hl. město 

odkoupí od Proxy Finance 57 metrů, to dává smysl, ale řekněte to jako celek. Místo toho, 

abychom hledali nějaké věcné břemeno nebo nájem, prodáme 4 metry, asi není tragédie, ale 

proč se pokračuje v tom, že se zmenšuje nemovitý majetek Prahy 1, dostáváme nějaké peníze, 

které inflace užírá, a pokračuje to dál?  

 

P.  H e j m a :  

 Prosím, paní magistro, abyste reagovala. 

 

P.  D u b s k á : 

 Prosím, aby si ten, koho to zajímá, nalezl přílohu č. 1, druhou stranu této přílohy, a 

uprostřed v geometrickém plánu, kde je napsáno det.A, vedle je obdélníček, ve kterém jsou 

dvě čísla: 879/3 a 879/4. Část označená 879/3 jsou 4m2 pod domem společnosti Proxy 

Finance a o toto jde v tomto předkladu. To navrhujeme záměrem prodat.  

 Druhá část 879/4 je v současné době pozemek svěřený městské části, který ale městská 

část aktivně nevyužívá, protože přes něj vede chodník zahrady Anežského kláštera. Proto je v 

rámci tohoto geometrického plánu navrženo udělat druhý krok a tuto část vrátit hl. m. Praze, 

resp. požádat o její odnětí.  

 Když se podíváte nad tyto dva malé obdélníčky na ten větší, který je nově označen 

číslem 878/4, tak to je to, co si musí vyřešit společnost Proxy Finance s hl. městem. Městské 

části nepřísluší rozhodovat o tom, jak spolu tyto dva subjekty budou komunikovat. My 

můžeme jednat pouze o pozemku, který je dnes veden v katastru jako pozemek parc. č. 879. 
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Pokud dojde k prodeji těch 4m2, bude rozdělen tak, jak je uprostřed v tom malém obdélníčku 

a následně budeme moci navrhnout hl. městu odnětí části 879/4. Toto je se zástupci odboru 

evidence majetku předjednáno. Byli jsme na společném místním šetření, ale teď jsme tady 

kvůli těm 4 m2.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Končím rozpravu. Prosím předsedu Návrhového výboru, zda došly nějaké 

protinávrhy.  

 

P.  B u r e š : 

 Žádný návrh přede mnou neleží, máme původní návrh usnesení. 

 

P.  H e j m a : 

 Budeme hlasovat o původním návrhu ve variantě A. Pro 13, proti 1, zdrželo se 9, 

nehlasoval 0. Tento návrh byl schválen.  

 Do obědové pauzy máme za sebou 10 bodů, budu se těšit na pokračování jednání ve 

14 hodin. 

(Polední přestávka) 

 Budeme pokračovat v jednání zastupitelstva. Prosím pana radního Votočka, aby nás 

uvedl do bodu číslo 

11, tisk 1684 

změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 1102, na pozemku parc. č. 418, Truhlářská 17, 

vše v k. ú. Nové Město, Praha 1  

 

P.  V o t o č e k : 

 Bod 11 se týká domu Truhlářská 17, kde manželé xxxxxxxxxxx vlastní 4 bytové 

jednotky a rozhodli se dvě z nich rozdělit na polovinu, takže by jich vlastnili víc. Všechno je 

to směřováno ke krátkodobému ubytování. My se tady vyjadřujeme jako členové SVJ v 

poměru 34,5 %. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu k tisku. Jaká varianta je navržena k hlasování? 

 

P.  V o t o č e k : 

 Prosím Mgr. Bullu, aby mě doplnil s upřesněním usnesení. Otázka je, zda budeme 

chtít svým třetinovým podílem podporovat krátkodobé ubytování. 

 

P.  H e j m a : 

 Což nechceme. Pane magistře, máte slovo. 

 

P.  B u l l a : 

 Vážené dámy a pánové, měla by ještě zaznít úprava usnesení v 2. části, poslední 

odstavec dole, kdy za IČO SVJ by místo „pro případ každého jednotlivého porušení tohoto 

závazku“ byl tento text: „za každou uvedenou jednotku“. 

 Takto si to SVJ na základě naší žádosti projednalo a odsouhlasilo. Spoluvlastník v tuto 

chvíli má již dostatečný souhlas pro to, aby mohl změnu provést. Naším cílem je, abychom 

aspoň takové omezení do jeho záměru zanesli a krátkodobé ubytování snížili. Pokud bychom 

souhlas s rozdělením nedali, disponuje již dostatečným počtem hlasů a realizaci může stejně 

provést.  
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P.  H e j m a : 

 To byla potřebná informace, zda náš nesouhlas ovlivní výsledek celého procesu. 

Říkáte, že neovlivní. 

 Technická poznámka pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím o otevření rozpravy, případně dát o tom hlasovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o znovu otevření rozpravy.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Jako předsedkyně o to také mohu zažádat. 

 

P.  H e j m a : 

 O otevření rozpravy může požádat kdokoli. Rozpravu jsem uzavřel, protože se nikdo 

nehlásil. Pan Bulla jen upřesňoval variantu hlasování. 

 Pokud nikdo nenamítáte, pokračujme v rozpravě. Slovo má pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nevím, jaká varianta bude navrhována. V případě, že bude navrhována varianta A, 

cítím potřebu vyjádřit se k tomu, že je zde navrhována obecná formulace, že souhlasíme s 

rozdělením jednotek na dva menší byty, což implikuje, že to může být využíváno ke 

krátkodobému ubytování. Dát tam podmínku, že byty budou využívány výhradně k trvalému 

bydlení.  

 Podmínku chápu tak, že v těchto bytech by se mělo normálně bydlet. Mám pocit, že je 

tady spousta zastupitelů, kteří podmínku chápou tak, že byt nebude pouze překolaudován.  

U pana xxxxxxxxxxx podobná podmínka byla také, ale nemusel tam bydlet a ani nikdo jiný. 

Stačí, že pokud nedošlo k rekolaudaci, toto postačuje.  

 Pokud to tak někteří chápou, tak se domnívám, že je potřeba tuto formulaci zpřesnit, 

abychom vyjádřili to, co vyjádřit chceme. Domníval jsem se, že když hovoříme o zachování 

trvalého bydlení, tak tím nemyslím jen stavebně právní definici, jestli je to kolaudováno jako 

byt nebo nebyt, ale že tím myslíme užívání bydlení ve smyslu bydliště. Jedná se o úmyslu 

zdržovat se v místě trvale atd.  

 Byl bych rád, abychom se usnesli na tom, jakým způsobem to chápeme, abychom v 

diskusi řekli, že je nesmyslný závěr, který je některými činěn v kauze pana xxxxxxxxxxx, že 

stačilo, když to nepřekolauduje, všechno splnil, tak nemůžeme odstoupit od smlouvy a 

požadovat pokutu. Pokud je to takto, budu navrhovat, aby došlo k přeformulování podmínky, 

aby byla jasná.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Jsem rád, že se nám tisk vrátil v takové podobě, v jaké je. V záměru jsem upozorňoval 

na to, že je to objekt, kde má sídlo nadace Pražské děti. Z těch tří vlastníků je tam ještě paní 

Veselá, maminka našeho stranického kolegy. Dotazoval jsem se, jestli tato záležitost byla 

vyřešena tak, jak jsme ji minule řešili a bylo řečeno, že ano.  
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 Upozornil bych Pavla Čižinského, že tento vlastník v domě nevlastní jen tyto 

jednotky, ale i jiné. Pro mne by bylo ideální, kdyby se zavázal, že tato podmínka se bude 

vztahovat i k těm ostatním, ale to už bychom chtěli strašně moc.  

 Pokud by byl přijat návrh Pavla Čižinského, tak se chci zeptat přes pana 

předsedajícího pana Mgr. Bullu, co se bude dít, když náš souhlas vůbec nepotřebuje. Může to 

být ze strany městské části na něho už moc, řekne si, že na to kašle a že nepřijme ani tuto 

podmínku, která tam teď je.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana místostarostu Burgra. 

 

P.  B u r g r : 

 Problém je v tom, že kdyby předkladatel řekl hned na začátku, kterou upřednostňuje 

variantu, že B, tak jsme si hned na začátku mohli diskusi ušetřit, protože by byla zbytečná. 

Správně zaznělo, že je jedno, zda souhlas dáme nebo nedáme. 

 Na druhou stranu zaznělo, že vlastník využívá tyto bytové jednotky v rozporu s 

kolaudovaným stavem pro krátkodobé ubytování. Z tohoto důvodu si myslím, že bychom 

měli deklarativně být proti jeho žádosti. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Mám pozměňovací návrh k variantě A i B, aby bylo v bodu 1. i v bodu 3. vypuštěno 

„uloženo v OVO“. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím doručit Návrhovému výboru.  

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Omlouvám se, ale potřeboval bych slyšet ještě jednou důvod, proč nepotřebuje k tomu 

souhlas městské části. Jestli tam dojde k majetkovému přesunu – nevím, jak to mají ve 

stanovách, kolika procentní souhlas tam mají, obvykle procento bývá dost vysoké.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Mgr. Bullu. 

 

P.  B u l l a : 

 Ve stanovách mají nadpoloviční většinu a zákon ukládá nadpoloviční většinu podle 

podílu, samozřejmě se souhlasem dotčeného vlastníka. S ohledem na to, že městská část je 

jako jeden ze tří vlastníků a má 34,5 %, tak ostatní vlastníci mají nadpoloviční většinu. 

Dokonce v původní žádosti se druhý spoluvlastník vyjádřil tak, že dal panu xxxxxxxxxxx 

souhlas s úpravou, a na základě projednávání v radě městské části si rada vymínila, aby bylo 

svoláno shromáždění, kde by byla do tohoto souhlasu zakomponována zastupitelstvem 

požadovaná úprava se zákazem ke krátkodobému ubytování se sankcí 2 mil. za každou nově 

vzniklou jednotku.  

 Tak to nakonec shromáždění odhlasovalo, zástupce městské části se zdržel z 

nedostatku kompetence. Bylo to ale odsouhlaseno, protože k tomu potřebují více než 50 %. 

Teď je na nás, jestli se připojíme a podpoříme změnu prohlášení vlastníka v tom smyslu, že se 
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tam zapracuje aspoň tento zákaz pro tyto jednotky, nebo jestli spoluvlastníka necháme jít tou 

cestou, že nás nepotřebuje a změnu zrealizuje. Potom také může dojít k tomu, že bude tvrdit, 

že původně měl souhlas bez jakýchkoli podmínek a nějakým způsobem to protlačí i do 

katastru.  

 Je to otázka toho, zda chceme prosadit aspoň něco, byť nemáme tu sílu, nemáme právo 

veta. Nedochází tak ke změně spoluvlastnických podílů, není tam zapotřebí stoprocentní 

souhlas. Jednotky se pouze rozdělí a součet ploch dvou jednotek bude se rovnat ploše původní 

jednotky. Bude to tak u obou dělených jednotek.  

 

P.  H e j m a : 

 Naše rada svým usnesením již názor vyjádřila, v tomto směru jsme doporučili 

nesouhlas.  

 Prosím pana zastupitele Bodečka.  

 

P.  B o d e č e k : 

 Chci připomenout. Když to tady bylo poprvé, na základě referencí, které jsme měli k 

dispozici, říkal jsem, že v objektu byl velký problém. Když se tam setkalo 20 Angličanů a 10 

Italek, tak si dovedete představit, co se tam večer dělo. Když to tady bylo už v rámci záměru, 

tak bylo pozdě, protože tam byl už souhlas se změnou od paní Veselé. Tehdy jsme 

kontaktovali paní Veselou, zda by šlo vzít zpět souhlas, abychom se tady dnes mohli o něčem 

bavit. Souhlas vzala zpět. V tisku jsem se dočetl, že se na schůzi SVJ vyřešila tato podmínka, 

kterou jsme požadovali. Jediné, co jsem od minulého zasedání zastupitelstva udělal je, že 

jsem kontaktoval zprostředkovaně paní Veselou, zda došlo k tomu, co jsme chtěli a jestli s tím 

souhlasila. Bylo řečeno, že ano.  

 Údajně se měly byty původně rozdělit na tři – omlouvám se, v tomto je půda. Byty se 

rozdělily na dva. V tisku jsme měli uvedeno, že se jedná o rodinu. Nejsem jejím příznivcem, 

když jsem byl členem rady, kritizoval jsem ji, ale je to rodina, která tam má skutečně bydlet. 

V jedné jednotce mají bydlet rodiče, ve druhé myslím syn. Nevím, jestli mi to potvrdí pan 

Mgr. Bulla.  

 Opakuji to, co jsem říkal v předcházející řeči. Co se stane, když teď půjdeme ještě do 

něčeho tvrdšího, než je dojednáno mezi těmi dvěma zbývajícími, kdy to panu xxxxxxxxxxx 

stačí, jestli se nestane, že naším tvrdším rozhodnutím přijdeme o možnost těch 2 mil. Kč. Na 

to mi pan magistr neodpověděl. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan magistr bude reagovat. 

 

P.  B u l l a : 

 Řekl bych, co vyplynulo z jednání se zástupci pana xxxxxxxxxxx, že nové jednotky 

chce užívat pro svou rodinu a své děti. V případě, že má souhlas zbývajícího spoluvlastníka, 

změnu může realizovat čestným prohlášením o změně prohlášení vlastníka. 

 Pokud zbývající spoluvlastník bude trvat na podmínce, která by se ve variantě A měla 

učinit, dva miliony za každou jednotku, společenství by o 2 miliony nepřišlo, protože 

potřebuje souhlas aspoň toho druhého spoluvlastníka.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Sitár Baborákovou. 

 

P.  Sitár  B a b o r á k o v á : 

 Mám k panu Bullovi tři otázky.  
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 Řekl jste, že zástupce městské části se zdržel pro nedostatek kompetence. Mohl byste 

mi to vysvětlit? 

 

P.  B u l l a :  

 Vzhledem k tomu, že kompetence k rozdělení majetku spadá do kompetence 

zastupitelstva a názor zastupitelstva v tu dobu nebyl znám, náš zástupce se zdrží. Postoupíme 

to do jednání zastupitelstva, což se teď děje. Podle výsledku, o kterém si rozhodnete, budeme 

spoluvlastníka informovat.  

 

P.  Sitár  B a b o r á k o v á : 

 Chápala jsem to tak, že posledním usnesením zastupitelstva jsme řekli, že zástupce 

městské části bude hlasovat vždy ve prospěch trvale bydlících. Mohl si to nastudovat, ale 

předpokládám, jestli to byl pan Metelka, tak byl dobře informován.  

 Jak bude zajištěn systém kontroly? Kdo přijde na to, že to porušili?  

 

P.  B u l l a : 

 Kontrola může být namátková. Je to hlavně v zájmu osob bydlících v daném domě, v 

tomto případě spoluvlastníka paní xxxxxx. Je to omezené tím, že v tomto domě nikdo jiný 

nežije. Pokud by se paní Veselá obrátila na městskou část nebo na kohokoli jiného, že dochází 

k porušování závazku, v návaznosti na tento podnět by se mohla provést kontrola, zda k 

porušování dochází či nedochází. Je to věcí hlavně společenství. 

 

P.  Sitár  B a b o r á k o v á : 

 V případě, že by k tomu docházelo, bylo by dobré jít na policii, aby k tomu byl nějaký 

důkaz.  

 Poslední otázka. Je nějaká cesta to ještě více pojistit, nebo není? Chápu to dobře, že 

není? 

 

P.  B u l l a : 

 Nevím o tom. Můžeme si nastavit sankce, které vlastník bude akceptovat. V případě 

nějakých porušení musíme porušení závazku doložit. Nejdůležitější je, aby se smluvně 

zavázal k tomu, že když něco poruší, tak bude platit. Bude-li platit dobrovolně, tak to řešit 

prostřednictvím občansko právního sporu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Chtěl bych se ještě ujistit. Tady je tvrzeno, že vlastník jednotek nepotřebuje souhlas 

Prahy 1, ale v důvodové zprávě je uvedeno, že může realizovat stavební úpravy dotčených 

jednotek. Může změnit prohlášení vlastníka?  Dívám se do § 1169 občanského zákoníku a 

nejsem si jist, zda se změna týká všech vlastníků jednotek, nebo ne. Zeptal bych se na názor 

OTMS. Tvrdíte, že ke změně prohlášení vlastníka může dojít bez našeho souhlasu, nebo může 

dojít pouze ke stavebním úpravám? 

 Chtěl bych oznámit pozměňovací návrh k variantě A, pokud se o ní bude hlasovat. 

Místo slov „jednotky“ v bodu A 2) – a to za podmínky závazku žadatele, že bytové jednotky 

atd. – místo „budou využívány výhradně k trvalému bydlení“ navrhuji formulaci „budou 

využívány výhradně k trvalému bydlení, a to ve smyslu bydliště dle § 80 občanského 

zákoníku, dle kterého má člověk své bydliště v místě, kde se zdržuje s úmyslem žít tam s 
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výhradou změny okolností trvale, a to včetně toho, že tyto bytové jednotky nebudou 

dlouhodobě nevyužívány“.  

 Prosím o reakci na můj právní dotaz.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Mgr. Bullu o reakci. 

 

P.  B u l l a : 

 Momentálně hledám ustanovení občanského zákoníku, protože je úprava po novele. 

Abych to přesně citoval, potřebuji čas, než to najdu. 

 

P.  H e j m a : 

 Necháme pana magistra hledat ještě odpověď.  

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k :  

 Rád bych odpověděl panu 1. místostarostovi, proč jsem hned neřekl, jakou variantu 

budu navrhovat. Právě proto, že mě ohromně baví veletrh nápadů, který se tady posléze 

objevuje.  

 Navrhuji variantu B. Jednak odpovídá usnesení rady, jednak když si spočítáte, co tam 

je, tak sankce, kterou chceme navýšit a potvrdit tím náš majetkový zájem na této věci, tak 

pokuty se budou platit SVJ, což je stejně rodina pana xxxxxxxxxxx. Pro něj je jakékoli 

zpřísňování této záležitosti bezpředmětné. Navrhuji variantu B. 

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Chtěl bych se vyjádřit k dotazu paní Baborákové, že tomu žádným způsobem 

nemůžeme zabránit. Ve výboru jsme s panem Ing. Městeckým neustále prosazovali, že je 

potřeba prosadit právní názor, že poskytování krátkodobých ubytovacích služeb v bytech je 

protiprávní, že to není možné. Pokud se toto podaří prosadit, můžeme si odpustit všechny 

vsuvky, stane se to normou, že něco takového je nepřípustné. Pokud by to člověk chtěl dělat, 

dostane se sám do konfliktu se zákonem a potom ať si ho trestá stát.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím pana předsedu Návrhového výboru, aby nás provedl všemi 

pozměňovacími návrhy. 

 

P.  B u r e š : 

 Pozměňovací návrh paní zastupitelky Počarovské se týká varianty A i B, v bodu 1) 

vždycky na konci vyřadit „uložené v OVO“. 

 Co říkal pan Bulla, neberu jako návrh, bylo dopřesnění. 

 Dále máme pozměňovací návrh pana zastupitele Čižinského, který se vztahuje k bodu 

A., ale bylo řečeno, že hlasujeme o usnesení ve variantě B. Hlasujme tak, jak navrhuje 

předkladatel, a kdyby to neprošlo, tak v bodu A máme pozměňovací návrh.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím nejprve hlasovat o pozměňovacím návrhu paní zastupitelky Počarovské k bodu 

1) varianty A i B. 



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 45 
 

 Ještě se hlásí předkladatel pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Mohu se vyjádřit k pozměňovacímu návrhu? Vůbec se s ním neztotožňuji.  

 

P.  H e j m a : 

 To se předpokládalo, máme to ale ještě jednou potvrzeno. 

 Technická – pan zastupitel Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Čekali jsme ještě na pana Bullu, jestli našel znění.  

 

P.  H e j m a : 

 Máte slovo. 

 

P.  B u l l a : 

 Je to ustanovení § 1169, odst. 1) občanského zákoníku, konkrétně druhá věta a čtvrtá 

tohoto ustanovení. Dovolím si to ocitovat – v případě druhé věty: 

 Změna prohlášení, odst. 1. Vlastníci jednotek mohou prohlášení vlastníka změnit. Ke 

změně prohlášení vlastníka se vyžaduje písemný souhlas vlastníka jednotky, jehož práv a 

povinností se změna dotkne.  

 Věta čtvrtá. Pro účinnost prohlášení se vyžaduje souhlas většiny hlasů všech vlastníků 

jednotek, ledaže se změna dotýká práv a povinností všech vlastníků jednotek. 

 S ohledem na to, že nedojde ke změně spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek 

nebo spoluvlastnických podílů na společných částech domu a na pozemku, netýká se všech 

vlastníků jednotek. 

 Je zapotřebí souhlas dotčeného, to znamená žadatele a realizátora změny, a musí si 

sehnat takový počet vlastníků, který s jeho podílem dá více než 50 %. 

 

P.  H e j m a : 

 Předpokládám, že je vysvětleno. Nyní můžeme hlasovat o návrhu paní Počarovské – 

vyškrtnout OVO. Pro 10, proti 0, zdrželo se 5, nehlasovalo 8. Návrh nebyl přijat. 

 Prosím pana předsedu Návrhového výboru o další návrh. 

 

P.  B u r e š : 

 Můžeme hlasovat o variantě B jako o návrhu doporučeném předkladatelem.  

 

P.  H e j m a : 

 Hlasujeme o původním návrhu ve variantě B. Pro 13, proti 0, zdrželo se 8, 

nehlasovali 2. Tento návrh byl schválen. 

 Můžeme přejit k tisku číslo 

12, tisk 1685 

žádost o prodej nebytové jednotky č. 749/103 v domě č. p. 749, stojícího na pozemcích 

parc. č. 820/1, 820/2 a 820/3, Haštalská 4, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1 

 Prosím pana radního Votočka, aby nás uvedl do tisku. 

 

P.  V o t o č e k : 

 V tomto materiálu se máme vypořádat s žádostí pana xxxx xxxxxx, který má pronajatý 

ateliér na adrese Haštalská 4 a domáhá se toho, aby mu byl prodán, protože ho rekonstruoval 

vlastním nákladem.  
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 Je to trochu komplikovanější. Pominu-li obecnou záležitost, že ateliér je nebytový 

prostor a nebytové prostory se neprodávají, tak pokud si pamatuji, pan xxxxxx uzavřel 

smlouvu a rok mu trvalo, než prostor převzal a během této doby do něj městská část 

investovala několik milionů. Nejsem si zcela jist, zda částky, které uvádí, že platil on, jsou 

totožné, ale myslím si, že to v tomto případě nehraje roli, podstatné je, že je to nebytový 

prostor, který se neprodává.  

 Tady pro vaše zjednodušení máte jen jednu variantu. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Pozměňovací návrh: v bodu 1) vypustit „uložené v OVO“. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předkladatele o vyjádření. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Rozhodně se neztotožňuji. Chápu, že je vaše obecné plamenné poslání – všechno z 

OVO strčit nějak na plakáty, ale kdo má zájem, ať si pro to přijde a vyzvedne si to.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Hovořil jste o investicích. Je to někde v materiálu uvedeno? Je to docela zásadní. 

 Souhlasím s vaším usnesením a podpořím ho, že se neprodává, ale investice by mě 

zajímaly blíže. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, zda bude reagováno? 

 

P.  V o t o č e k : 

 Přešetřuje se to, máme výpis ze SAPu, kolik peněz se v té době do toho investovalo. 

Co tam investoval pan xxxxxx, doložené nemáme.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím o návrh paní kol. Počarovské. 

 

P.  B u r e š : 

 Je to protinávrh – v bodu 1) vypustit „uložené v OVO“. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat nejprve o tomto vypuštění. Pro 10, proti 1, zdrželo se 5, nehlasovalo 

7. Tento návrh nebyl přijat. 

 Prosím hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Pro 20, proti 0, zdrželi se 2, 

nehlasoval 1. Tento návrh byl schválen. 
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 Přistoupíme k projednání bodu 

13, tisk 1727 

záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 511, na pozemku parc. č. 435, Michalská 6 

– Havelská 3, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1 

 Prosím pana radního Votočka, aby se ujal tisku. 

 

P.  V o t o č e k :         

 V tomto případě je záměr prodeje části společných prostor v domě Havelská 3, kdy by 

pan xxxxxx rád rozšířil svůj byt do půdního prostoru. Pan xxxxxx koupit byl od privatizanta, 

od dalšího privatizanta koupil byt ještě na jedné adrese. Proto jsme chtěli vědět, jestli tam 

nedochází k AIRBNB. Dotazem ve společenství jsme zjistili, že pan xxxxxx v Havelské 

skutečně bydlí, zatímco byt na Masarykově nábřeží pronajímá. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Vidím, že městská část tam má 32 %. Chci se zeptat, co ostatní vlastníci v objektu? 

Neplatí tady pravidlo, že nám to přichází jako posledním, aby někteří nevyužívali to, že mají 

souhlas od největšího vlastníka a tím přesvědčí ostatní, kteří by měli třeba výhrady. 

Překvapuje mě, že pan dr. Votoček říká, že pan xxxxxx tam bydlí. Dívám se, kde má trvalou 

adresu. Když jsem si ho zadal do vyhledavače na justici, málem mi vypadly oči z důlku.  

 Chci se zeptat: jsme si jisti, že opravdu tam pan xxxxxx bydlí?  

 Je možné, že tady nemáme stanoviska ostatních vlastníků v domě? 

 

P.  V o t o č e k : 

 Pokud je mi známo, tam kde bydlí, ve Velkopřevorském mlýně má sídlo jeho firma 

Krokodýl, u které má uvedeno, že tam má trvalé bydliště. Dotazem v SVJ jsme zjistili, že ke 

skutečnému bydlení užívá byt v Havelské 3.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Chci přednést pozměňovací návrh – v bodu 1) vypustit „uložené v OVO“. 

(P. Votoček: Nesouhlasím.) 

 

P.  H e j m a : 

 Názor na předložený návrh známe, bude s ním naloženo jako s protinávrhem. Dávám 

slovo panu zastupiteli Bodečkovi. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Chci upozornit, že jsem nedostal odpověď na ostatní vlastníky v domě.  

 Proč to tady zmiňuji? Nechci tady dělat nějakou analytickou práci, ale pokud člověk 

vlastní společnosti, které pronajímají byty a vlastní kromě Krokodýla i další společnosti z 

finančního oboru, mám tady červený hadr. Chci vědět, zda toto máme opravdu zajištěné a je 

to v pořádku.  

 

P.  H e j m a : 

 Bude reagováno na tuto obavu? Hlásí se pan Mgr. Bulla. 
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P.  B u l l a : 

 Od právní zástupkyně pana xxxxxxx jsme obdrželi souhlasy většiny obyvatel z části 

domu v Haštalské, kde se nachází jednotka v rámci dvojdomu v Michalské. Vzhledem k 

tomu, že se jedná o záměr, kdy chceme nastavit podmínky se závazkem, že jednotka bude 

užívána k trvalému bydlení a nikoli ke krátkodobému ubytování za podmínky smluvní sankce 

ve výši 2 mil. pro společenství, tak nechceme blokovat jednání pana xxxxxxx s ostatními 

spoluvlastníky. V rámci předkladu prodeje, pokud bude schválen záměr, bychom požadovali, 

aby bylo zajištěno vyjádření pokud možno ode všech, kromě dlouhodobě nekomunikujících 

spoluvlastníků, jejichž souhlas bude nezbytně nutný na smlouvě o výstavbě, protože tady ke 

změně spoluvlastnických podílů docházet bude a bez souhlasu naprosto všech vlastníků se 

neobejdeme.  

 Dalším důvodem pro předložení záměru, byť ještě nedoložil všechny souhlasy od 

ostatních sousedů a spoluvlastníků je, že nabídl nějakou částku, kterou chápeme jako 

minimální. Aby mohl postupovat dál s tím, že samozřejmě konstatoval, že bude akceptovat 

částku určenou znaleckým posudkem, tímto mu dáváme prostor. Nejsme apriori proti, nechme 

zpracovat znalecký posudek a pokud bude částka adekvátní, jsme ochotni o ní jednat. Pokud 

nebude, navyšte nabídkovou částku 2376 tis. podle znaleckého posudku.  

 Pokud se týká jeho vlastnictví, je to úspěšný člověk. Podle předsedkyně SVJ v domě 

bydlí, jednotku užívá. Nevím, jestli tam žije s manželkou nebo s přítelkyní. Pro nás je 

rozhodující, že v tomto domě se případně zaváží, že jednotku nebude užívat ke krátkodobému 

ubytování. 

 Až bude žádat o úpravu bytové jednotky na Masarykově nábřeží, vyjadřovali bychom 

se k užívání této jednotky.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za odpověď. Pokračujeme v diskusi. Slovo má pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Avizuji obdobný pozměňovací návrh, který má upřesnit to, co se míní trvalým 

bydlením, což od případu pana xxxxxxxxxxx je nejasné.  

 Zeptal bych se předkladatele, případně OTMS, zda si kladli nebo budou klást otázku, 

oč stoupne hodnota bytu pana xxxxxxx v důsledku rozšíření bytu o další prostor? Jaká by byla 

cena tohoto prostoru pro jakéhokoli uchazeče?  

 

P.  H e j m a : 

 Bude odpovězeno hned? Hlásí se pan Mgr. Bulla. 

 

P.  B u l l a : 

 Co se týká ceny, o kolik stoupne hodnota, to je otázka znaleckého posudku. Já nejsem 

kompetentní k tomu předjímat závěry znalce v oboru oceňování nemovitostí. Bude-li schválen 

záměr, pan xxxxxx má prostor pro to, aby nechal zpracovat znalecký posudek. Bude mu 

doporučeno, aby využil znalce, se kterými spolupracuje městská část. Pokud budeme se 

závěry znaleckého posudku jím navrženého znalce souhlasit, není o čem, pokud souhlasit 

nebudeme, můžeme si nechat zpracovat revizní znalecký posudek.  

 

P.  H e j m a : 

 Je třeba brát zřetel na to, že nyní jednáme o záměru, který bude vyvěšen. Teprve 

následně budeme projednávat samotný případný prodej.  

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 
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P.  P o č a r o v s k á : 

 Chci se zeptat, zda je možné tento prostor využít pro samostatný byt, nebo jediná 

varianta je přisloučit?  

 

P.  H e j m a : 

 Je tento prostor samostatně využitelný? Bude reagovat pan Mgr. Bulla. 

 

P.  B u l l a : 

 Přiznám se, že jsem v uvedeném prostoru nebyl. Jedná se o půdní prostor. S ohledem 

na velikost přislučovaného půdního prostoru se tady možná nabízí myšlenka toho, že by 

prostor bylo možné samostatně využít pro nějakou menší jednotku. Myslím si, že toto by měl 

právě zohlednit znalec. Neměl by to oceňovat jako nějaký zůstatkový prostor. Nenechte se 

zmást, v důvodové zprávě je uvedeno, že se bude přislučovat cca 79 metrů, ale z těchto metrů 

je část schodiště a část prostor se sníženou podchozí výškou. Jeho hodnota nebude taková. 

Zůstatek je myslím 55 metrů, které jsou plnohodnotné. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Chtěla jsem se zeptat, na základě čeho byly stanoveny 2 miliony jako smluvní sankce? 

 

P.  H e j m a : 

 Pane magistře, máte slovo. 

 

P.  B u l l a : 

 Vyplynulo to z diskuse na zdejším zastupitelstvu v rámci projednávání jiného bodu 

jiného prodeje části společných prostor. Myslím, že to bylo poprvé diskutováno loni v září. 

Letos v březnu se poprvé schválil záměr, případně prodej s takovou sankcí. Do té doby to 

bylo pouze ustanovení, že se zaváží, že to budou užívat bez smluvní sankce. Byla to diskuse, 

proto tam tuto částku dáváme ke všem. Je to otázka vašich návrhů a diskuse, jestli částka pro 

tuto jednotku je příliš nízká nebo vysoká. Návrhy z pléna jste došli k částce 2 mil., proto vám 

tuto částku předkládáme.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Nevypočítávali jste ji na základě hodnoty ze znaleckého posudku, ale z diskuse. To 

jsem si chtěla ujasnit.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Mám dvě poznámky, které jsem již říkal u jiných tisků na minulých zasedáních 

zastupitelstva. Nezamlouvá se mi, když jsme tak velký vlastník v objektu, že znalecký 

posudek dělá ten, kdo po nás něco chce. Líbilo by se mi, aby to bylo jako v bankách. 

Znamená to, že dotyčný to zaplatí, ale bude to oceňovat náš znalec. V tom případě mám větší 

jistotu, že znalecký posudek je v pořádku. Jak znalci správně říkají – akceptovaná odchylka je 

až 15 %. Těch 15% z celkové částky může dělat velkou sumu. To je první poznámka. 

 Druhá poznámka. Jestli jste si všimli, v důvodové zprávě je uvedena věta, že tento 

žadatel koupil byt od privatizantky v květnu 2006. Dostaneme se k té podstatné věci, o které 

budeme diskutovat, což je podstata privatizace. Chtěl bych jen upozornit, že tento byt byl 

privatizován tří měsíce předtím.  
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 Důležitá a zajímavá je částka půl milionu korun. Abychom se bavili o podstatě 

privatizace. Tady se kupovala bytová jednotka po třech měsících po privatizaci. To byla jen 

vsuvka. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Mám dvě poznámky. Líbí se mi nápad kol. Počarovské, nestanovovat částku 2 mil. 

jako paušálně, ale částka by se mohla odvíjet třeba procenty z hodnoty nemovitosti, o kterou 

se jedná. To by bylo docela praktické.  

 Druhá reakce. Mihlo se tady krátkodobé ubytování. Řekl bych zkušenost z našeho 

domu. Když se tam nemohou ubytovat turisté, stane se z toho nějaký čas ubytovna pro 

zahraniční dělníky. Není to o moc lepší než krátkodobé ubytování. Když se v každém bytu 

ubytuje šest až deset lidí, v dalším bytu dalších šest až osm, v dalším traktu další kamarádi, 

celé noci se navštěvují, třískají dveřmi atd. Někdy mi to připadalo, že jsou ještě zlatí turisté. 

Ti po několika dnech odjeli a byl tam třeba tři dny klid, ale toto bylo permanentní.  

 Jestli bychom místo krátkodobého ubytování nezačali používat formuli jakékoli 

ubytovací služby. Nelegální ubytovny je další nešvar na naší městské části. V bytech je téměř 

legálně provozována ubytovna.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Chci se ujistit, zda se shodneme na tom, že cena 30 tis. Kč/m2 i s přihlédnutím k 

technickému stavu je pro Prahu 1 velmi nízká a že znalecký posudek bude výrazně vyšší. 

Cena se musí blížit ke 100 tisícům za m2.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Reagoval bych jednak na pana Mgr. Kučeru, jednak na pana Mgr. Bodečka, kdy 

přemýšlíte nad posudkem. Pan Mgr. Bulla to tady říkal zaobalenou a taktní formou, ale v 

praxi je to tak, že posudek dělá znalec určený městskou částí, ale zaplatí ho žadatel.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Sitár Baborákovou. 

 

P.  B a b o r á k o v á : 

 Chtěla bych krátce doplnit pana Bullu. Větu jsme tam začali dávat na základě případu 

z Pařížské. Bylo to na základě usnesení výboru. Můžeme tuto větu na výboru znovu probrat a 

případně přeformulovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Herese. 

 

 

 



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 51 
 

P.  H e r e s : 

 Prosím vrátit se k meritu věci. Tady se jedná o záměr a předpokládám, že před 

vyhodnocením budeme mít znalecký posudek. 

 Další věc je, že se jedná o společné prostory na půdě v rámci SVJ, kde máme 30 %. 

Pokud my jako Praha 1 těch 30 % na půdě prodáme, zvětší se o to jednotka, my budeme platit 

méně do fondu oprav a bude to zisk pro Prahu 1. Nevidím jediný důvod, proč to neprodat za 

cenu, která bude stanovena znalcem. Jde teď pouze o záměr, nebavíme se o tom, jestli to 

prodáváme nebo neprodáváme. 

  

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu a předávám slovo předsedovi Návrhového výboru, aby nás provedl 

pozměňovacími návrhy. 

 

P.  B u r e š : 

 Kromě klasického návrhu „uložené v OVO“ máme pozměňovací návrh pana 

zastupitele Čižinského, který chce místo slov „bude využívána výhradně k trvalému bydlení“ 

použít slova „bude využívána výhradně k trvalému bydlení, a to ve smyslu bydliště dle § 80 

nového občanského zákoníku, dle kterého má člověk bydliště v místě, kde se zdržuje s 

úmyslem žít tam s výhradou zmíněných okolností trvale, a to včetně toho, že tato bytová 

jednotka nebude dlouhodobě nevyužívána“. 

 

P.  H e j m a : 

 Jiné návrhy nemáme. Budeme postupně hlasovat. Nejdříve o pozměňovacím návrhu 

pana Mgr. Čižinského.  

 Technická pan předkladatel, zda se ztotožní. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Neztotožňuji se, protože v tomto návrhu se mi promítá celá společnost Praha 1 sobě, 

kdy tady skutečně bydlí jen Pavel Čižinský a paní Talacková, ostatní jsou tady jen hlášení. 

Spíše mě zajímá drzost, s kterou je tento požadavek předložen.  

  

P.  H e j m a : 

 Zahájíme hlasování. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu pana zastupitele Čižinského. 

Pro 9, proti 1, zdrželo se 6, nehlasovalo 7. Tento návrh nebyl přijat. 

 Prosím hlasovat o pozměňovacím návrhu paní zastupitelky Počarovské, kdy navrhuje 

vyškrtnou příslušnou část textu. Pro 9, proti 1, zdrželo se 6, nehlasovalo 7. Tento návrh nebyl 

přijat. 

 Nyní můžeme přikročit k původnímu návrhu usnesení. Pro 13, proti 3, zdrželo se 5, 

nehlasovali 2. Usnesení bylo schváleno. 

 Můžeme přejít k bodu číslo 

14, tisk 1728 

žádost o uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění 

poskytovaná s užíváním nebytového prostoru v domě č. p. 493, k. p. Staré Město, 

Železná 20, Praha 1  

 Prosím pana radního Votočka a pana radního Grabeina Procházku, aby nás provedli 

tiskem. 

 

P.  V o t o č e k : 

  Tady se snažíme nějakým způsobem upevnit své chabé možnosti v tomto vztahu. Rada 

doporučuje splátkový kalendář uzavřít. Máme tady úžasnou smlouvu na 90 m2, ze kterých 
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máme 1 mil. ročně, jen jsme dva roky nedostali ani korunu. Uzavření splátkového kalendáře 

notářským způsobem nám trochu zlepší naše postavení do budoucna.  

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Tento návrh podpořím, ale chci se zeptat i s ohledem na to, co tady říkal pan  

dr. Votoček a když se podíváme na dobu nájmu, která je do července 2024 s právem opce, tak 

vzhledem k tomu, že nájemce nám dluží peníze, můžeme už říct, že je možnost opce 

porušena?  

 S ohledem na tento dotaz se chci zeptat, jestli v tomto objektu bylo nějaké větší 

technické zhodnocení.  

 

P.  H e j m a : 

 Reaguje pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Smlouva je od r. 2009. Dá se předpokládat, že pokud tam něco bylo, tak už je to 

odbydlené. Opce padá tím, že je tady dluh 2 mil.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Bavili jsme se o splátkových kalendářích, nemělo být tady také něco upravené včetně 

příslušenství nebo něco takového? To chci jen připomenout. 

 

P.  H e j m a : 

 Tady bylo řečeno do budoucna, že tam, kde to bude chybět, se to doplní. To je právě 

ten případ. Poprosíme pana radního Votočka jako předkladatele. 

 Doplňujeme – aktuálni výše příslušenství.  

 Technickou poznámku má pan zastupitel Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Bylo tady něco řečeno a že tam, kde to nebylo, se doplní. To je úplně nesmysl. 

Usnesení nějak zní a nedá se později doplňovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Myslel jsem, že to bylo pochopeno. Domluvili jsme princip a u každého předkladu 

musí předkladatel říci, co tam doplňuje, abyste věděli, o čem hlasujete. Tak to bylo míněno. 

Naváděl jsem pana radního Votočka, aby zřetelně řekl, co do usnesení doplňuje, abyste to 

věděli. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Zřetelně říkám, že hodnota splátkového kalendáře bude nejen dlužná částka, ale i 

příslušenství k datu uzavření kalendáře.  

 

P.  H e j m a : 

 Je nám to všem jasné? Ukončuji rozpravu. Slovo má předseda Návrhového výboru.  
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P.  B u r e š : 

 Chtěl jsem osvětlit, že jsme jako Návrhový výbor a Vlaďka Valíčková zavnímali, 

sledujeme to. Bylo to řečeno před hlasováním, že z původního slova je zde tato úprava, aby 

všichni viděli, o čem hlasují. Je to tam skutečně doplněno.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o takto doplněném usnesení. Pro 19, proti 0, zdrželi se 2, 

nehlasovali 2. Usnesení bylo schváleno. 

 Můžeme přistoupit k bodu číslo 

15, tisk 1726 

dohoda o zrušení spoluvlastnicví k nemovitému majetku formou rozdělení domu na 

jednotky – pozemek parc. č. 2032, jehož součástí je dům č. p. 693, Školská 28, k. ú. Nové 

Město, Praha 1 

 Prosím pana radního Votočka, aby se ujal slova. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Na adrese Školská 28 máme podílový dům. Původně jsme měli menšinový podíl ve 

výši 40 %, v r. 2015 se jeden ze spoluvlastníků pan doc. Beran rozhodl svůj podíl prodat 

městské části a tím došlo ke změně vlastnických poměrů. Máme nyní 60 % a dvě 

spoluvlastnice - paní xxxxxxx xxxxxxxx a paní xxxx xxxxxxxxx mají každá po 20 %. 

 Společné spravování tohoto domu naráží dlouhodobě na problémy, na různé názory 

jednotlivých vlastníků, takže po dlouhé debatě jsme se rozhodli, že by se dům dal rozdělit na 

jednotky a každému přidělit poměrnou část. Např. namítají to, že rekonstrukce bytů, která je 

prováděna městskou částí, prochází velmi složitým schvalovacím procesem, zatímco 

soukromník si byt může upravit byt podstatně rychleji a levněji.  

 Opakovaně jsme to probírali na majetkové komisi, kde se řešily otázky toho, co bude 

komu patřit. Paní Lustigová trvala na tom, že bude mít nějaké nebytové prostory. Nakonec 

majetková komise stanovila jasný postulát, že městská část nebytové prostory neprodává, a 

proto všechny nebytové prostory budou ve vlastnictví městské části a zbývající spoluvlastnice 

si z bytů mohou vybrat, které jim budou náležet s tím, že se tam dopočítá finanční rozdíl, 

který se uhradí.  

 Poslední debata byla vedena kolem nebytového prostoru 109, což je jakýsi sklep, 

kterým se chodí k základně výtahu. Nakonec jsme se dohodli, že tento prostor se stane 

společnými prostorami, nebude započítávám do vzájemného vyrovnání. Máte tam v tabulce 

konkrétní způsob rozdělení prostorů mezi jednotlivé vlastníky. 

 V tuto chvíli jsme ve fázi vyhlášení záměru. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Obligátní návrh: v bodu 2 vypustit „uložené v OVO“.  

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Amálko, nevím, jestli to je teď rozumné. Chci jen potvrdit slova pana dr. Votočka, 

protože jsem byl členem majetkové komise. Když jsem byl radním pro majetek, touto 

problematikou jsem se detailně zabýval.  
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Pokud se povede celou tuto záležitost dokončit, to znamená že dojde k rozdělení na jednotlivé 

jednotky, za sebe mohu říct, že podle tohoto návrhu budu velmi spokojený. Jak bylo řečeno, 

nebytové prostory nám zůstanou. Zejména byl zájem o Leicu Gallery.  

 Návrh, který je součástí neveřejné přílohy, je dobrý. Můžeme diskutovat, jestli je 

vhodné toto zveřejnit, protože to může vyvolat nepříjemnosti. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Mám dvě poznámky. Jedna se vztahuje k materiálu. Zatímco některé tisky obsahují 

téměř denní zápisky předkladatelů, tak v tomto tisku chybí celý znalecký posudek. Jsou tam 

pouze výňatky, což trochu považuji za chybu, protože nám to nedá úplný obraz o celé 

nemovitosti. 

 Druhá věc je ta, že si necháme nebytové prostory. Je to zvyklostí Prahy 1 nechat si 

nebytové prostory, ze kterých je potenciálně největší výtěžek, i když je otázka, jak to bude v 

tomto případě. Zbavovat se bytů nepovažuji za nejšťastnější. Nevím, jestli to byl požadavek 

spolumajitelek, ale tenčící se bytový fond na městské části nesvědčí o tom, že bychom chtěli 

mít nějakou moc nad tím, kdo tady chce bydlet, resp. kdo tady bude bydlet. 

 Na druhou stranu pokud si necháme nebytové prostory, tak nehrozí, že se toho 

současná koalice zbaví, což bych se v případě bytů bál. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Naváži na kolegu Brože. Jsou dvě otázky. Jedna je, zda vůbec je třeba spoluvlastnictví 

vypořádávat, případně zda je to v zájmu Prahy 1. Silné argumenty tady neslyším. Vyznívá to 

tak, že někdo něco chce po Praze 1 a Praha 1 mu vyhovuje. Respektuji, že se spoluvlastnice 

mohou domnívat, že se jim bude lépe hospodařit, když budou samy, když nebudou muset 

jednat s Prahou 1, ale to pro mne není ten hlavní důvod. Zopakujme si, že majetek Prahy1 se 

tenčí. Zatímco dnes má Praha 1 dominantní kontrolu nad celým domem, následně by měla 

dominantní kontrolu pouze nad části tohoto domu. Ptám se, zda je to opravdu zapotřebí, jestli 

současný stav není lepší, než co se zde navrhuje. I kdybychom dospěli k názoru, že ano, pak 

je otázka, zda chtít spíše byty než nebyty. Tato otázka je zajímavá. Je zde nějaký politický 

konflikt, současná koalice chce nadále byty rozprodávat ideálně pod cenou, opozice to 

nechce. Slyším to, co říká Vladan Brož, že to ještě rozfofrujete, než odejdete. Musíme se také 

ptát, jaký signál tím Praha 1 dává. Chceme spíše lidi, nebo podnikatele? Chceme spíše, aby na 

Praze 1 žili normální občané v obecních bytech, nebo bychom chtěli mít podnikatele?  

 Myslím si, že preferencí nebytů dáváme špatný signál. Jde nám hlavně o správu 

nemovitého majetku, domlouvat se s podnikateli, a bydlení necháme na soukromém sektoru. 

Vidíme, že to nefunguje. Hrozba, že v důsledku vaší politiky se o byty přijde, existuje. To, že 

preferujeme nebyty a byty necháme soukromým vlastníkům, se mi také nelíbí.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 
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P.  P o č a r o v s k á : 

 Omlouvám se, chyba je na mé straně, měla jsem dojem, že je tam znalecký posudek. 

Svůj návrh beru zpět. Dávám návrh na doplnění odrážky 2), že bere na vědomí znalecký 

posudek č. 58/367321, který máme uvedený v příloze důvodové zprávy.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Velkou část toho řekli mí předřečníci. Vladan Brož a Pavel Čižinský mají velmi 

podobný názor. Také jsem o tom dlouho přemýšlel a nedospěl jsem k jednoznačnému závěru. 

Vzhledem k tomu, že této koalici z principu nevěřím, svítí mi tam červené světélko, že v tom 

bude nějaká „levá“, chtěl jsem se jen zeptat, jestli při minulých jednáních také padla varianta, 

že bychom odkoupili podíly od současných dvou spoluvlastníků a že by celý dům patřil MČ 

Praha 1. 

 Byla tato varianta nabídnuta a jak dopadla případná jednání? Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, zda umíme odpovědět na tuto otázku. Hlásí se pan Mgr. Bulla. 

 

P.  B u l l a : 

 Pokud jsem dobře informován, byla a odmítly.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Začnu přiznáním. K rozdělení došlo za naší koalice, možná jsem to převzal ještě od 

předcházející koalice. Ten nespočet hodin strávený s oběma dámami nebyl vůbec jednoduchý. 

Zejména pod vedením Mgr. Dubské i pod vedením vedoucí finančního odboru, investic a 

dalších lidí, kdy se hodiny vypořádávaly různé nejasnosti – bylo a je to hrozně náročné. 

Nezapomeňme na jednu věc: že MČ Praha 1 je většinovým vlastníkem. Všechny věci, které 

dosud byly realizované, jakékoli investice, v poslední době výtah, střecha v rámci zadního 

nebytového prostoru, tak je realizujeme my jako MČ Praha 1 zcela zadarmo. Pokud se 

nemýlím, vznikne tam SVJ, společné prostory se budou dělit v poměru 60:20:20. Myslím si, 

že tento postup je správný 

 Otázkou je, jestli je pro nás lepší mít k dispozici byty, nebo nebyty. K tomu se 

nedokáži vyjádřit. Jak jsem říkal, jsem rád za Leicu Gallery, protože to byla jedna z kauz, 

která se na Praze 1 řešila, protože se tam investovalo mnoho peněz. Je dobře, pokud bude 

schválený tento návrh, že nám tento luxusní nebytový prostor zůstane.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Jsem rád, že Bodeček podporuje nebo potvrzuje obtížnost jednání se spoluvlastníky. 

Pokud jde o Leicu Gallery, byla rekonstruována naším nákladem. Spoluvlastníci, protože to 

nebylo od nich předem schváleno, odmítli se podílet na úhradě těchto věcí. 
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 Když se podíváte na barevnou tabulku na str. 3 a která je zásadním  materiálem, jak 

bude postupováno, tak z toho vidíte, že je tam 13 bytových prostor, které se rozdělují stejným 

dílem. 4 dostává paní xxxxxxxxx, 5 dostává paní xxxxxxx xxxxxxxx a zbývající 6 jsou 

prostory určené městské části, tedy bytové prostory.  

 Otázka toho, jestli bychom odkoupili celý dům, nepřipadala v úvahu už z toho, že v r. 

2015 spoluvlastnice předložily samostatný návrh, že by odkoupily určité jednotky, že si 

vybraly které by to měly být. Tento materiál má proti předchozímu už posudky, finanční 

vyrovnání, co způsobí potřebný doplatek. Můžeme celou záležitost vrátit zpátky k jednání se 

spoluvlastníky a o další dva roky to prodloužit, protože to, co je předkládáno, je s nimi 

dohodnuto, dokonce i právník, který tam byl s paní xxxxxxxxxx, který chtěl podat něco 

jiného, nakonec toto odsouhlasil. 

 Je to návrh k tomu, aby byl vydán záměr k tomuto rozdělení. Samozřejmě nejsme 

hluší k veškeré možné diskusi. 

 Paní Počarovskou budu asi šokovat, ale s návrhem na uvedení čísla do posudku 

souhlasím.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Kučera má slovo. 

 

P.  K u č e r a : 

 Chci si ujasnit proces. Schvalujeme dohodu o zrušení spoluvlastnictví, která bude 

dohodou o rozdělení domu na jednotky. Na rozdíl od kolegy v tom žádnou „levou“ nevidím a 

materiál mi připadá normální.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Chtěl jsem jen reagovat na kolegu Bodečka, který říkal, že platíme všechny opravy. 

Toto břemeno na společných prostorách budeme mít i v SVJ. Většinou se to týká střechy, 

pláště a společných prostor.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Budu reagovat na Pavla Nazarského. Asi jsem se ne správně vyjádřil. Pokud se tam na 

objektu ve Školské 28 realizovalo, tak co se týká administrativy a smluv, všechno jsme to 

zajišťovali my.  

 Co se týká budoucnosti, pokud bude přijato toto usnesení a potom i vyhodnocen 

záměr, budou se na tom oni podílet na základě plochy, která slouží všem. 

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím předsedu Návrhového výboru, aby nás provedl 

pozměňovacími návrhy a protinávrhy.  

 

P.  B u r e š : 

 Máme tady doplňující návrh paní zastupitelky Počarovské. 

 Bod 1 by byl rozdělen na bod 1), který tam máme, bere na vědomí informaci z jednání 

komise obecního majetku. 
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 Přibyl by nový bod 2), který zní: Část znaleckého posudku č. 58/3673/2021 o ceně 

bytových jednotek umístěných v budově č. p. 693, včetně příslušného podílu na společných 

částech budovy č. p. 693 a pozemku parc. číslo 2032, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 

1132 m2, to vše v k. ú. Nové Město, obec Praha, zpracovaný dne 21. 5. 2021, uvedené v 

příloze č. 1 tohoto usnesení. 

 Na konci bodu 2) nebude „dle přílohy tohoto usnesení uložené v OVO“, ale „dle 

přílohy 2 tohoto usnesení uložené v OVO“.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, aby se předkladatel vyjádřil, zda se ztotožnil s tímto doplňujícím návrhem. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Ztotožňuji se.  

 

P.  H e j m a : 

 Stává se to součástí původního návrhu.  

 

P.  B u r e š : 

 Jiný návrh nemáme, budeme hlasovat o upraveném původním návrhu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 14, proti 0, zdrželo se 8, nehlasovali 2. Usnesení bylo 

schváleno.  

 Nyní vám předkládám bod pod pořadovým číslem 

31, tisk 1732 

odejmutí svěřeného majetku  

 MČ Praha 1 byla v minulosti investorem různých staveb, které se nacházejí na 

veřejných prostranstvích, což je obvyklé. Je investorem a zároveň je třeba předat tyto stavby 

těm, kteří se o danou stavbu starají.  

 V tomto případě se jedná o dvě investiční akce, což je dopravní zklidnění Truhlářské a 

Soukenické ulice, kde bylo vybudováno veřejné osvětlení v počtu 28 kusů světelných míst na 

pozemcích, a dále je to akce revitalizace Anenského náměstí, kde se jedná o 2 kusy 

slavnostního osvětlení, opět na citovaném pozemku. 

 Správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení v hl. m. Praze provádí na základě 

příslušné smlouvy uzavřené s hl. m. Prahou firma Technologie hl. m. Prahy, což je účelová 

organizace hl. města. Protokolárně a technicky byly tyto stavby již předány, my je musíme 

převést ještě z hlediska právního, abychom formálním úkonům učinili zadost. Proto vám 

předkládám toto usnesení, ve kterém bychom jako zastupitelé měli schválit převod těchto 

jednotlivých částí stavby na hl. m. Prahu.  

 Otevírám rozpravu. Končím rozpravu. Prosím hlasovat. Pro 16, proti 0, zdrželi se 4, 

nehlasovali 4. Usnesení bylo schváleno. 

 Prosím projednat bod číslo 

32, tisk 1748 

změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 111, parc. č. 324/1, Pohořelec 25,  

k. ú. Hradčany, Praha 1  

 Prosím pana radního Votočka, aby se ujal tisku. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Pan Mgr. Bulla odešel, ale já ho zavolám zpátky k pultíku. Jak už jsem v debatě o 

programu říkal, mám s tímto materiálem společné jen to, že ho předkládám, neboť spadá do 
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mé gesce. Představa pana Mgr. Čižinského, že celé to dělám kvůli své sekretářce není pravda, 

o materiálu jsem se dozvěděl až když jsem ho dostal k podpisu. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Prosím pana kolegu Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pokud jde o střet zájmu, je to kategorie objektivní a ne subjektivní. Pokud jsem v 

nějaké rozhodovací pozici a střetává se soukromý zájem, řešit to musíme.  

 Vašemu tvrzení o tom, že s tím nemáte nic společného, věřit můžeme, nebo také tomu 

věřit nemusíme. Pro mne je relevantní to, že v tisku nevidím žádné zdůvodnění toho, proč se 

jeden byt zvětšuje a druhý se zvětšuje. V tomto smyslu je to naprosto nedostatečné.  

 Vzhledem ke zkušenostem, které tady jsou a vzhledem k celkové nevěrohodnosti 

současné garnitury se ptám, co bude dál. Bude byt jednou privatizován? Jaká je garance, že k 

tomu následně nedojde? Prosím o odpovědi aspoň na tyto dvě otázky.  

 

P.  H e j m a : 

 Další přihlášený je pan zastupitel Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Vzhledem k tomu, že se v domě nacházela i pobočka Městské knihovny, která byla 

přesunuta do jiných prostor v r. 2012 nebo 2013, zajímala by mě genese tohoto problému 

změn dispozic bytů. Prosím, abyste nám to vysvětlil a řekl, kdo tam bydlí. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, zda bude odpovězeno na otázky. Slovo má pan Mgr. Bulla. 

 

P.  B u l l a : 

 Genese je poměrně dlouhá. Na zastupitelstvu byla řešena už za předchozího období, 

kdy byla schválena smlouva o výstavbě, na základě které je dům v současnosti rozdělen na 

jednotky – smlouva o výstavbě a změna prohlášení vlastníka ze dne 4. 3. 2019. Toto je 

smlouva o výstavbě dosud nebyla zkonsumována, protože dosud neproběhly všechny v ní 

uvažované změny. Mimo jiné tam v současnosti probíhá výstavba tzv. sklípků, což jsou 

místnosti na dvoře. Místo původních dřevěných kójí jsou dnes zděné a na základě smlouvy 

budou přiděleny k jednotlivým bytovým jednotkám. 

 Velkým iniciátorem změn byla městská část, kdy se na základě stavebního povolení 

řešila změna účelu užívání u spousty jejích jednotek, kdy účel užívání se přesouval z jedné 

strany domu na druhou, nebo se z nebytového prostoru buduje bytová jednotka, případně z 

jiného nebytového prostoru se dělají jednotky tři a v přízemí zůstává nebytový prostor, a pak 

jsou dvě nové bytové jednotky.  

 V tomto případě jednotka 111/11, jak vidíte v příloze č. 4, což je výpis z listu 

nemovitostí z katastru nemovitostí, tak u této zmenšované bytové jednotky je poznámka, že se 

jedná o rozestavěnou jednotku. To je právě ta jednotka, která vzniká z původní nebytové 

jednotky a její účel po kolaudaci bude bytový. Právě tato jednotka je navržena – je to v 

příloze č. 3, kde je schéma toho, co obsahuje jednotku a kde dojde, pokud to bude schváleno, 

ke změně mezi jednotkami tohoto prostoru. To vlevo vyšrafované, původně jednotka 4+kk o 

výměře přes 140 metrů, se o 44metrový pokoj zmenší na jednotku 3+kk. Jednotka, která se 

bude zmenšovat, je neobývána. Jednotka 111/2 je v současné době 2+kk. Její kuchyně je ve 

vstupní chodbě. Aby to odpovídalo standardu 21. století, bylo navrženo, aby se kuchyň 

přemístila do nově vzniklého obývacího pokoje o výměře 44 metrů, který měl původně 
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náležet k jednotce 11. Z původního 2+kk by vznikla jednotka 3+kk. Účelem je lepší využití a 

případně i budoucí pronájem, kdy bychom pak nepronajímali neobsazenou a zatím 

nezkolaudovanou jednotku 111/11, která má mít 140 metrů, ale měla by cca 95 metrů. 

 To je k důvodu této změny. Jde o lepší pronajímatelnost, kdy prostor nebude tak 

velký. Dělit ho dále na dvě menší jednotky tam nebylo možné s ohledem na technické zázemí, 

což jsou stoupačky a rozvody vody, a vyšší standard u jednotky 2, aby neměla kuchyni ve 

vstupní chodbě.  

 To k důvodům změny.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Toto je poslední předkládaný materiál pana Votočka. Řešíme tady i nebytové prostory 

a gesčním radním pro nebytové prostory je Karel Grabein Procházka. Překvapuje mě a řešili 

jsme to i v rámci opozičních zastupitelů, že spoustu materiálů nepředkládáte spolu. Myslím si, 

že je to chyba a pro nás, zastupitele, je těžké se orientovat, když nevíme, jak se k tomu staví 

gesční radní. 

 Chtěla bych apelovat, aby materiály, které se týkají nebytových prostor, 

spolupředkládal pan Grabein Procházka. 

 Tyto matriály nejsou projednávány na finančním výboru, i když ze zákona o obcích 

finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a s finančními prostředky obce. 

Domnívám, že tyto materiály by měly jít na výbor jako na poradní orgán zastupitelstva. V 

materiálu by měl být napsán výsledek takového jednání. 

 V materiálech je sice napsáno, že se tím komise obecního majetku zabývala, ale není 

tam často výňatek o hlasování, kolik hlasovalo a případně krátká diskuse, která je v zápise 

uvedena.  

 Na tyto tři věci bych chtěla apelovat a prosím, abyste to reflektovali a příště materiály 

předkládali v lepší podobě. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Jestli tomu dobře rozumím, tak původní nebytový prostor knihovny je dnes jednotka 

111/11 plus ještě jedna místnost? V r. 2012 jsme se nikdy nedozvěděli od tehdejšího starosty, 

proč dává výpověď z nebytového prostoru. Spekulovalo se o tom, že to má být někomu 

přihráno jako byt. Tady je asi už odpověď. Vidíme, že tu byl nějaký způsob, jak si získat 

hezký byt. První patra v těchto starých budovách jsou ta nejkrásnější. 

 Nedozvěděl jsem se, kdo je obyvatelem jednotky 111/2. Tato otázka stále trvá. 

Jednotka 111/11 je stále prázdná, jak tomu rozumím.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o odpověď. Pan Mgr. Bulla. 

 

P.  B u l l a : 

 Co se týká knihovny, nenacházela se v prostorách, kde má vzniknout jednotka 111/11, 

nacházela se v přízemí, nikoli v tomto prostoru. V rámci diskuse a návrhů jednotka 111/11 

tam vzniká na základě stavebního povolení. Myslím, že je to druhá etapa, protože první část 

už byla zkolaudována v rámci přesunu nějakých jednotek a tady se teprve realizuje.  



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

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

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 60 
 

 V tomto případě úřad jedná právě s ohledem na péči řádného hospodáře a snížení 

nákladů, kdy změnu dispozice předkládá teď a nikoli až po kolaudaci jednotky 111/11, to 

znamená v průběhu stavby. Aby se nedostavěla jednotka 111/11, a potom se nežádalo o 

změnu, o novou stavbu a o vyčlenění její části pro jednotku 2, řeší se to v průběhu stavebního 

řízení. 

 Proč to bylo předloženo teď? V okamžiku, kdy to projektant, který to má na starosti, 

zpracoval, přinesl podklady a z plánku, který je přílohou důvodové zprávy, jsme zjistili údaje, 

které jsme potřebovali pro projednání změny. Dle vyjádření předsedkyně SVJ nikdo s tím 

nemá problém, protože se jedná o interní věc v rámci jednotek a bylo by to pak řešeno 

dodatkem ke smlouvě o výstavbě. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Herese. 

 

P.  H e r e s : 

 Reagoval bych na kolegyni Počarovskou. Nepochopil jsem, z jakého důvodu by se 

mělo posunutí dělící zdi mezi našimi jednotkami řešit na finančním výboru. Další věc je, že se 

jedná o bytové jednotky a nejedná se o obchod a služby, což má v gesci radní Grabein. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Vymlouvání se pana radního Votočka na SVJ ničím potvrzeno nebylo, je to jen věc 

toho, jak se Praha 1 dohodne. Máme dva byty vedle sebe a jeden se zvětší a druhý zmenší. 

 To, že v tisku absentuje zdůvodnění, je také jasné. Pokud se tvrdí, že byt č. 11 je příliš 

velký a byt 2 se zvětší, to nějaký smysl dává, ale mělo to být uvedeno v tisku. Tato úvaha 

logická je, ale nebyla nijak zdůvodněna.  

 Prostor 111/11 není zkolaudovaný. Přičlenění části prostoru k jednotce 2 znamená, že 

sekretářka pana radního Votočka paní xxxxxxxxx bude užívat nezkolaudovaný pokoj, nebo 

bude mít část bytu zkolaudovanou a část nezkolaudovanou? Toto také příliš nedává smysl. 

 Opakovaně se ptám na riziko privatizace, zda to hodláte následně prodat. 

 Zeptal bych se také, zda paní xxxxxxxxx už byt od městské části neprivatizovala? 

Mohlo by mi být na to odpovězeno např. panem předkladatelem?  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o odpověď. Dávám slovo panu zastupiteli Kučerovi. 

 

P.  K u č e r a : 

 Vrátím se do minulosti. Tento nebytový prostor ve druhém nadzemním podlaží je 

prostor bývalé knihovny, chodilo se tam po točitém schodišti. V r. 2012 to bylo zrušeno, 

Městské knihovně byla dána výpověď bez náhrady. Byl velký občanský tlak, ke kterému se 

tehdy kromě Zelených připojili i zastupitelé ODS, kteří byli tenkrát v opozici, kolega Bureš si 

to určitě bude vybavovat, a kteří podpořili to, že se knihovna přesune do jiných prostor, neboť 

je tam potřeba.  

 Velmi mě zaujalo, že odpovědný projektant celé této akce je pan arch. Trubek, který 

zároveň v tomto domě bydlí a už tenkrát zlí jazykové říkali, že ve výpovědi z nebytového 

prostoru jsou zájmy pana architekta. Tady se to zase trochu spojuje. Jak říkal kol. Nazarský, 

že cítí, že je v tom nějaká „levá“, tak tady celkem jasně nějaká „levá“ byla už tehdy. Co tam 

dnes z té „levé“ zbývá, to nevím, ale je to úsměvné.  
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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 : 

 V krátkosti jsem chtěla reagovat na pana Herese. Byl to obecný povzdech ke všem 

materiálům, které byly dnes předkládány a které se týkají nebytových prostor. Jde o to, aby to 

do budoucna tak nebylo.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Stěžoval jsem si na neúplnost tisků a týká se to také tohoto. Z informací, které zde 

zaznívají vyplývá, že v materiálu není dostatek informací, abychom se mohli řádně 

rozhodnout. Spíše vypadá, že to, že tam nejsou všechny informace, je úmyslné. Pro mne je 

tento materiál nedůvěryhodný.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Pane dr. Votočku, zdá se mi, že jste neodpověděl panu Mgr. Čižinskému, jestli je nám 

známo, že paní v minulosti už něco privatizovala? Ještě bych doplnil dotaz, zda v bytě bydlí 

sama, nebo se jedná o vícečlennou rodinu. Pokud jich tam bude víc, přál bych jí, aby bydleli 

ve větším prostoru. Ale to je jen drobnost. Zajímá mě privatizace, to je zásadní otázka. Mohlo 

by být na ni odpovězeno? Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka o reakci. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Nechával jsem si to na závěrečné slovo. Ano, paní xxxxxxxxx privatizovala kdysi byt 

na Malostranském nám. 22. Tento by má na smlouvu, kde se s privatizací nepočítá.  

 Jak to bylo v r. 2012 a 2010 kolem knihovny, to vím. Vy jste, pane Kučero, 

Hradčanský starousedlík více než já. V tuto chvíli vím, že jsou tam problémy s Ministerstvem 

zahraničních věcí, které dospělo k názoru, že boudičky na dvoře mohou sloužit jako 

stanoviště, na které si vyleze „snajpr“ a bude střílet po ministru zahraničních věcí. Myslím, že 

to je záležitost, kterou řeší SVJ. Tam už dal někdo nějakou žalobu proti tvrzení ministerstva. 

 Materiál připravoval pan Mgr. Bulla, já ho předkládám jako gesční radní.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Mgr. Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Vaše sekretářka už jednu privatizovala byt na Malostranském nám., předpokládám, že 

ho už nemá, asi ho prodala. Teď je v nájmu městské části a vy předložíte návrh jí byt zvětšit a 

zapomenete napsat, že je to vaše sekretářka. Jak máme věřit, že jí následně byt neprodáte? Má 

Praha 1 tolik bytů, aby lidé, u nichž je zájem, privatizovali vícekrát? Domnívám se, že nikoli. 
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P.  H e j m a : 

 Pan radní Votoček reaguje. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Pane magistře, nevím, jak dosáhnu toho, abyste mi věřil, když mi ani nevěříte, jaké 

mám číslo bot. Tento byt ale není určen k privatizaci. Zásada, že nikdo nemůže privatizovat 

dvakrát, stále platí. 

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Vznáším dotaz na předsedu Návrhového výboru, zda máme nějaké 

protinávrhy? 

 

P.  B u r e š : 

 V diskusi ani písemně jsme nezaregistrovali žádný protinávrh. 

 

P.  H e j m a : 

 Budeme hlasovat o původním návrhu usnesení. Pro 13, proti 0, zdrželo se 9, 

nehlasovali 2. Usnesení bylo schváleno.  

 Nyní můžeme přistoupit k tisku číslo 

16, tisk 1349 

zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z usnesení rady a 

ZMČ Praha 1 od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021  

 Dovolím si předat řízení panu místostarostovi. 

 

P.  B u r g r : 

 Dávám slovo předkladateli, což je pan Mgr. David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Vážení kolegové, byl vám předán dokument, který se nazývá Zpráva Kontrolního 

výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z usnesení rady a ZMČ Praha 1 za první čtvrtletí 

letošního roku. 

 Než se dostanu k tomuto materiálu, připomínám zejména koalici, že jsme minule tady 

schválili nevyřešené úkoly za r. 2019 a 2020 s tím, že vaší povinností je s úkoly se vypořádat 

do konce října letošního roku. Chci poděkovat všem, kteří proti předloženému materiálu 

napravili situaci. Když se podíváte, tak vidíte, že zastupitelstvem pro 1. čtvrtletí letošního 

roku bylo uloženo 21 úkolů, a v tisku, který přijal Kontrolní výbor, máte uvedeno, že dva 

úkoly jsou nevyřízené. Nově se toto číslo mění na nulu.  

 Co se týká rady, radou bylo uloženo pro 1. čtvrtletí 431 úkolů s totožným termínem, 

nevyřízených ve zprávě je 20 úkolů, k včerejšímu dni, kdy došlo ještě k eliminaci, zůstaly 

úkoly tři. 

 Jeden úkol jde za starostou Petrem Hejmou v souvislosti s přijetím movitých darů od 

Sboru dobrovolných hasičů pro jednotku. Pokud si pamatuji, byly tam dvě věci – vozík a 

thermokamera. Toto je třeba vyřešit uzavřením darovací smlouvy. 

 Druhý úkol jde na OTMS – předložit radě finanční analýzu nákladů na provoz objektu 

našeho parkovacího domu ve Štěpánské. 

 Třetí úkol jde za starostou a týká zajištění spolupráce Nemocnice Na Františku s 

ostatními zdravotnickými zařízeními a informovat o tom zastupitelstvo.  

 Aby měl pan radní Bureš snadnou práci, dostáváme se k usnesení, ve kterém je, že 

zastupitelstvo bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru o kontrole úkolů vyplývajících z 

rady a zastupitelstva za 1. čtvrtletí, a za druhé zastupitelstvo bere ústní informaci ode mne o 
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nesplněných úkolech. V tisku máte úkolů několik. Došlo tady k eliminaci a zůstanou nám 

pouze tři úkoly. Budou to úkoly: UK21_0046, UK20_04137 a UK20_05149. Panu radnímu 

Burešovi jsem tento materiál předal. 

 Dochází k úpravě usnesení, kdy u 1. čtvrtletí zůstanou tři úkoly, které jsem teď uvedl. 

Prosím ty, kteří tyto úkoly nesplnili, aby se s nimi co nejdříve vypořádali, ať už odepsáním, 

pokud úkoly byly splněny, případně aby požádali radu o posunutí termínu pro splnění. 

 

P.  B u r g r : 

 Děkuji panu předkladateli. Ví předseda Návrhového výboru o zeštíhlení bodu č. 2? 

Ještě se hlásí pan dr. Votoček, přehlédl jsem vás, zamlžely se mi od roušky brýle. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Velice mě to mrzí, zvláště od vás, pane místostarosto. Chtěl jsem doplnit Bodečka v 

tom, že říkal, že bude uvádět, čeho se to týká a ne jen čísla usnesení. V mnoha případech je to 

dáno tím, že rada nebo zastupitelstvo uloží termín splnění úkolu v domnění, že všechno půjde 

hladce, ale často je to závislé i na spolupráci partnera nebo nepartnera. Jako typický příklad 

bych uvedl případ zde již schválené, ale nerealizované změny prohlášení vlastníka v domě 

Hellichova 11/a z r. 2019, kde dosud nedošlo k dohodě s jedním z vlastníků, který za souhlas 

a podepsání vlastníka vyžadoval, abychom mu dali parkovací kartu a lítačku na tramvaj. 

Tento problém se táhne 9 let a stále se objevuje jako nesplněný úkol, ale jeho splnění ne vždy 

závisí na nás.  

 

P.  B u r g r : 

 V Hellichově 11 bydlí sociálně slabší občané, tak se nedivte, že chtěli lítačku na 

tramvaj.  

 Chce ještě doplnit pan Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Buď mohu přečíst všechny vyřazené a vyčerpat na to čtvrt hodiny, nebo ty, které 

zůstávají. V bodu 2 dle ústní informace zůstávají jen UK21_00446, UK20_04137 a 

UK20_05149. Takto zní upravený návrh usnesení. 

 

P.  B u r g r : 

 O takto upraveném usnesení budeme hlasovat. Pro 23, proti 0, zdržel se 0, 

nehlasoval 0. Usnesení bylo přijato. Předávám řízení panu starostovi. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji, pane místostarosto. Můžeme přejít k projednání bodu 

17, tisk 1657 

posunutí termínu pro splnění úkolu uloženého usnesením ZMČ Praha 1 č. UZ21/0228 ze 

dne 10. 2. 2021 – škoda vzniklá stavebními aktivitami na pozemku MŠ Revoluční, které 

proběhly v souvislosti se zbudováním a následným odstraněním parkovacího stání pro 

hasičský vůz v letech 2018 a 2019  

 Prosím předsedu Kontrolního výboru Davida Bodečka, aby se ujal předkladu. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Tímto tiskem se odkazujeme na usnesení Kontrolního výboru č. 16 z 6.září letošního 

roku. Předkládám vám návrh usnesení, jehož obsahem je posunutí termínů pro plnění úkolů 

uložené Kontrolnímu výboru, aby Kontrolní výbor předložil zastupitelstvu prošetření 
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souvisejících okolností v závislosti na stavebních aktivitách realizovaných na pozemku MŠ v 

Revoluční. 

 Připomenu, že zastupitelstvo už 10. února letošního roku uložilo Kontrolnímu výboru, 

aby předložil okolnosti a předložil výsledek s termínem do 30. září letošního roku. 

Zastupitelstvo přijalo zmíněné usnesení na základě předloženého tisku Pavla Nazarského. 

Připomínám, že důvodem předložení materiálu by měla být údajná škoda vzniklá na realizaci 

nepovolené stavby v r. 2018. V důvodové zprávě, kterou máte k dispozici, je popsaná časová 

hierarchie případů v závislosti na Kontrolním výboru, kdy to nejpodstatnější pro výrok 

Kontrolního výboru se zadrhlo v souvislosti s letním období a s absencí na oddělení interního 

auditu. 

 Zprávu o výsledku interního auditu jsem získali z kanceláře pana starosty teprve včera. 

Nevím, jestli tato zpráva už byla postoupena tajemnicí výboru - pokud ne, tak bude – 

předsedovi pracovní skupiny panu Mgr. Petru Scholzovi, který je místopředsedou 

Kontrolního výboru a zároveň předsedu pracovní skupiny. Pracovní skupina zhodnotí 

výsledek interního auditu, zaujme nějaký postoj a seznámí Kontrolní výbor s výsledkem. 

Kontrolní výbor, pokud bude souhlasit s výsledkem práce pracovní skupiny, vám následně 

materiál předloží. 

 Pokud Kontrolní výbor nebude souhlasit s prací pracovní skupiny, došlo by ještě k 

dopracování.  

 Z tohoto důvodu si vás Kontrolní výbor dovoluje požádat o posunutí termínu pro 

splnění úkolu, a to z 30. 9. na 9. 11. letošního roku, což je termín zasedání zastupitelstva. 

Připomínám, že následující zasedání zastupitelstva je někdy v polovině října. Připomínám, že 

materiály na toto zasedání se musí odevzdat 12 dnů předem. Technicky je datum 9. 11. jako 

nejrozumnější. Bude ale záležet na pracovní skupině a potom na Kontrolním výboru. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Trochu jsem očekával, že se v původním termínu nestane nic. Případ jsem tady 

opakovaně od května loňského roku vznášel, že vznikla škoda. Stavěli jste se k tomu jako 

hluší. Teprve když jsem našel ve stavebním deníku osobu, která zřejmě buď svévolně nebo na 

pokyn někoho z minulého vedení zadala zakázku, kterou vznikla škoda. Všechny okolnosti 

jsem v důvodové zprávě popsal. Čekal jsem, že nebude problém zadat to auditu a aby si 

Kontrolní výbor vyžádal materiál. Bylo to v únoru. Nečekal jsem, že ještě v září nebudeme 

mít hotový výstup.  

 Když se to protahovalo, spočítal jsem si, že v polovině srpna by došlo k promlčení 

celé záležitosti. Škoda je ale nemalá. Na základě toho, co se stalo, jak bylo nakládáno s 

veřejnými prostředky, podal jsem trestní oznámení na státní zastupitelství, aby k promlčení 

nedošlo. Nevím, jak si mohu vysvětlit průtahy a obstrukce současné koalice, proč to nechtěla 

řešit, proč nejdříve bagatelizovala, že o nic nejde, a potom když uznala, že tam mohla 

vzniknout škoda, tak opět byla nečinnost. Domnívám se, že nečinnost je možná trestná, ale je 

to smutné.  

 Jen pro vaši informaci. Podal jsem trestní oznámení. Byl bych rád, kdybyste zaujali 

aspoň do příštího zastupitelstva jasné stanovisko. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

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

 Z předkladu nevidím žádný legitimní důvod, proč to není možné teď stihnout. Mám 

také dojem, že se tato věc záměrně zdržuje, aby se to časově zametlo pod koberec 

 Nevím, jestli někdo řešil otázku promlčení, ale v tisku není řešena vůbec. Je to právně 

velmi významná otázka. 

 Tento tisk je pro mne velmi nevěrohodný a rozhodně pro něj nebudu hlasovat. 

Doporučuji to také ostatním. 

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má pan Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Pane starosto, interní audit v této věci je už hotový? Mohl byste nám říct, jaký je jeho 

výsledek? 

 

P.  H e j m a : 

 Určitě. Audit byl dokončen, byl mi předán myslím na začátku minulého týdne s tím, 

že byly prověřeny všechny okolnosti. Jestli vám mohu svými slovy interpretovat závěr auditu, 

bylo shledáno, že postupováno bylo na základě rozhodnutí aktuálního vedení městské části. 

První vedení dalo pokyn k realizaci a na základě toho v rámci svěřených kompetencí 

jednotliví úředníci tento záměr realizovali. Po volbách došlo ke změně vedení a toto vedení 

dalo zase pokyn nerealizovat.  

 V tomto směru z hlediska kompetenční vztahů bylo postupováno na základě pokynů 

dané reprezentace. Samozřejmě změna politického názoru na věc neznamená, že úředníci 

pochybili, když  realizovali. To je jeden závěr. 

 Další závěr je, že tam byly určité nálezy, které se vztahovaly k jistým pochybením v 

rámci procesu stavby, že se ne striktně dodržovala tehdejší povolení atd. To je ale třeba se na 

audit podívat. Ani tato pochybení, která byla lidského faktoru a za kterou mohou nést 

odpovědnost ti, kteří v této době procesovali věc a kteří už tady mezi námi nejsou, nevedla k 

tomu, že by se kvalifikovalo, že by tam vznikla nějaká škoda. Realizováno bylo na základě 

legitimního pokynu v souladu s kompetenci tehdejšího vedení.  

 Audit má pan předseda Bodeček k dispozici, projednejte si ho na Kontrolním výboru.  

 Slovo má pan předkladatel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Budu reagovat na kolegu zastupitele Pavla Čižinského, kdy kritizoval tisk. Chtěl bych 

jen upozornit, že tisk je žádostí o posunutí termínu. Doporučil bych panu zastupiteli, aby se 

podíval na jiné obdobné tisky, kde je žádost zastupitelstvu, aby se termíny posunuly, kdy tisky 

v podstatě obsahují jen dvě věty v důvodové zprávě, ale tady je popsán celý proces. Za tiskem 

si naprosto stojím a stojím si za rozhodnutím Kontrolního výboru.  

 Co se týká promlčení, tak do promlčení se počítá doba, kdy jsou zahájeny úkony v 

trestním řízení. Myslím si, že k promlčení už došlo. Pokud by se ale prokázalo, že někdo 

jednal tak, jak neměl, pravděpodobně by se to počítalo od jiné doby. To ale není podstatné.  

 Podstatné je, že pan Čižinský navrhl zastupitelům, aby nebylo přijato navržené 

usnesení. V takovém případě bych navrhl, aby zastupitelstvo vzalo na vědomí informace 

starosty a na základě toho se dnes s tímto úkolem vypořádalo. Myslím, že to není rozumný 

nápad, ale pan zastupitel Čižinský na základě tohoto návrhu to prosazuje. Kdyby byly nějaké 

minuty na klub, možná bych si toto osvojil.  
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P.  H e j m a : 

 Mám to považovat za návrh na přestávku pro jednání klubů po ukončení rozpravy? 

 Pan předseda Caban. 

 

P.  C a b a n : 

 Požádám po ukončení rozpravy na 10 minut pro jednání klubů. 

 

P.  H e j m a : 

 Pokračujeme v rozpravě. Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Závěr auditu mě nepřekvapuje, linie se drží prvního právního posudku, který si 

nechala účelově zpracovat paní Mgr. Špačková. Je to účelové mlžení. Pan starosta tady říkal, 

že předminulá a minulá reprezentace dala legitimní pokyn. Neustále jsem volal po tom, že 

chci vidět ten pokyn, důkaz toho, že skutečně minulá reprezentace vydala pokyn. Opakovaně 

jsem zde říkal, že nic takového neproběhlo ani na jednání rady, nikde není ani jediný zápis o 

tom, že by se tam něco takového mělo realizovat. Jestli takto pracoval náš interní audit, tak je 

to velmi skandální a velmi se těším, až ho dostanu do ruky. Tím spíš je potřeba se touto 

kauzou dále zabývat. Je to pravdu skandální. Děkuji za pozornost.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Předřečník mi vzal to, co jsem chtěl říct. Věc se má tak, že pokyn dán nebyl, nedošlo k 

rozhodnutí zastupitelstva, ani k rozhodnutí rady, ani k ničemu jinému. 

 K reakci na Davida Bodečka. Domnívám se, že pokud schválíme odložení splnění 

úkolu, nějakým způsobem legitimizujeme proces, který se nám nelíbí. Myslím, že právem.  

 Můžeme to vzít na vědomí, vypořádat se s tím jinak, ale domnívám se, že proces 

prověřování je vadný. Jako zastupitelstvo to můžeme konstatovat a aspoň nelegitimizovat to 

tím, že bychom prodloužili lhůtu.  

 

P.  H e j m a : 

 Další na řadě je pan zastupitel Brož. Máte slovo. 

 

P.  B r o ž : 

 Jsem rád, že jsem slyšel z úst pana starosty, že byl dán pokyn. Budu rád, když nám 

sdělí, jakou formou byl dán, či to byl pokyn a z jaké doby. Slyšeli jsme tady, že rozhodnutí 

rady nebylo, takže budeme rádi slyšet jména a data.  

 

P.  H e j m a : 

 Myslím, že v tomto směru můžete vycházet z interního auditu, tam všechny podklady 

a informace, na základě kterých bylo vše zkoumáno, jsou uvedeny. V tom nemůže být 

problém. Já čerpán z tohoto auditu.  

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Myslel jsem, že tento bodu bude trvat tak deset vteřin, protože je zcela běžný a říká: 

pokračujeme dál, pracujeme na tom, potřebujeme prodloužit termín z objektivních příčin, což 
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se tady děje u mnoha věcí. Vidím, že se tak nestalo. Do toho zaznělo, že byl dokončen audit, 

který Kontrolní výbor dostane, budeme tady mít speciální pracovní skupinu. Bude-li mít 

otázky, prostřednictvím pana starosty požádejte, aby bylo něco rozšířeno, vysvětleno, 

dopracováno. 

 Dějí se tady takové věci, jako kdybych teď začal říkat o transparentnosti. Kdo jste byl 

na posledním zastupitelstvu hl. m. Prahy, tam toho hodně padalo o netransparentnosti – 

rozdělování IT zakázek, zaměstnávání stranických lidí v sekretariátech a na IPR. Ať to tam 

někdo prošetří a ať je výsledek. Kdybychom chtěli používat slovo o nějaké 

netransparentnosti, pochybnostech a podvodech apod., mohli bychom se tím tady vyžívat 

několik hodin, ale neděláme to.  

 Podpořím to, co říkal pan předseda Kontrolního výboru. Slušně požádal o prodloužení 

termínu, má nyní k dispozici audit, dostanou to další členové, někdo to má na starosti v rámci 

pracovní skupiny a my se dovíme výsledek Kontrolního výboru v listopadu. Vzhledem k 

termínu – je tam nějaký státní svátek – do října by to nestihli. Je to informace, o které jsem 

očekával, že do deseti vteřin budeme hlasovat. Doufám, že budeme. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana předkladatele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Také jsem si myslel, že tento tisku bude brzy projednaný. Mám pocit, že ne všichni 

zastupitelé materiály čtou. Na všechny dotazy odpovědi jsou v tisku. Kdo dával pokyn pro 

interní audit, nevím, zda je tam obsah zadání, ale vzešlo to hlavně z Kontrolního výboru. 

Pravidelně na každém zasedání zastupitelstva dostáváte jednak přijatá usnesení, ale hlavně 

podrobný zápis. Troufám si tvrdit, že v zápisech z Kontrolního výboru, které mají 20 – 30 

stran a jsou detailně rozepsané, tak toto všechno je uvedeno v posledních pěti nebo šesti.  

 Pro Kontrolní výbor by bylo nejjednodušší přijmout návrh pana zastupitele Pavla 

Čižinského, to znamená nepřijmout posunutí termínu. Znamenalo by to, že bychom měli teď 

přijmout nějaké usnesení. Hlasujme tedy o nějakém usnesení, které tady Pavel navrhl. 

Otázkou je, zda by bylo přijato. V momentu, kdyby nebylo přijato, celá záležitost skončí a 

Kontrolní výbor nemá co na práci.  

 Nerozumím tomu, jaký je problém posunout termín o dva měsíce, tam žádné 

promlčení není, nebo jestli je to obstrukce směrem ke Kontrolnímu výboru, ke kterému 

někteří zastupitelé nemají z nějakého důvodu důvěru. To je potom jiná věc.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Rád bych se s vámi podělil o jeden svůj dojem. Mám pocit, že tuto problematiku 

neměl řešit Kontrolní výbor, měl se toho aktivně ujmout starosta, současní radní, škodu 

vyšetřit, určit viníka a vymáhat náhradu. To, že to přehráli na Kontrolní výbor, kde se dala 

očekávat nečinnost ne snad zásluhou našeho předsedy Davida Bodečka, ale jakési pracovní 

skupiny, považuji za skandální. Očekával jsem, že zejména v zájmu radních bude škodu 

napravit a najít viníka. Nestalo se tak, pořád tady slyším jen mlžení, oddalování. Je mi to 

jasné, chcete to zahrát do autu jako spoustu jiných věcí. Zřejmě se vám to podaří protahovat 

až do nového volebního období. Je to možné, jako tady pořád ještě máme trestní oznámení na 

prodeje bytů apod., že se to potáhne. Budete tady možná sedět s dalším máslem na hlavě, že 

jste neřešili prokazatelnou vzniklou škodu. 

 Je mi to líto. Chtěl jsem se tomu vyhnout, aby to nenastalo. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 V krátkosti musím reagovat na pana radního Bureše. Odvádíte pozornost k něčemu 

jinému, co s věcí vůbec nesouvisí ve stylu „zloděj křičí–chyťte zloděje“. Nevím, proč jste 

uváděl zastupitelstvo hl. města. Vůbec to s tím nesouvisí. Tady jde o to, že městská část si 

nechá ukrást část zahrady školy a nikdo s tím nic nedělá. Nejste schopni tomu čelit. Byla to 

vaše koalice, která k tomu dala příkaz.  

 Jsem rád, že jsme od pana starosty slyšeli, že budeme mít k dispozici audit. Doufám, 

že bude kvalitně vypracován a že se z něho dozvíme potřebné.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Reakce na Davida Bodečka. Nemyslím si, že neprodloužením termínu by zanikl úkol. 

Kontrolní výbor bude v prodlení a je povinen to udělat. My ale nebudeme legitimizovat to, co 

považujeme za účelové průtahy. Tímto to neskončí.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan předseda Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Budu reagovat na předřečníka. Je to trochu „paf“ na Kontrolní výbor, protože 

Kontrolní výbor kontroluje plnění úkolů v termínech. Před chvílí jsem doporučoval všem, 

kteří nesplnili úkoly, aby je buď splnili, nebo aby požádali příslušný orgán o posunutí 

termínu. Vzhledem k tomu, že jak já, tak i ostatní členové Kontrolního výboru nepřicházíme 

jako se to dělo v minulosti až ex post – že před měsícem jsme měli splnit termín, ale 

upozorňujeme na to dopředu: prosím, orgáne, vyhov nám a posuň nám termín.  

 

P.  H e j m a : 

 Další na řadě je pan zastupitel Ulm. 

 

P.  U l m : 

 Chtěl bych říct panu zastupiteli Nazarskému: buďte v klidu, o jednáních pracovních 

skupin si můžete přečíst. Můžete se nás na to kdykoli zeptat, na jednání můžete přijít. Když o 

někom mluvíte špatně, tak mluvíte asi o všech, kteří se na tom participovali. Nebyl jste tam, 

nevíte o tom a až tam příště přijdete, tak o tom hovořte.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Scholze. 

 

P.  S c h o l z : 

 Kolega Ulm mi ukradl slova z úst. Také jsem chtěl poprosit kolegu Nazarského, aby se 

zdržel poznámek, že tam něco účelově zdržujeme. Ve výboru je váš stranický kolega David 

Bodeček. Audit trvá trochu déle vypracovat. Nevnímám, že by se tam cokoli účelově 

zdržovalo.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Každý má nějaký názor. Já si třeba osobně myslím, že škodu způsobil ten, kdo nařídil 

zastavení a odstranění běžící stavby, ale – což je důležité – měl k tomu politický mandát. 

Předtím se rozhodlo, že to tam bude, pak se rozhodlo, že to tam nebude. Myslím, že výsledek 

auditu se dostává k tomu samému. Některé věci jsou politické rozhodnutí a to, že někdo o 

něčem rozhodne a způsobí tím v očích jiného škodu, to bohužel je. 

 Pane starosto, teď budu mluvit k vám. Tady se pořád mluví o promlčení a o 

podobných věcech. Nenechme promlčet tu spoustu plateb bez objednávek, nenechme 

promlčet rozdávání klíčů od bytů bez usnesení rady a bez smluv, poslouchejme opozici. Za 

jeden rok je to obrovský seznam věcí. Nenechme to promlčet. Děkuji panu Nazarskému, že 

nás na to upozornil, vážně bychom neměli nechat tyto věci zapadnout.  

 

P.  H e j m a : 

 S technickou kolega Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Tušil jsem, že během dnešního zasedání zastupitelstva moje tisky budou nejsložitější, 

netušil jsem, že to bude tento tisk o posunutí termínu. Pana přesedajícího upozorňuji na to, že 

tisk je o posunutí termínu. 

 Chtěl jsem ještě říct, že souhlasím s kolegou Pavlem Nazarským. Když se podíváte do 

stenozáznamu z února letošního roku, říkal jsem, že tato záležitost nepatří na Kontrolní výbor. 

Z toho důvodu jsem pro to nehlasoval.  

 

P.  H e j m a : 

 Dovolím si několik poznámek především na proslovy pana kolegy Nazarského. Říkal 

jste, že starosta nebo vedení měli v tomto směru něco dělat. Myslím si, že jsme se věcí velmi 

vážně zabývali. Nařknout někoho, že ukradl kus zahrady, je poměrně vážné. Osobně jsem 

zaúkoloval interní audit, protože jsme chtěli pochopit, co tady po nás chcete. Pořád mluvíte o 

nějaké škodě, která se nikde neobjevuje. Bylo to v reakci na tehdejší pokyn, zedníci dělali to, 

co se jim řeklo, plnili zadání a nemohli dělat nic jiného. Stejně tak udělali to, že to zastavěli, 

když jim někdo další, kdo nahradil předchozí, řekl, že to mají zastavět.  

 K internímu auditu. Chtěl bych vás požádat, abyste práci paní dr. Gajdošové a všech 

jejích kolegyň brali zcela vážně. Dámy dělaly šest mimořádných auditů na základě těchto 

různých podnětů. Je to v mé gesci. Musím jim dát zadání, musím je v tomto směru 

zaúkolovat. Vedle své řádné práce, kdy mají nějaký kontrolní plán, mají kontrolovat 

příspěvkové organizace a řadu dalších věcí z procesu v úřadu, tak vypracovaly šest poměrně 

složitých auditů, které vyžadovaly poměrně důsledné prověření všech podkladů. Musely 

obejít lidi, musely se ve věcech vyznat. Pokud vydají nějaký závěr auditu, tak si za ním stojí.  

 Prosím všechny, kteří tady relativizují nebo zpochybňují a snaží se podsunout, že 

interní audit je nějakým způsobem zmanipulován, tak se opravdu mýlíte.  

 Proč to řeší Kontrolní výbor? Kdo jiný to má v tomto směru řešit? Navíc mu to bylo 

uloženo. Myslím si, že zrovna stávající sestava Kontrolního výboru v čele s vaším předsedou 

se povinností zhostí vždy tak pilně a urputně, až je jich někdy dost. Na druhou stranu vždycky 

všichni odvádějí poctivou práci.  
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 I to, že to prověřuje Kontrolní výboru, bych bral jako plus. Nevím, kdo další by to měl 

prověřovat. Když pan kol. Nazarský má stále pocit, že někdo ukradl zahradu, tak správně 

podal trestní oznámení, a nechte to vyšetřit orgány činnými v trestním řízení. Na to má každý 

právo.  

 V tomto směru bych se chtěl vašeho předsedy zastat. Nemůže nic jiného udělat než 

přijít s prosbou, že když se nestihne termín, tak ho posuneme. Dělali jsme to tady možná 

stokrát.  

 Prosím, dokončeme to v tom duchu, jak je předloženo, protože si myslím, že je to 

takto správně. Važme si každého, kdo na tom udělal kus práce. Kdo dáte takové nařčení, 

takový podnět, nevidíte, kolik je za tím práce, kolik lidí se tím zabývá, místo toho, aby se 

zabývali činností, která by byla prospěšnější. Prospěšné bude ale i to, když se to konečně 

vysvětlí, což tady všichni chceme. . 

 Nikomu nic nevyčítáme, jen bojuji za své lidi, za ty, kteří na tom také kus práce 

odvedli, což je třeba oddělení interního auditu. 

 Máme tady dva „zrůžovělé“ kolegy – pana Čižinského a Nazarského. Musíme 

hlasovat o tom, zda souhlasíme, aby počtvrté vystoupili v diskusi.  

 Prosím hlasovat, zda si chceme ještě něco poslechnout od kolegy Čižinského. Pro 10, 

proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 13. Tento návrh nebyl přijat. 

 Prosím hlasovat o možnosti vystoupit pana Nazarskému. Pro 10, proti 0, zdržel se 0, 

nehlasovalo 13. Návrh též nebyl schválen. 

 Končím rozpravu. S technickou se hlásí pan Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Prosím o setkání členů Kontrolního výboru. 

 

P.  H e j m a : 

 Vyhlašuji 10minutovou přestávku. 

(Přestávka) 

 Budeme pokračovat v jednání. Prosím o stanovisko klubů.  

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nejsem tu jako předseda klubu, ale jako zástupce Kontrolního výboru. V momentu, 

kdyby nebylo přijato toto usnesení, během tohoto jednání zastupitelstva by byl zastupitelům 

předložen nový tisk a pravděpodobně i audit, který máme k dispozici. Také se nám vrací paní 

dr. Gajdošová, vedoucí interního auditu. Bylo by navrženo usnesení. 

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Prosím pokračovat v rozpravě. Další na řadě je pan zastupitel 

Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Chtěl jsem pranýřovat pana kol. Bureše za to, že je špatně, že se ten kus zahrádky zase 

vrátil zpátky mateřské školce. Je to takový pozvednutý prst politické kritiky.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Skálu. 
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P.  S k á l a : 

 Ještě jsem dnes nemluvil, ale myslím, že základ nějaké demokratické diskuse, ačkoli 

spolu nesouhlasíme, je, že se navzájem vyslechneme. Pro mne omezení na tři příspěvky není 

relevantní. Myslím, že bychom se vyslechnout měli, nebo by se měl někdo přihlásit, že už 

bylo řečeno vše a poprosit o ukončení diskuse. Pokud se tak nestalo, prosím, abychom pánům, 

kteří mají pocit, že chtějí něco říct, dali šanci promluvit. Myslím, že každý má právo to sdělit 

a nerad bych se omezoval na opozici či koalici. Budu vždy hlasovat pro to, aby další člověk 

měl možnost promluvit.  

 

P.  H e j m a : 

 Jistě máte pravdu, pokud to není opakovaný útok či urážka. Pokud je to něco nového, 

souhlasím s vámi, pane kolego. 

 Přihlášen byl ještě pan Kotas. Prosím, máte slovo. 

 

P.  K o t a s : 

 Chtěl jsem podpořit totéž, co říkal David Skála. Myslím, že neprospívá debatě, když 

se vzájemně blokujeme. Budu vždy hlasovat, ať se o slovo hlásí kdokoli. Toto je základem 

demokracie a neměli bychom lidskými neshodami omezovat svobodu slova. Prosím všechny, 

jestli by mohli postupovat podobně.  

 

P.  H e j m a : 

 Bereme to jako váš návrh, abychom udělili slovo panu zastupiteli Čižinskému a 

Nazarskému. Prosím o tom hlasovat. Návrh byl schválen. 

 Prosím nejdříve pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Chtěl bych reagovat na Karla Ulma, který tady zval na Kontrolní výbor. S Vladanem 

Brožem jsme jednou na Kontrolní výbor šli a byli jsme rychle vypoklonkováni. Asi to nebude 

s Kontrolním výborem tak snadné tam přijít a být tam.  

 Richarda Bureše jsem se chtěl zeptat, jestli by specifikoval škody objednávek bez 

objednávek a klíčů bez smlouvy. O co tady konkrétně mělo jít?  

 Hlavně jsem chtěl reagovat na útoky o tom, že škodu jsme způsobili my, když jsme to 

vraceli atd. Došlo k tomu, že bez rozhodnutí zastupitelstva, které svěřilo pozemky mateřské 

školce a bez rozhodnutí rady sousedé najednou viděli, že je odstraňována část zdi mezi 

pozemkem užívaným hasiči a pozemkem užívaným školkou. Došlo k odejmutí části pozemky 

mateřské školky a bylo to dáno hasičům na parkování.  

 Plán byl na tomto pozemku postavit garáž pro hasičárnu. Žádná garáž se tady ale 

nezačala, údajně pro tak velký odpor sousedů, že se o to tehdejší vedení pod starostou 

Lomeckým z TOP 09 ani nepokusilo,. 

 Když jsme zjistili, jak se věc má, zjistili jsme následující. Proces byl z právního 

hlediska úplně na začátku a museli bychom to projít všechno znovu. Projekt se také zdál 

nedotažitelný, protože odpor sousedů proti garáži zřejmě trval.  

 Za této situace jsme to vyhodnotili tak, že je lepší to vrátit zpátky, že náklady budou 

jak právně, tak možná i politicky menší, a že se část zahrady vrátí zpátky školce.  

 Připadá mi to logická úvaha, Richard Bureš svými invektivami, že jsme způsobili 

škodu, neříká nic jiného. Pokud někdo toto rozhodnutí chce rozporovat tak dodám, že pro to 

tehdy hlasovala většina tehdejších členů koalice a dnešních členů kolice. Buďme konkrétní, 

co jsme měli dělat jinak a jaké by byly lepší výsledky.  
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P.  H e j m a : 

 Technická poznámka – pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Využiji možnosti předkladatele. Projednáváme tady posunutí termínu. Je to fajn, že se 

dostáváme do hloubky, předpokládám, že Kontrolní výbor prostřednictvím pracovní skupiny 

se bude přednesenými podněty zabývat. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegu Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Hodně toho řekl předřečník kol. Čižinský. Také bych chtěl reagovat na slova Richarda 

Bureše. I starosta Hejma říkal o ukradení části pozemku. O to v tisku ani nejde. Znovu se 

přesvědčuji o tom, že tisky a podklady nečtete, berete to tak, že to jsou stejně nějaké 

nesmysly, kterými se zabývat nebudeme, pak někdo něco nakuká a všichni pro to zvednou 

ruku a nikoho nezajímá meritum věci. Je to smutné, tak by práce zastupitelů vypadat neměla, 

divím se tomu. Když jsem byl v radě, četl jsem všechny tisky a snažil jsem se pochopit 

meritum věci.  

 K tomu, že škodu jsme způsobili my tím, že jsme nechali tu černou stavbu odstranit. 

Znovu opakuji: byla to černá stavba, nepovolená, její výstavba i odstranění stálo nemalé 

finanční prostředky. Nakonec se zjistilo, že kdyby se tam tato černá stavba realizovala na 

popud vedení městské části, ale realizovala se tam na popud nikoho, nikdo za to odpovědnost 

nenese. V tom je podstata věci, že tady vznikla naprosto svévolná škoda.  

 Mohl bych mluvit o tom dlouho, ale už jsem z toho unavený. Děkuji za pozornost. 

 

P.  H e j m a : 

 Pojem ukradená zahrada jste použil vy, já jsem na to reagoval, ale už se k tomu 

nevracejme.  

 Prosím pana zastupitele Scholze. 

 

P.  S c h o l z : 

 Kolega Čižinský si neodpustil rýpnout do Kontrolního výboru, že není tak snadné 

přijít a zůstat tam. Když jste přišel, chtěli jsme po vás jedinou věc – abyste slíbil mlčenlivost o 

věcech, které tam uslyšíte, že to nebudete psát do médií. To jste odmítl. Řekli jsme vám, že 

nás to mrzí, ale že tam bohužel nemůžete být. Každý jiný, kdo tam přijde a řekne, že o 

interních věcech, které nejsou veřejné, nebude mluvit, může tam s námi být. Odmítl 

přizpůsobit se tomu, co jsme požadovali. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o závěrečné slovo pana Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Všem ostatním, ale hlavně zastupitelům bych chtěl říci to, že pokud se Kontrolní 

výbor usnese, že bude neveřejné, neznamená to, že se tohoto jednání nemohou účastnit 

členové zastupitelstva. V tomto konkrétním případu se stalo to, že jeden z členů zastupitelstva 

informoval a upozornil přítomné zastupitele, že v případě, že si budou provádět nahrávku, 

musí být se souhlasem Kontrolního výboru. Pokud tomu tak bude, byla vznesena žádost, aby 

tato nahrávka nebyla pouštěna dál. Je to z toho důvodu, že Kontrolní výbor neřešil žádnou 

jednorázovou záležitost, ale záležitost, kterou ho pověřilo zastupitelstvo. Vzhledem k tomu, 
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že to nebylo akceptováno, Kontrolní výbor přijal usnesení, které tady bylo zmíněno. To, že to 

tady teď prezentuji jako předseda Kontrolního výboru, tak řeknu, že jsem byl proti tomuto 

usnesení, ale protože tady zastupuji Kontrolní výbor, musím respektovat rozhodnutí výboru, 

protože k tomu bylo přijato usnesení.  

 

P.  H e j m a : 

 Hlásí se ještě pan Nazarský, ale o jeho vystoupení musíme hlasovat. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Vzdám se příspěvku, chtěl jsem reagovat na účast v Kontrolním výboru. Myslím si 

ale, že soudný posluchač si udělal obrázek sám. 

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím předsedu Návrhového výboru, zda eviduje nějaké 

protinávrhy či pozměňovací návrhy? 

 

P.  B u r e š : 

 Ne, hlasujeme o původním návrhu. Pokud by návrh neprošel, Kontrolní výbor 

připravil alternativní tisk.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o původním návrhu usnesení. Pro 19, proti 3, zdržel se 1, nehlasoval 

0. Usnesení bylo schváleno, termín je posunut.  

 Pojďme k bodu číslo 

18, tisk 1731 

Škola v přírodě a školní jídelna Janov nad Nisou, příspěvková organizace, jmenování 

jejího ředitele, prověření plnění smlouvy o správě nemovitostí a mandátní smlouvy 

nemovitosti spojené s objekty MČ Praha 1 v Janově nad Nisou, t. č. již po uplynutí 

platnosti  

 Prosím pana zastupitele Bodečka, aby se ujal svého tisku. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nejprve chci poděkovat za přijetí usnesení k předchozímu bodu. 

 Dovolil jsem si vám předložit materiál k záležitosti Janova, konkrétně k nově vzniklé 

příspěvkové organizaci Škola v přírodě a školní jídelna a s tím spojené jmenování jejího 

ředitele, zejména vzhledem k tomu, že nový ředitel je aktivně spojen s minulostí v našich 

objektech v Janově. Předkládám usnesení, které se týká prověření plnění mandátních smluv, 

jejichž platnost byla ukončena usnesením rady z 31. srpna letošního roku. 

 V tuto chvíli je druhořadé diskutovat nad něčím, co nás jako opozici trochu pobouřilo, 

a to oficiální výrok radnice formou tiskové zprávy směrem k ČTK, že v minulosti byl pokus 

prodat areál v Janově, a to jakýmkoli vedením naší radnice. Myslím, že to podtrhnou i 

kolegové, že je to naprostý nesmysl a velký faul. Všichni, kteří se o tuto záležitost zajímali a 

zajímají, vědí, že to tak je. 

 Nebudu tento faul teď řešit podnětem na možné porušení etického kodexu, byť by 

tento podnět byl adekvátní. 

 Co je důležité? Vracím sem tisk, který jsem vám zpracoval a 13. dubna letošního roku 

jsem ho zde předložil. Bod byl bohužel vyřazen z programu všemi hlasy koalice, přestože 

skutečnosti v něm uvedené pak následně pro MČ Praha1 sehrály a hrají relativně důležitou 

roli. Stejně tak je tomu i s odkazem na usnesení zastupitelstva z 18. května letošního roku. 

Zastupitelstvo bylo tehdy seznámeno s poskytnutými příspěvky programu Antivirus správcům 
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našich objektů za r. 2020 a 2021 v částce převyšující 1,2 mil. Kč, přičemž příspěvek z 

programu Antivirus naší tehdejší správkyní, nyní nově jmenovanému řediteli, pokrýval výdaje 

na mzdy, které Praha 1 hradila v plné výši, přestože objekty byly uzavřeny. Mohlo dojít k 

duplicitním platbám. 

 Důležité je, že Kontrolní výbor v minulosti doporučil zastupitelstvu, aby se zabývalo 

finanční otázkou budoucího hospodaření v Janově, a zejména další část z usnesení 

zastupitelstva z 9. února letošního roku, které jsme vzali na vědomí, obsahuje sdělení, že při 

zpětvzetí výpovědních smluv o správě nemovitostí z ledna 2020 v Janově nebyly vzaty v 

potaz závěry auditu a analýzy vypracované k dané problematice předcházejícího roku. 

 Součástí nyní předloženého dokumentu máte vedle materiálu, který k dané 

problematice projednala rada 31. srpna, i stenozáznamy z jednání zastupitelstva od prosince 

loňského roku do května roku letošního, z nichž je zřejmé, že zastupitelstvu byly 

kompetentními osobami dány přísliby, že s ekonomickými daty bude zastupitelstvo včas 

seznámeno. To se nestalo. To je jeden z důvodů, proč je nyní před vámi diskutovaný tisk. 

 Vzhledem ke skutečnosti, že projekt nově dosazeného ředitele obsahuje z mého 

přesvědčení velké trhliny – mám k dispozici stanovisko čtyř orgánů, které toto potvrzují. 

Nemám na mysli jen způsob vyhlášení konkurzu a jeho prezentaci, ale i výhrady mám ke 

zpracovanému projektu vybraného uchazeče, neboť v něm absentuje ekonomický výhled 

příspěvkové organizace, který by měl uchazeč na ředitele představit a komise ho měla 

porovnávat s předklady jiných uchazečů. Není to jen stanovisko mé, ale i jiných orgánů. 

 V projektu vybraného ředitele není uvedeno, kolik zaměstnanců plánuje zaměstnat, na 

jakých pozicích, neznáme ani jeho preferovanou cenovou politiku pro ubytované hosty s 

rozdělením na jednotlivé kategorie a mám obavu, že tato osoba nebyla prověřena, zda je 

schopna manažersky po stránce ekonomické řídit příspěvkovou organizaci. Přiznám se, že 

nerozumím tomu, co komise hodnotila. 

Údajně hodnotila psychologii uchazeče a jeho pedagogické schopnosti. Nevím, k čemu jsou 

potřeba pedagogické schopnosti osoby, která má zajišťovat pouze správu objektů. Porovnával 

jsem si tuto funkci s funkcí ředitele v Česticích. Pak se zeptám kompetentních osob, zda je to 

stejné, zda to co je realizováno v Česticích, bude realizováno i v Janově.  

 Doporučuji, aby se všichni podívali na odevzdaný projekt. Nerozumím ani tomu, proč 

Praha 1 nehledala do příspěvkové organizace ředitele se zaměřením na provoz, na správu, 

proč primárně byla pedagogika? Paní místostarostka kýve, budu velmi rád,  když se k této 

záležitostí vyjádří. 

 Velmi oceňuji, že jsem se mohl účastnit komise pro výchovu a vzdělávání, kde mi 

bylo řečeno, že v podmínkách výběrového řízení musel být požadavek na vysokou školu. 

Ověřoval jsem si to, mám jiné informace. Budu rád, když tady do mikrofonu zazní, že tento 

požadavek tam musel být, i s ohledem na obdobné projekty v České republice, kde jsem si 

vyhledával, jestli taková věc tam má být, nebo nikoli.  

 Dostávám se k návrhu usnesení s hledem na přísliby, které vedení radnice v minulosti 

prezentovalo. Pokud bude správu zajišťovat kdokoli napojený na rodinu Mühlových, bylo 

zmíněno, že bude proveden audit. Při prověřování minulé správy v souvislosti s nyní 

vybraným ředitelem je evidentní střet zájmů.  

 Překvapuje mě, že ředitel nebyl pozván na jednání zastupitelstva, aby se nám aspoň 

představil. Ani nefiguruje v seznamu hostů. Pokud se nemýlím, tak ředitelé příspěvkových 

organizací by měli být zváni na jednání. Předpokládám, že se tak stalo i u ředitele příspěvkové 

organizace a z nějakého důvodu asi odmítl. Minimálně si myslím, že by bylo fajn, kdyby se 

nám tady představil. 

 Je potřeba prověřit skutečnosti uvedené v usnesení, to znamená jasně vyspecifikovat, 

co audit má prověřit. Proto navrhuji, aby kdokoli z členů zastupitelstva, ať z opozice nebo z 

koalice, doplnil to, co ho zajímá a co audit má zkontrolovat.  
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 Navržené usnesení má 5 částí. V první části jsou dokumenty, které jsou součástí 

předloženého materiálu a které zastupitelstvo bere na vědomí. 

 V druhém bodu je navržen úkol finančnímu výboru, aby ve spolupráci s ředitelem 

příspěvkové organizace předložil detailní rozpočet příspěvkové organizace pro r. 2022, dále 

aby finanční výbor předložil zprávu o účelnosti a prospěšnosti příspěvkové organizace pro 

MČ Praha 1 s odkazem na předložený rozpočet, a dále s ohledem na ekonomické aspekty 

projektu předloženým ředitelem v rámci konkurzu na funkci ředitele. 

 Ve třetím bodu je navržen úkol pro radu, aby ve spolupráci s ředitelem zastupitelstvu 

předložila personální složení příspěvkové organizace, a to co se týče pracovních pozic, její 

cenovou politiku pro všechny ubytovací kategorie, plán rekonstrukce a oprav nemovitostí v r. 

2022, které jsou v majetku této organizace.  

 Ve čtvrtém bodu je navrženo radě, aby přes externí auditorskou společnost zpracovala 

a zastupitelstvu předložila výsledek hloubkového auditu s pověřením plnění povinností 

vyplývajících z mandátních smluv za období 2014-2020. Aby to nebylo za poslední dva roky, 

kdy předchozí vedení radnice řeklo správkyni stop a předpokládám, že si paní už dávala 

pozor.  

 Předložil jsem konkrétní data, kdy jsem zjistil, že v objektech někdo byl, ale nám bylo 

uvedeno, že tam nikdo nebyl. Je důležité toto prověřit auditem.  

 Audit by měl také zjistit, jak to bylo s povinností uzavírání smluvní dokumentace 

jménem MČ Praha 1, plnění povinnosti zveřejňovat dokumentace v registru smluv, povinnosti 

vedení evidence hostů, a to včetně těch, které jsou osvobozeny od poplatků, se zaměřením na 

vykázané seznamy s počty uvedených hostů.  

 V pátém bodu je navržen úkol radě předložit zastupitelstvu prověření čerpání 

příspěvků z cíleného programu Antivirus správcům objektů v souvislosti s přijatým 

usnesením z 18. května letošního roku. 

 Toto je vše v rámci mého vstupu. Ocením, když na některé otázky bude reagovat jak 

paní místostarostka, tak i příslušný odbor, který tento proces měl na starosti.Uznávám, že 

odbor školství od 1. července letošního roku. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Předávám slovo paní místostarostce Špačkové. 

 

P.  Š p a č k o v á : 

 Děkuji panu předkladateli za shrnutí a pozvala bych paní Vencovou, která je za odbor 

školství, který to připravoval.  

 Pane Bodečku, pan ředitel pracuje, v obou objektech má děti, takže přijet nemůže. 

Nevím, jestli se tady byla představit paní ředitelka z Čestic nebo jakákoli ředitelka nebo 

ředitel z našich příspěvkových organizací.  

 Jen bych podotkla, že trochu se mi nelíbí vaše body v ukládací části. Nevím, proč 

máme brát na vědomí a odsouhlasit body, které si už rada MČ uložila na zasedání 31. 8., kdy 

jsme jmenovali nového ředitele. Pan starosta řekl, že pověří vnitřní audit a OTMS prověřením 

všech smluv, které byly v minulosti. 

 Jako gesčně příslušná radní se budu zabývat hlavně novou etapou. Dostali jsme ke 

školství správu nad příspěvkovou organizací Škola v přírodě Janov 1. 7.  

 Myslím si, že tady stále není povědomí, že je to příspěvková organizace školského 

typu a že se řídí jinými procesy a zákony než jakákoli příspěvková organizace, kterou známe 

třeba z Prahy 1. Obor školství řídí 18 příspěvek, z toho jedna je příspěvková organizace v 

Česticích a teď nám přibyla další příspěvková organizace Škola v přírodě v Janově nad Nisou. 

Znamená to, že se máme kam obrátit a máme různé postupy, které existují.  
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 Nevím, proč byste ukládal finančnímu výboru, aby spolupracoval na rozpočtu. Nevím, 

jestli se finanční výbor zajímá o jiné ředitele nebo ředitelky příspěvkových organizací, jestli si 

je zve, dělá rozpočty mateřským školám, školním jídelnám nebo základním školám. 

Vybíráme si takové ředitele, na které se můžeme spolehnou, že si sami udělají rozpočet podle 

vzorců, které jsou dány odborem školství, a pak s pomocí ekonoma odboru školství pana 

Štursy se to třeba dolaďuje. 

 Myslím, že by to takto stačilo. Další body, které jste tam uvedl, jsou body, které bude 

muset pan ředitel předložit při zápisu do rejstříku školských zařízení. Je to přesně seřazeno. 

Teď nemůže za 14 dní splnit vaše požadavky a nemůže udělat to, co byste po něm hned teď 

chtěli.  

 Dávám slovo paní Vencové, která mě doplní. 

 

P.  V e n c o v á : 

 Odbor školství si připravil pro dnešní jednání krátkou prezentaci, ve které bych se 

chtěla věnovat všem krokům, které jsme učinili od 1. 7. Budu se určitě velmi okrajově 

věnovat zřízení příspěvkové organizace, pak bych se chtěla věnovat postupům v rámci 

konkurzního řízení, dále bych se chtěla věnovat srovnání mezi činností, která vyplývá ze 

správy mandátních smluv ve srovnání se školskou příspěvkovou organizací, jaké tam jsou 

rozdíly. Na závěr bych odpověděla na některé otázky, které zde pan předseda vznesl, ale které 

se také během 14 dnů objevily ve veřejném prostoru, v médiích a na facebooku a týkají se 

právě výběru nového ředitele. 

 Prosím kolegu, aby mi klikal. Doufám, že text bude vidět, budu to komentovat.  

 Příspěvková organizace Janov nad Nisou vznikla jako školské zařízení k 1. 7. Toto 

datum paní místostarostka zmínila. Toto je datum, kdy gesčně přichází za odborem školství a 

tím za paní místostarostkou Špačkovou. 

 Zastupitelstvo schválilo zřizovací listinu, což je zakládající dokument. Pouze zde 

zmíním zákony. Pohybujeme se ve veřejné správě. Je to zákon 250 o rozpočtových 

pravidlech, zákon 561 – školský zákon a vyhláška 108 Sb. o školských, výchovných a 

ubytovacích zařízeních. To jsou základní dokumenty, na kterých zřízení této organizace stojí. 

 Příspěvková organizace vykonává činnost školského zařízení. Zmiňuji zde hlavní účel, 

o kterém jsme velmi diskutovali. Hlavní účel je nakonec v této podobě – činnost školy v 

přírodě zaměřené na sportovní a zájmové aktivity ve zdravotně příznivém prostředí pro děti a 

žáky škol především z Prahy 1.  

 Znamená to, že v rámci hlavní činnosti mohou vyjíždět i děti z jiných městských částí. 

 Pak tu zmiňuji hlavní a doplňkovou činnost. 

 Možná ne všichni zaznamenali, že nemovitý majetek této příspěvkové organizaci se 

svěřuje pouze k hospodaření. Příspěvková organizace s ním může nakládat pouze v rozsahu 

schváleném zřizovací listinou, konkrétně nesmí provádět třeba investice. Pokud budeme chtít 

v těchto budovách realizovat nějaké investice, bude je realizovat investiční odbor. Nemovitý 

majetek stále zůstává ve vlastnictví zřizovatele, tedy MČ Praha 1, nemusí být tady obava. 

 Příspěvková organizace byla tak, jak zákon pravil, ve lhůtě do 15 dnů od zřízení 

zapsána v ústředním věstníku České republiky a v registru osob bylo přiděleno IČO. Také 

proběhl zápis do živnostenského rejstříku. To mohlo nastat až po jmenování ředitele. V 

současné době probíhá zápis do obchodního rejstříku. I zde byla kritika, že odbor školství 

nezapsal do lhůty 15 dnů. Ukážeme i právní předpis, který mi ukládal lhůtu do 15 dnů, a do 

rejstříku škol a školských zařízení. To je to, o čem hovořila paní místostarostka. Podkladem 

pro zápis do rejstříku je materiální, finanční a personální zabezpečení. Tyto věci jdou krok po 

kroku za sebou. Nového ředitele máme ve funkci 14 dnů. 
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 K 31. 8. byly ukončeny mandátní smlouvy na správu. Byla tam dána velmi rozumně 

měsíční překlenovací lhůta, za kterou jsou velice rádi, což je lhůta do 30. 9. na vypořádání 

závazků ze smluv. Příspěvková organizace, i když vznikla 1. 7., svou činnost začíná od 1. 9. 

jmenováním ředitele, tím, že tam začali pracovat zaměstnanci a že začala činnost. Dne 1. 9. 

najely první kurzy žáků, do té doby byla organizace vyprázdněná a není možné, aby přebírala 

nějaké závazky z dob minulých, začíná úplně od začátku. Proto je tam měsíční lhůta na to, 

aby se ještě v rámci účtů doladily některé věci. 

 Bylo tady zmiňováno, že rada MČ uložila plnění povinností vyplývajících z 

mandátních smluv a předložit je radě MČ. Je tam lhůta do 31. 1. 2022. Bylo to uloženo 

internímu auditu a OTMS. 

 Konkurzní řízení. Bylo vyvěšeno od 17. 6. do 20. 7., což je 32 dnů. Bylo nám 

vytýkáno, že zveřejnění bylo 15 dnů, že to byla krátká lhůta, ve které neměl příležitost se 

každý přihlásit. Bylo to na komisi pro výchovu a vzdělávání. Kolegové si to jistě pamatují. 

Máme důkaz o tom, kdy to bylo vyvěšeno a kdy sejmuto.  

 Zopakuji složení konkurzní komise i pro opoziční zastupitele: dvě osoby tam byly za 

zřizovatele, jedna osoba za krajský úřad a tři osoby byly jmenovány Českou školní inspekcí.  

 Tady jen zmíním, že toto je nedávná novela vyhlášky o konkurzním řízení, kdy právě 

z důvodu, aby zřizovatel nemohl do takové míry ovlivňovat konkurzní řízení, byla personálně 

posílena skupina jmenovaná Českou školní inspekcí. Je to novela, která platí myslím tři roky. 

 Máme tady problém s tím, že jsme byli napadáni z nesmyslného vysokoškolského 

vzdělání. Vysokoškolské vzdělání nám ukládá zákon 563 o pedagogických pracovnících a 

dále nařízení vlády 341/2017 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejné správě a o 

nařízení vlády o katalogu prací. Musíte si uvědomit, že nemůžeme zaměstnat toho, kdo by byl 

možná dobrý správce a měl by třeba učiliště, protože na to musíme navázat s katalogem prací 

a s platovou třídou. Jedná se o platové zařazení a vždycky se zařazuje podle nejnáročnější 

vykonávané činnosti. 11. platová třída má požadavek vysokoškolského vzdělání. Budu velice 

ráda, pokud mi řeknete o nějaké škole či školském zařízení, které řídí někdo, kdo 

vysokoškolské vzdělání nemá. Myslím zapsané v rejstříku škol a školských zařízení. Jsem 

zvědavá, jestli to budeme mít. 

 Ředitel byl jmenován k 1. 9. 2021. 

 Ještě ke konkurznímu řízení a k jeho průběhu. Jak složení komise, tak i průběh je 

velmi detailně popsán vyhláškou. Vyhláška říká lhůty, co se bude projednávat a jak bude 

komise postupovat.  

 Konkurzní řízení je dvoukolové. V prvním kole se hodnotí zaslané podklady, zda 

vyhovují zákonům, a v druhém kole pokud někdo vyhověl, je pozván na pohovor, kde se 

podřizuje řízenému rozhovoru, ale i lhůta je dána vyhláškou. Není to nějaké povídání. Všichni 

členové poskytují záznam o tomto jednání.  

 Do termínu došly dvě nabídky. První nabídka byla vyřazena. Uchazečka nesplňovala 

dvě podmínky: vysokoškolské vzdělání a odbornou pedagogickou způsobilost. Do druhého 

kola byl pozván uchazeč, který splnil všechna kritéria a následně byl konkurzní komisí 

vyhodnocen jako vhodný a doporučen radě MČ ke jmenování. Tento ředitel splnil podmínku 

vysokoškolského vzdělání, je to bakalář ekonomického směru. Odbornou pedagogickou 

způsobilost naplňuje tím, že může vykonává pozici asistenta pedagoga. Všechny věci byly 

doloženy.  

 Původní zkušební lhůta byla tři měsíce a na základě jednání rady MČ byla 

prodloužena na šest měsíců. 

 Prosím o další slajd, ve kterém jsem se pokusila o srovnání podmínek „dříve a nyní“. 

Myslím tím, co znamená změna právní formy. 
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 Proč jsem toto srovnání udělala? Stalo se, že na komisi pro výchovu a vzdělávání padl 

dotaz od občana, který se ptal, proč bývalá správkyně nemusela mít vysokoškolské vzdělání, a 

nyní ho požadujeme? Pochopila jsem, že je to potřeba vysvětlit, že se pohybujeme v úplně 

jiném režimu než to bylo předtím.  

 Práva mandátních smluv se řídí tím, jak jsou tyto smlouvy nastaveny. Požadavky na 

vedoucí a zaměstnance nejsou nikde definovány, nejsou definovány žádným právním 

předpisem, zatímco v příspěvkové organizaci, která je samostatným právním subjektem a 

podléhá zápisu do mnoha rejstříků, do rejstříku škol, do obchodního, živnostenského a 

registru osob, je tabulkový plat a osoby musí mít určitou kvalifikaci a určité vzdělání. Podle 

toho se stanoví platová třída. 

 Odměny a financování. Odměny se nastavují v mandátní smlouvě. Pokud vím, byla 

tam jedna částka a správce ji rozděloval podle své vůle dále. V této příspěvkové organizaci se 

pohybujeme nejen v tom, že jsou požadavky tabulkového platu nejen na ředitele, ale i na jeho 

zaměstnance. Vše podléhá kontrole.  

 Chtěla bych také podotknout, že v původních dvou smlouvách se jednalo o smlouvě na 

dva areály, zvlášť byla Škola v přírodě a Oáza. Požadavek byl sjednocení do jednoho celku. 

To příspěvková organizace umožnila.  

 Velmi komplikované bylo financování v režimu mandátních smluv. Dobře si 

pamatujeme, že všechny tři audity se s tím potýkaly a svým způsobem tam ještě vstupovala 

soukromá firma paní správcové, která zajišťovala stravu. Financování bylo komplikované, 

školy zasílaly faktury na městskou část a ta jim platila. 

 Toto všechno odpadá, protože příspěvková organizace bude mít jednoznačně 

schválený rozpočet. Rozpočet bude procházet standardní cestou. Znamená to, že se 

požadavky sejdou na odboru školství, půjdou do komise pro výchovu a vzdělávání, projdou i 

finančním výborem, radou a ve výsledku zastupitelstvem.  

 Je tady kontrolní mechanismus, jsou tam čtvrtletní závěrky, lze je zkontrolovat 

státními institucemi, Českou školní inspekcí apod.  

 Gesce v rámci mandátních smluv: OTMS, OIN,  OTMS, HOS, OŠ.  

 Podotýkám že odbor školství v tomto režimu financoval pouze dopravu škol, nic 

jiného neměl v kompetenci.  

 Na závěr jsem uvedla náklady, které byly ve třech auditech různé, ale průměr se 

pohyboval ve výši 6,5 mil.. Návrh na rozpočet na Školu v přírodě pro r. 2022 je zatím  

5 mil. Kč.  

 Můžeme přejít k dalšímu.  

 

P.  H e j m a : 

 Technicky. Vnímáme, že byl již čas pro dotazy a interpelace občanů. Po ukončení 

prezentace by došlo k přerušení bodu a přistoupili k interpelacím občanů. Zatím evidujeme tři 

interpelace. Prosím, pokračujte. 

 

P.  V e n c o v á : 

 Zrychlím. Zde jsme vypsali, jaké otázky se k nám dostaly, ať v denících, na facebooku 

nebo na komisích.  

 Konkurzní řízení. Bylo řečeno, že jsme to málo propagovali. Je to zákonná povinnost, 

viselo to tam 32 dnů, což si myslím, že je dostatečná lhůta. 

 To, že bylo vyvěšeno pouze 15 dnů, rozporujeme, protože to není pravda. 

 Konkurzní komise nebyla seznámena s okolnostmi s nejasný financováním, které 

probíhalo v době mandátních smluv. 
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 Konkurzní řízení je otevřené, transparentní, nediskriminační a není možné z důvodu 

minulosti nějakého uchazeče vyřadit. Tento postup je naprosto nemožný v rámci toho, co 

jsem řekla. Konkurzní komise má jasně daná pravidla a postupy.  

 Odbor školství údajně nezapsal do obchodního rejstříku ve lhůtě do 15 dnů. Zákon 

lhůtu nestanovuje, máme to připravené, máme to ve skenu. Návrh na zápis byl podán po 

jmenování ředitele. V současné době to probíhá.  

 Vysokoškolské vzdělání bylo nesmyslné. Myslím, že jsem to tady zdůvodnila. 

 Vyhlášení na Čestice bylo shodné. Rozhodně tam nebyla střední škola. Pokud ano, tak 

prosím, abyste mi to někdo ukázal.  

 V koncepci ředitele není dostatečně rozpracováno financování. Prosím Pavla, aby 

promítl koncepci druhé uchazečky. Není tam žádná částka, která by se týkala financování, 

není tam jediná zmínka o penězích a o rozpočtu. Můžeme se případně potom ještě k tomu 

vrátit.  

 Prosím zpátky na prezentaci. Nedostatek informací o financování. Rámcový popis 

finančního, personálního, materiálního musíme bezpodmínečně mít, protože je podmínkou 

pro zápis do rejstříku.  

 Nový ředitel provedl srovnání cen v místě a v čase a se souhlasem odboru školství 

velmi záhy, tedy po svém jmenování, stanovil ceny za pobyt žáků našich a žáků cizích. Tento 

ceník je platný od 1. 9. 2021 a my ho tady máme k dispozici. Můžeme ho rychle ukázat. Není 

pravda, že neproběhla žádná kalkulace cen. Cenově jsme na tom nejlépe, chata Slovanka je ta 

chata, o které se hovořilo.  

 Hotel Semerink je v blízkosti a Škola Čestice je naše zařízení, které má cenu nižší, 

protože tam jsou děti, které jsou mladšího školního věku.  

 Dále nový ředitel předložil odboru školství návrh rozpočtu na r. 2022, který můžeme 

také promítnout. Tento návrh projde standardními pravidly pro tvorbu rozpočtu.  

 V této podobě předkládají ředitelé všech 18 příspěvkových organizací tento plán. Je to 

na částku 5 mil., která je zatím v návrhu rozpočtu. 

 Chybí tu plán oprav a investic. Odbor školství obesílá vždy na začátku školního roku 

ředitele, kteří do konce září připravují své požadavky, které shromažďujeme a v rámci tvorby 

rozpočtu, 2. čtení, kde jsou investice, vždy po komunikaci s vedením městské části předáváme 

investičnímu oddělení tento plán v podobě nějakých priorit, protože se tam nevejdou všechny 

akce. 

 Na posledním slajdu jsme uvedli pobyty v září a v říjnu, které jsou obsazené. 

Obsazené jsou už do konce roku a začíná se obsazovat leden. V září a v říjnu je předpoklad, 

že by tuto školu navštívilo 526 žáků. 

 Děkuji vám za pozornost. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za prezentaci. Interpelujícím občanům se omlouváme za prodlevu. Tímto 

přerušuji projednávání tohoto bodu. Otevírám bod 

dotazy a interpelace z řad občanů  

 Jako prvního prosím pana Ing. Vladimíra Krištofa, který využívá právo občana  

Prahy 1 k interpelaci. 

 Omlouvám se, přehlédl jsem dvě technické poznámky. První má kolega Bodeček a 

další technickou pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Chtěl jsem jen požádat, aby ta úžasná prezentace, která nebyla vůbec čitelná jednak 

díky kontrastu, jednak díky přesvětlení v sále mohla být součástí zápisu z tohoto jednání. 
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P.  H e j m a : 

 Určitě bude vyhověno. Paní místostarostka. 

 

P.  Š p a č k o v á : 

 Dodala bych, že pro zájemce je tady prezentace v tištěné podobě. Kdo bude chtít, 

může si ji vzít.  

 

P.  H e j m a : 

 Kolega Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Přihlásil jsem se jako předkladatel tisku, abych reagoval na paní vedoucí školského 

odboru. Udělám to až potom. 

 

P.  H e j m a : 

 Výborně. Uděluji slovo panu Ing. Vladimíru Krištofovi.  

 

P.  K r i š t o f : 

 Vážený pane starosto, vážené paní zastupitelky, vážení páni zastupitelé, obracím se na 

vás s interpelací ve věci činnosti členů jednotky Sboru dobrovolných hasičů Praha 1 v době 

nákazy covidem 19. Členové jednotky zajišťovali na území MČ Praha 1 dekontaminaci a 

dezinfekci škol, školek, domovů důchodců, prostor radnice, Nemocnice Na Františku, vozidel 

a služeben Městské policie, volebních místností a dalších prostor dle požadavků radnice, a to 

opakovaně, jak bylo potřeba.  

 Dle platných právních norem náleží členům jednotky za tuto činnost prováděnou v 

pracovní době úhrada ušlé mzdy a v době mimopracovní odměna. Do současné doby nebyla 

tato záležitost ze strany radnice dořešena a členům jednotky byla vyplacena asi polovina z 

celkové částky za provedenou a doloženou práci. 

 Rád bych stručně shrnul ve třech blocích, jak se celá záležitost vyvíjela.  

 Jako první vlnu covidu vezmeme období leden až srpen 2020. 

 Odměny v dohodnuté výši měly být vyplaceny zpětně a výkaz práce byl zaslán panu 

tajemníkovi dne 23. 9. 2020. Celková částka byla dle poskytnutých výkazů práce 

odsouhlasena bezpečnostním výborem MČ Praha 1. První část byla vyplacena až v listopadu 

2020 a další platba proběhla v lednu 2021. Celkem bylo za toto období proplaceno pouze  

85 % slíbených peněz.  

 Druhé období je září až prosinec 2020. Upozorňuji, že za toto období nebylo 

proplaceno vůbec nic.  

 Třetí období je leden až březen 2021. Na základě toho, že druhá vlna nebyla řešena, 

došlo v březnu 2021 k jednání za účasti pana starosty, pana tajemníka, paní Kunštátové, paní 

Bálkové, mé a pana Čiháka, kde byla dohodnuta forma odměny pro členy jednotky a způsob 

její úhrady. Ke všem provedeným činnostem jednotky byly poskytnuty výkazy o provedené 

práci a byly zaslány paní Bálkové. Za období leden až březen bylo členům jednotky 

vyplaceno cca 50 % odměn.  

 Je mi líto, že se musím s touto záležitostí obracet na zastupitelstvo, ale je třeba 

urychleně stanovit jasná pravidla a termíny pro vyplácení úhrady mzdy a odměn pro členy 

jednotky Sboru dobrovolných hasičů Praha 1. Členové jednotky jsou obětaví lidé a mnoho 

práce odvádějí ve prospěch obyvatel Prahy 1 ve svém volném čase a zdarma. Nicméně pokud 

odvedli namáhavou práci, mnohdy v nevyhovujících podmínkách v ochranných oděvech, 

protože se jedná o toxické látky, které ve větší koncentraci mohou být nebezpečné a z toho 

vyplývá nutnost ochranných oděvů, nemělo by docházet k takovýmto excesům při vyplácení 
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odměn, které ji ze zákona náleží. Podotýkám, že svojí činností ušetřila jednotka MČ finanční 

prostředky ve výši přesahující milion korun, neboť pokud by provedené práce byly zadány 

specializované firmě, byly by náklady na jejich provedení mnohonásobně vyšší.  

 Ještě bych chtěl doplnit, že nejsem členem jednotky, nenárokuji finanční prostředky, 

ale prezentuji zde skutečnost, která je. Doufám, že se zastupitelstvo k tomu postaví tak, aby se 

stanovila přesná pravidla a v budoucnu k tomu nedocházelo. Děkuji vám za odpověď a pokud 

máte dotazy, jsem vám k dispozici.  

 

P.  H e j m a : 

 Vážený pane starosto sboru dobrovolných hasičů, víte, že si vás velmi vážíme, celé 

jednotky i její činnosti, ale nemáte dobré informace. Bylo by dobré, aby si to velitel přímo 

osvětlil. Záležitostí se zabývá celý úřednický aparát, vzhledem k tomu, že máme několik 

forem zaměstnávání členů jednotek, od trvalých pracovních poměrů až po dohody i jiný 

způsob odměňování, bylo potřeba postupovat v rámci zákona. Kompetentní úředníci systém 

mají, je jen potřeba s nimi řádně spolupracovat. Myslím si, že je to věc, která nepatří na 

zastupitelstvo, protože je to čistě technikálie. Na co mají nárok, to dostávají. Myslím, že vám 

na to kvalifikovaně odpoví Ing. Kovářík, který je jedním z těch, kteří se touto věcí zabývají. V 

toto směru bych byl nerad, aby to vyznívalo, že nechceme odměňovat hasiče, naopak, co jim 

vidíme na očích, to se snažíme udělat, ale v tomto směru nemáte správné informace. Příště 

bude lépe, když si to přímo vyjasníme s kompetentními úředníky, ale není problém to objasnit 

znovu. Znovu říkám – je třeba mít správné informace, než se přichází s interpelací. Víte, že v 

tomto směru apelujete na ty, kteří vám nejvíce naslouchají.  

 Prosím Ing. Kováříka, aby to ještě dovysvětlil. 

 

.P.  K o v á ř í k : 

 Městská část Sboru dobrovolných hasičů nic nedluží a velitel jednotky o tom ví.  

 

P.  K r i š t o f : 

 Děkuji za pozornost, zjistím, jak situace opravdu vypadá.  

 

P.  H e j m a : 

 To bude dobře. Další interpelující je pan Mgr. Petr Burda, který opět využívá práva 

občana vystoupit v tomto bodu. Prosím, máte slovo. 

 

P.  B u r d a : (hovoří neslyšitelně, přepsán jeho písemný předklad) 

 Někteří mě znají, bohužel mám postižené hlasivky, tak se nezlobte, že to bude horší 

než obvykle. Od března bojuji s rakovinou, zhubl jsem o 16 kilo, na sobě mám svatební šaty z 

r. 1983, kdy jsem na Staroměstské radnici řekl své ano. Každý zážitek je teď pro mě 

dvojnásob cenný. Prožil jsem dva a chci se s vámi o ně podělit. 

 V pondělí 6. září se senioři Prahy 1 vydali parníkem po Vltavě a jednalo se o skutečně 

vydařenou akci. Největším překvapením pro mě byl studentský hudební orchestr Big band 

Biskupská. Mladí, školou povinní by dokázali městskou část důstojně reprezentovat, až znovu 

začnou normální styky mezi partnerskými městy. 

 Ve čtvrtek odpoledne jsem navštívil nově otevřený dům v Truhlářské 8 a přimlouvám 

se za to, aby byl v mediálním zájmu. Bude o čem psát Třeba už zítra se tam na zkoušku sejde 

komorní soubor Harmonie, na housle, violu a další budou vedle mladých také senioři, co jinde 

v metropoli není.  

 10. září jsme reagovali na Světový den prevence sebevražd, 11.září na 20. výročí 

teroristického útoku, kdy ten večer k pomníku sv. Václava přinesli lidé tři vrstvy růži. O Praze 

1 bude řeč při udělení Ceny Arnošta Lustiga, výročí posledního rozloučení s Karlem Gottem 
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tady na Žofíně, v Jazzové sekci se bude konat vzpomínka na prezidenta Mitteranda, stejně 

jako loni vzpomeneme na  lokality Prahy 1, kde proběhla výměna samizdatů.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím třetí přihlášenou paní Zdeňku Bláhovou, aby se ujala slova. 

 

P.  B l á h o v á : 

 Chci se zeptat na AIRBNB, na problematiku, která velice tíží Prahu 1. Konkrétně se 

ptám na náš dům. Proč majitel jednotky č. 19, v domě xxxxxxxxxxx xx, který prokazatelně 

nabízí byt ke krátkodobému ubytování, nemusí byt rekolaudovat, přestože byt je prokazatelně 

užíván jako ubytovna? Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Na vaši interpelace bude kvalifikovaně písemně odpovězeno, protože je třeba věci 

prověřit.  

 Prosím další přihlášenou do interpelací paní Emu Rónovou. 

 

P.  R ó n o v á : 

 Všechny zdravím a moc děkuji, že se to tentokrát koná v přízemí, takže nemusím 

shánět ochranku, aby mě dovedla do výtahu atd.  

 Paní Valíčkové jsem poslala téměř identickou interpelaci, kterou jsem měla tady na 

jaře. Je to z toho důvodu, že se nic význačného vzhledem k mé interpelaci na jaře nezměnilo. 

Očekávala jsem nějaké změny k dobrému, nějaké návrhy atd., někteří z vás mě kontaktovali, 

vyměnili jsme si e-maily. Pochopila jsem, že mají bezbariérovost trochu více na srdci než 

obvykle, za což děkuji, pokud probíhá nějaká snaha o zlepšení bariérových přístupů  

na Praze 1.  

 Na úvod bych chtěla opět zdůraznit stejně jako na jaře, že nejsem za žádnou politickou 

stranu. Stalo se mi, že po interpelacích a i před interpelacemi za mnou někteří přišli a 

obviňovali mě z toho, že jsem nastrčená Piráty nebo někým jiným. Chci zopakovat, že jsem 

naprosto apolitická osoba, jsem normální občan, který za vámi přišel a zastupuji vozíčkáře, 

imobilní občany, ale i rodiče s kočárky, kteří mají problém se na některá místa Prahy 1 dostat. 

 Hysterie před volbami teď vrcholí, ale chtěla bych zdůraznit, že jsem zde sama za 

sebe. 

 Chtěla jsem vám sdělit, že máme již rok existující spolek, který se jmenuje Toalety pro 

všechny. Někteří na facebooku sledují naše problémy a navrhují některá řešení, případně 

navrhují některé věci, které by se daly co nejrychleji zrealizovat.  

 Vozíčkářské organizace pracují na změně legislativy, na dlouhodobých změnách. Mají 

řadu všeobecně důležitějších věcí, jako příspěvek na péči, který nestačí zcela imobilním 

občanům atd.. Vozíčkářské organizace pracují více na legislativě. 

 S naším spolkem se snažíme prosadit reálné a praktické věci co nejdříve. Nikdo z vás 

jistě nechce absolvovat desetkrát denně hledání obyčejné toalety. Je to nedůstojné, to jsem 

říkala několikrát, porušuje to práva na život v tomto státě pro handicapované, porušuje to 

úmluvu lidských práv handicapovaných. Dá se to zmedializovat, ale jsem daleka toho, abych 

vystupovala v médiích nebo psala do Blesku, to je pod moji úroveň, takže jsem doufala, že se 

na to více zaměříte a pomůžete nám. Rádi bychom od vás viděli reálné věci a reálné výsledky.  

 Dílčí úspěchy, které jsem přes léto zaznamenala – např. Truhlářská ulice, volnočasové 

centrum, toaleta je tam prý výborná. I když dvorek není úplně ideální, je malý a má mírně 

bariérové prvky, tak jsme za to vděčni. 
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 Oceňuji také snahu při současné složité situaci s dopravou v centru, třeba snahu o to, 

aby se nadále zpřístupňovaly tramvajové zastávky v centru, nájezdy, ale i přechody chodníků. 

Jsou tam ale stále takové věci, o kterých si myslím, že je stavebníci nedomyslí a není nad nimi 

žádná jiná kontrola. Dostat se třeba přes ulici před Akademií věd na stanici znamená objíždět 

celou zastávku, jet na nájezd, samozřejmě tramvaj ujede atd. Kde přecházejí všichni chodící, 

není to vyřešeno. To je jen příklad. 

 Pokud jde o veřejně přístupná místa, tak pro mne jsou to v uvozovkách „veřejně 

přístupná“. Veřejně přístupná místa jsou místa, která jsou přístupná všem, ale nám na vozítku, 

imobilním s chodítkem, seniorům, lidem s berlemi přístupná nejsou. Týká se to i veřejných 

budov. Zmínila jsem třeba Polikliniku Palackého a další budovy. Vzpomenu si na TSK, které 

se má stěhovat. Tam také nebyl výborný přístup, nedalo se tam zaparkovat.  

 Omlouvám se, že tady mluvím o potížích všeobecně, ale nevím, na koho to přesně to 

mám směřovat. 

(P. Hejma: Povídejte, jsme tu proto, abychom vám naslouchali.) 

 Ukazuje se, že i když se rekonstruují a staví nové prostory, které by měly být pro 

veřejnost, nadále se dělají chyby. Nevím, zda je dostatečná práce s bezbariérovou komisí, 

která funguje na Praze 1. Slyšela jsem, že jsou zváni, ale nevím, zda se dbá jejich připomínek 

a vyhlášky 398/2009 Sb.  

 Dnes jsem tady od mnohých slyšela, že se hodně zákonů a vyhlášek porušuje a že se 

uvažuje o tom, že by se vyhlásily případné sankce při porušování těchto zákonů nebo 

vyhlášek.  

 Chtěla jsem se zeptat, zda plánujete, že by se tato pro mnohé zanedbatelná vyhláška, 

ale pro nás imobilní docela důležitá, vyžadovala před rekonstrukcí a před kolaudací a při 

případné špatné kolaudaci by se vyžadovala náprava stavu a při nedodržení nápravy vymyslet 

nějakou sankci. Uvažuje se o tom?  

 Omlouvám se, že přetahuji čas, ale ještě bych měla dotaz k nadcházejícím volbám, a 

sice k volebním místnostem. Už jsem se na jaře zmínila, že Akademie věd má dvě plošiny, z 

nichž funguje jen jedna. Často tam chodím do studovny, v knihovně píši práce, a levá plošina 

nefunguje minimálně deset let. Levá vede do studijní části – O.K., ale stejně je nedůstojné 

jezdit přes pravé křídlo do 1. patra a pak dalším výtahem. Musím čekat na ochranku. Než se 

dostanu do knihovny, trvá to 15 minut, zpátky totéž. Pravá plošina bývá často rozbitá. 

 Vždycky o těchto případech to píši vedení, ale nereagují, je to pořád stejné. Teď nás 

čekají volby, zase tam přijdu a budu shánět ochranku, ta zase zjistí, že to nefunguje. Pro 

každého z vás volby trvají třeba tři minuty – přijdete tam, vhodíte a odcházíte, ale pro 

vozíčkáře na Praze 1, když se dostane do volební místnosti, která je přístupná – ve školách 

většinu nejsou přístupy, trvá to půl hodiny, než odvolí. Nehledě na to, že hledá třeba toaletu. 

 Je možné nějakým způsobem nám dát zprávu o zpřístupnění nebo stavu volebních 

místností? Ne každý chce čekat doma, někde mi řekli, že vozíčkář může přijít a odvolit na 

ulici, že sejdou schody a podají mu krabici, aby odvolil. Myslím, že je právo každého občana, 

aby volil nějakým důstojným způsobem. Když absolutně nemůže, tak je hezké, že přijdou s 

urnou domů, ale když je aspoň trochu mobilní, bylo by dobré zajistit důstojnější způsob 

účastnit se voleb. Týká se to hodně škol. Možná jsem už říkala na jaře, že jsou vozíčkáři-

rodiče a potřebují jít na třídní schůzku. Já jsem to musela řešit tak, že jsme se s učitelkami 

scházely v kavárně, což mi také nepřijde zcela důstojné. Myslím si, že školy patří mezi 

veřejně přístupné budovy.  

 Ještě jsem si vzpomněla na festivaly. Na jaře mi bylo slíbeno, že se přes léto bude 

konat hodně festivalů. Můžete nařídit všem pořadatelům, aby tam dali bezbariérové přístupy, 

ale aspoň ty akce, které městská část podporuje, můžete ovlivnit a můžete jim třeba důrazněji 

doporučit, aby tam zařízení pro invalidy dali? Nestalo se, příklad je United Islands na Kampě.  

 Mohla bych pokračovat půl hodiny. Děkuji vám, že jste mě nechali mluvit. 
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P.  H e j m a : 

 Vše jsme pečlivě vyslechli. Prosím o velmi rychlou reakci, protože řada členů rady se 

touto problematikou zabývá již díky tomu, že jste tady několikrát vystoupila.  

 Prosím pana radního Bureše o vyjádření. 

 

P.  B u r e š : 

 Nebudeme zastírat, že společnost jako celek má velký dluh vůči těmto občanům, 

hlavně v městské infrastruktuře. 

 Co můžeme udělat v mé gesci. Zmínila jste kulturní akce. Dojížděly zásady pro letošní 

rok, budeme schvalovat zásady pro příští rok. Tam, kde se budeme finančně spolupodílet, v 

zásadách bude povinnost žadatelů, aby přenosné záchody byly takto vybaveny. Jde o akce, 

kde to bude možné nebo kde to bude vyžadováno.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní místostarostku. 

 

P.  Š p a č k o v á : 

 Zmínila jste Truhlářskou 8. Myslím, že byste se tam měla jít podívat. Truhlářská 8 je 

přístupná pro vozíčkáře, je tam výtah, který vás doveze do kteréhokoli patra až nahoru na 

půdu. Je tam také záchod pro vozíčkáře.   

 Co se týká škol, téměř všechny budovy škol máme staré více než sto let. Ne všude je 

možné do nich dát výtah. Tam, kde budou volby, můžeme s odborem školství s řediteli 

promluvit aby tam udělali aspoň provizorní nájezd pro vozíčkáře.  

 

P.  R ó n o v á : 

 Chtěla jsem ještě říct, že ve škole v Dušní byla sice rampa ve špatném úhlu, ale aspoň 

tam byla. Není to tak finančně nákladné. 

 

P.  H e j m a : 

 Pozveme vás k diskusi na radnici, tam můžeme všechno probrat. Prosím ještě o reakci 

pana radního Bureše. 

 

P. B u r e š : 

 K venkovním toaletám. Projekt pokračuje. Je to trochu běh na dlouhou trať, protože 

odbor památkové péče není příliš nakloněn k umisťování těchto věcí. Na ulicích je 

bezbariérovost ještě zdůrazněna, aktuálně jsme kousek dál v Havelské a na Alšově nábř. To 

jsou dvě místa, kde by to bylo možné. Jednáme o přípojkách ve studii ulice Havelské. Je to 

připravené. Jakmile zastupitelstvo hl. m. Prahy nám dokončí svěření, bude to jedna z prvních 

věcí, kterou bychom řešili. Co tam je v současnosti, je nejen bariérové, ale i odporné. I 

pouliční se snažíme posouvat dál.  

 

P.  H e j m a : 

 Poslední z interpelujících občanů je paní Barbora Kosíková.  

 Potom následuje blok dotazy a interpelace z řad zastupitelů.  

 Technická – pan zastupitel Bodeček: 

 

P.  B o d e č e k : 

 Chtěl bych reagovat na interpelaci. Je dobře, že tady zazněla tato interpelace. Vzal 

jsem si na starost věc s volbami. Dovolil jsem si kontaktovat pana Ručku. Sdělil mi, že se 

musí řešit dvě záležitosti – jedna se týká budov a druhá místa.  
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Bohužel, jsou to staré budovy, kde to bude problém. Dá se to řešit tím, že vyhradí dvě nebo tři 

budovy v rámci bezbariérovosti – možná bude změna. 

 Chci tady říct i zastupitelům. Není problém vyčlenit jednu z těch dvou plent, která 

bude určena jednak pro vozíčkáře, ale třeba pro seniory nebo pro méně pohyblivé osoby. Je 

ale třeba do toho v rámci rozpočtu vložit nějaké peníze. Budeme se o tom moci bavit v rámci 

schvalování rozpočtu. 

 

P.  H e j m a : 

 Můžeme se bavit o čemkoli. 

 Dávám prostor paní Barboře Kosíkové. Máte slovo. 

 

P.  K o s í k o v á : 

 Vážený pane starosto, zastupitelé, začnu trochu z jiného soudku.  

 Když jsme byli před dvěma roky s kolegou Petrem Szczepanikem ve školské komisi, 

tak jsme také narazili na problém zdravé výživy ve školách a školkách zřizovaných městskou 

částí. Když jsme se o to začali zajímat, přítomné ředitelky škol říkaly, že do toho nemáme 

rýpat, že kuchařek a pomocného personálu v kuchyních je strašně málo a že když se něco 

nelíbí, že odejdou a že za ně nebude žádná náhrada.  

 Dále říkaly, že peněz, do kterých se musí vejít s cenou jídla, je velmi málo a že je 

problém vůbec něco dělat.  

 Chtěla jsem se zeptat, jestli v tom městská část něco udělala? Má nápad, jak zlepšit 

tuto situaci a pomoci školám, aby děti dostávaly zdravější jídlo? Dobrá strava je věc, která 

velice ovlivňuje zdraví.  

 Na Praze 1, která není chudá, investují se miliony do dláždění parčíků. Připadá mi, že 

by se mohly investovat mnohem smysluplněji buď do tohoto, nebo do bezbariérovosti  

Prahy 1.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní místostarostku o krátkou reakci. 

 

P.  Š p a č k o v á : 

 Chtěla bych paní Kosíkovou ubezpečit, že po dobu mého působení jako radní pro 

školství jsme velmi dobře vycházeli s ředitelkami a s vedením školních jídelen, což nebylo 

předtím zvyklostí. Chtělo se jídelny rušit a jídlo dovážet, a my jsme museli dva roky s 

ředitelkami a s personálem velmi a pomalu pracovat. Dopracovali jsme to tak, že se všechny 

ředitelky i vedoucí kuchařky zúčastňovaly školení, které vyhlašoval Magistrát. Přihlašovaly 

se do soutěží o nejlepší školní oběd. Obsazovali jsme první, druhá a třetí místa. Bohužel, 

všechno toto bylo přerušeno covidem. Přesto i v době covidu si paní ředitelky, když neměly 

personál, vypomáhaly navzájem nebo vypomáhaly školkám. Dokonce paní ředitelka 

Břecková z Dražického náměstí, kde je školní jídelna, po celou dobu covidu vařila nejen pro 

učitele a žáky, ale i pro veřejnost.  

 Myslím si, že to je zabezpečeno a těšíme se na to, že Magistrát zase obnoví školení a 

že budeme moci navázat na to, co jsme započali. 

 

P.  H e j m a : 

 Nyní otevírám prostor pro dotazy a interpelace z řad zastupitelů.  

 Prosím prvního interpelujícího pana zastupitele Kučeru. 
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P.  K u č e r a : 

 Má první interpelace je výzva starostovi a radě, která se týká hledání ubytování pro 

běloruské novináře a novinářky, kteří prchají ze země. 

 Přečtu vám dopis, který jsem dostal. Myslím, že každý pochopí, o co jde. 

 Dobrý den, pracuji pro Seznam Zprávy a nedávno se na mě obrátila paní Rudko, což je 

naše spojka na běloruskou komunitu tady i na běloruskou opozici. Poprosila mě a několik 

dalších novinářů, jestli bychom nemohli něco udělat pro běloruské novináře, kteří utíkají ze 

země, tedy zkusit jim sehnat nějaký grant, aby mohli dál pracovat, a také ubytování. Kvůli 

tomu druhému jsem právě volal panu starostovi ze Mšena s tím, že by mě mohl někam 

nasměrovat, třeba na starosty nějakých větších obcí a měst než je Mšeno. 

 Tři lidé už mají slíbené ubytování v Plzni, teď se ještě vyřizují poslední věci s 

Ministerstvem vnitra kvůli vízům, další pak čekají na Ukrajině a doufají, že jim někdo 

pomůže. Z Minsku utekli jen s pár věcmi v batohu, nemají nic, ubytování by tedy potřebovali 

poskytnout dočasně, možná i zdarma. Všechno jsou to zavedení novináři, za něž ručí 

Evropská federace novinářů, rozhovor k tomu u nás vyšel v sobotu.  

 Na konci je odkaz na Seznam Zprávy.  

 Kdyby vás tedy napadlo, jak těmto lidem pomoci, bylo by to skvělé.  

 Dodám ještě, že nikoho z těchto novinářů osobně neznám a snažím se jim pomoci 

čistě z kolegiality.  

 Díky za pozornost a hezký den. Milan Rokos, www.seznamzprávy.cz.  

 

P. H e j m a : 

 Myslím, že je to k zamyšlení. 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Vážená rado, 22. srpna. jsem se dopisem obrátil na bezpečnostní komisi, tedy tvůj 

poradní orgán – upozorňuji, že obsah dopisu bude součástí mé interpelace, tímto 

prostřednictvím prezentuji, co je jeho součástí. Zároveň si tě dovoluji požádat o vyšší aktivitu 

v problematice. 

 Opakovaně tě vyzývám, aby ses obrátila na hl. město o předložení informací k 

ukončení funkce tzv. nočního starosty s požadavkem závěrečné zprávy. Veřejnosti i nám 

chybí zpráva o ukončení uvedeného projektu, zdůvodnění jeho ukončení a zejména pro nás, 

občany Prahy 1, kteří jsme v projekt věřili, neboť jsme se nechali přesvědčit jeho 

smysluplností, by bylo slušné informace předat. Díky informacím, které bychom získali, 

můžeme do budoucna najít vhodnější řešení. 

 V této souvislosti bych rád poděkoval přes kompetentní osobu i veliteli strážníků 

Městské policie hl. m. Prahy na území naší městské části, kdy se s pomocí příslušné inspekce 

podařily vyřešit opakované stížnosti od provozovatele nebytového prostoru na adrese 

Opatovická 12, a naopak si dovoluji požádat prostřednictvím rady o aktivaci činnosti 

některých oddělení strážníků Městské policie, kdy se hromadí stížnosti obyvatel na jejich 

nečinnost v okolí Dlouhé ulice a nově i ulice U Obecního dvora, na což jsem obdržel podnět 

včetně fotopřílohy, konkrétně se stížností na provozovnu The James Joyce. 

 Prosím, pojďme v této souvislosti otevřít diskusi k myšlence, že zřídíme služebnu 

Městské policie v našem nebytovém prostoru v ulici Dlouhá. Nabízí se nebytový prostor s 

číslem popisným 14, na což už někteří tady upozornili. Pojďme o této možnosti vážně 

diskutovat.  

 S touto problematikou souvisí i skutečnost, že strážníkům Městské policie byl údajně 

ponížen rozpočet a nemůžeme se divit, že strážníci pro své pracovní prostředí raději využívají 

klidné okrajové části Prahy místo rušného centra. Bylo by vhodné najít zvýhodnění a motivaci 

http://www.seznamzprávy.cz/
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pro strážníky Městské policie, aby byla pro ně práce v centru hl. města něčím více 

zajímavějším.  

 Z vlastní zkušenosti bych rád zmínil, že dohled strážníků v hlučných částech našeho 

centra pouhým projetím ve voze rozhodně nestačí. Jsem toho názoru, že osobní aktivní 

pochůzková činnost je v tomto případě nenahraditelná, zejména v době zajištění nočního 

klidu.  

 Rozhodně si vážím práce strážníků a rád bych hledal možnosti, jak jejich činnost 

zlepšit. Bez našich strážníků se v centru města v klidu nevyspíme. 

 Poslední dotaz k bolavému bodu. Absence veřejných toalet v centru, nejen 

bezbariérových. Hlavně zdůrazňuji, aby veřejné toalety byly přístupné v době nočního klidu. 

 V rámci celé interpelace se ptám na konkrétní plánované kroky. Rado, nerad bych 

viděl odpověď typu plánujeme, jednáme. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, děkuji za váš zájem o všechny tři okruhy problematiky. Při vaší aktivitě 

nemůžete obsáhnout všechny informace, takže vás zvu na jednu z bezpečnostních porad. Je to 

věc, která se intenzívně řeší s hl. městem. Nejdříve se musíte zorientovat v problematice. 

Budu velmi rád, když nám pomůžete tlačit i po vašich liniích také na hl. městě, protože bude 

udělat zásadní koncepční změny včetně personálního posílení atd. Vaše iniciativa je vítána. 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Mám interpelaci na pana radního Votočka. 

 Vážený pane radní Votočku, moje interpelace se týká Školy v přírodě v Janově nad 

Nisou. Myslím, že mezi námi dvěma v této záležitosti panuje vzácná shoda, tedy co se týká 

názoru na problematičnost celého areálu od rekonstrukce budov v nultých letech až po 

neprůhlednost správy objektů v Janově paní Mühlovou a s tím spojené rozhazování 

finančních prostředků z kasy naší městské části bez jakékoliv efektivní finanční kontroly. Vy 

však bohužel sedíte v koalici, která zahájila další dějství této frašky a bere si přitom děti jako 

rukojmí, když tvrdí, že nebude-li Janov spravován de facto stejnou osobou jako dosud, jsou 

ohroženy tamní pobyty dětí. Místo abyste využili toho, že nevýhodné smlouvy vypověděla již 

začátkem r. 2020 ještě námi vedená koalice, nechali jste paní Mühlovou a její blízké 

netransparentně hospodařit na našem majetku dál, což se jí v době covidu náramně vyplatilo, 

když za nic dostávala platby jednak od nás a jednak od státu prostřednictvím dotačního 

programu Antivirus. Kdybyste jen trochu chtěli, dalo se s věcí dělat něco dříve, efektivněji a 

bez dětí jako rukojmích. 

 Je smutné, že se vám nedaří v rámci vaší koalice dělat něco s věcmi, které dlouhodobě 

kritizujete, byť je současná koalice závislá na každém hlasu, proto upřímnosti vašich 

někdejších tvrzení o údajné snaze bojovat proti zaběhnutým kšeftíkům nevěřím. Každopádně 

ale při tom svém ústupu z vytyčených pozic nemusíte lhát. Zajímalo by mě, z čeho usuzujete, 

že jsem to byl právě já, kdo měl zájem nemovitosti v Janově prodat? Můžete svá slova nějak 

doložit? Nebo jen vycházíte z analýzy, kterou jsme v r. 2019 nechali zpracovat a prodej 

nemovitostí byla jedna ze tří relevantních možností, přičemž ale naše snaha směřovala k tomu 

Školu v přírodě v Janově pronajmout za jasně stanovených podmínek. Pokud ke svým 

tvrzením důkazy nemáte, tak se jich prosím zdržte, protože jinak to všechno jsou vašimi slovy 

jenom kecy v kleci.  

 

P. H e j m a : 

 Pan radní Votoček chce reagovat. Máte slovo. 
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P.  V o t o č e k : 

 Přihlásil jsem se do diskuse k Janovu, ale co jsem chtěl k tomu říct, řeknu teď. Jednání 

o jmenování ředitele Školy v přírodě bylo velice bouřlivé. Proti dětem jako rukojmí, které se 

musí zachránit, se ostře vyjadřovali jen Bodeček a já. Jako člen rady jsem i proti jmenování 

pana Mühla hlasoval. Proto mě velmi překvapilo a urazilo, když jsem druhý den v Blesku 

viděl tiskovou zprávu, ve které bylo napsáno, že jsme zachránili školu, prodávat se nebude, 

přestože o prodeji v diskusi nepadlo nikdy ani slovo, přestože trvala asi 3/4 hodiny. 

 Cítím se tím osobně uražen. Vykládám si to tak, že jediný, kdo chtěl Školu v přírodě, 

byl Bodeček a já, kteří jsme nesouhlasili s tím, aby se novým ředitelem stal pan Mühl. Za to 

se mi nikdo neomluvil. Čekám na to, ale ostatní mě ignorují.  

 Netvrdím, že jsem chtěl prodat, nebo že jsme chtěli zachránit prodej, je to úplně jinak. 

To, co jsem napsal ve svém webu, je moje stanovisko k celému Janovu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Mám interpelaci na vás, pane starosto. Dne 7. 9. proběhl jeden z dílů seriálu televize 

Zdravá města. Tento díl se týkal pocitové mapy Prahy. Se zájmem jsem ho zhlédnul. 

Současně tam ale probíhala nějaká konverzace, kde jsem namátkou zachytil informaci, že 

někdo z členů Národní sítě Zdravých měst ještě nezaplatil ani členský příspěvek. Vzhledem 

ke zdrženlivému postoji koalice Prahy 1 v zapojování se do projektu Zdravých měst jsem 

pojal podezření, zda neplatičem není zrovna naše městská část Praha 1. 

 Proto se vás ptám, pane starosto, zda máme zaplaceno členství v Národní síti 

Zdravých měst? Děkuji za odpověď. 

 

P.  H e j m a : 

 Bude odpovězeno. Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Mám interpelaci na pana radního Richarda Bureše. Nazval jsem ji Skautská hra.  

 Vážený pane radní, že je Petr Hejma skautem, který nikdy nezalhal a vždy dodržel 

slovo slovo, to všichni víme. Méně se ale ví, že v době, když byl v koalici s Prahou sobě, 

Piráty a Zelenými, organizoval pro své kolegy jednu zajímavou skautskou hru. Ta hra se 

jmenovala Kde jsou Burešovy projekty? Burešovy projekty byly prostě výborné. Řešily 

všechny problémy Prahy 1, byly zcela hotové, připravené ke spuštění i vysoutěžné. Hra 

spočívala v tom, Burešovy projekty najít. Výchozí stanoviště bylo v 6. patře budovy úřadu, v 

kanceláři Davida Skály a odtud jsme vybíhali do celé budovy hledat Burešovy projekty. 

Hledali jsme, ale nenašli.  

 V rámci hry existovala i funkce jakési nápovědy, což byl samotný Richard Bureš, a ten 

vždy říkal: U Sukupa ve skříni. Ani to nám ale nepomohlo. Ale hra to byla hezká. Škoda, že 

to po nějaké době přestalo Petra Hejmu bavit a hru skončil. Nyní hru zřejmě hraje dál s jinými 

hráči, což ovšem mohu soudit pouze z toho, že žádný z Burešových projektů zatím nikde 

nevidím. Tak se asi pořád hledají.  

 No, konec utápění se v marných vzpomínkách. Mám totiž dojem, že na obzoru se 

chystá další skautská hra a že ji se skautem Petrem Hejmou chystáte i přímo vy, pane radní 

Bureši. Myslím, že nová hra by se mohla jmenovat Kde jsou domény Burešovy firmy na 

provoz a pronájem výherních automatů, Gabby s. r. o. Hádám, že začátek hry by mohl být ve 

chvíli, kdy vy, pane radní Bureši, opustíte náš řad např. proto, že budete za měsíc zvolen do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, abyste zachránili naši vlast před Andrejem Babišem. 
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Jste k tomu jako dlouholetý koaliční partner hnutí ANO připraven zajisté výtečně. Nebo 

proto, že jednou třeba už změna v Praze 1 konečně vyjde a staré struktury, které vy přímo 

ztělesňujete, se budou muset poroučet už definitivně. Pak se zřejmě začnou hledat domény 

jako  nebytypraha1.cz nebo filmpraha1.cz, na které Praha 1 pod vaším vedením umístila části 

obecního webu, a to bez jakékoli smlouvy či jiného právního zajištění. Vaši nástupci ve 

vedení Prahy 1 tak opětovně vyběhnou do terénu, předpokládám, že fáborky povedou nejprve 

na Smíchov, kde má vaše firma na provoz a pronájem výherních automatů své virtuální sídlo. 

Ale budou ty domény tam? Myslím, že nikoli, vždyť takto by to nebyla žádná hra. Ale to už 

bych předbíhal, myslím, že více byste nám mohl prozradit právě vy.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan radní Bureš chce reagovat. Máte slovo. 

 

P.  B u r e š : 

 Že jste nenašel kancelář pana bezpečnostního ředitele Soukupa, nemohu komentovat. 

Pravděpodobně jste se do toho patra nikdy nedostal, nebo jste ho nezastihl a nepoznal jste, 

jakou má klapku, abyste mu mohl zavolat. Samozřejmě, že se všechny projekty tehdy i teď 

nacházejí u něj v kanceláři. Dokonce i když já potřebuji nějaký projekt, např. to byl pro 

předsedu Parlamentu projekt ochrany části území Sněmovny a další, šel jsem si je vypůjčit od 

pana ředitele a zase jsem mu je vrátil. Nemohu za to, že jste nenašel 1. patro.  

 Co se týká vašich srandovních řečí – říkám srandovních, protože jste právník na 

baterky a nechápete určité věci, opakovat tady, že firma nikdy nic neprovozovala, 

neprovozuje a provozovat nebude, pochopí každý člověk, ne vy. Začínám chápat, proč venku 

stojí ta sanitka.  

 K doménám. Chápu, že nevíte, že je někdo schopný udělat něco pro městskou část ze 

svého. Znovu říkám: udělaly se rychle než se dokončí věci jako weby k nebytům, weby k 

záborům a další. Žádné informace městské části tam nejsou, je to vstupní brána, kde občan 

najde najednou všechno o nebytech. Díky tomu se výrazně lépe pronajímají, má to tisíce 

návštěvníků, lidé si na tom vyhledávají. Stejně jako o záborech, kde lidé vidí, co je kde čeká, 

a stejně jako o filmu. Ano, udělal jsem to po nocích, sám jsem si to napsal. Než se dotvoří 

weby, např. o nebytech pokračuje další fází, přejde to logicky do struktury nového portálu 

MČ Praha 1, tak do té doby se to lidem zjednodušilo. Ve svém volném čase jsem to udělal. To 

vám nikdy nevysvětlím, že něco takového je možné, ale rád vám to znovu odpovím písemně. 

Není to žádný web městské části, využila se jen doménová adresa a směřuje to jako vstupní 

brána do informací.  

 

P.  H e j m a : 

 Další interpelující je paní zastupitelka Talacková. Máte slovo. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Mám interpelaci na paní radní Špačkovou. Týká se to vestavby solné jeskyně v 

suterénu školy v Řásnovce v rámci projektu rekonstrukce školky, která se jmenuje Půdní 

vestavba – Mateřská škola Řásnovka. Byl zahájen v červnu a potrvá až do konce roku, čili 

děti musí čtyři měsíce chodit do jiné školky.  

 Bydlím vedle, a tak jsem měla možnost stavbu solné jeskyně přes léto sledovat, aspoň 

jeho vnější část.  

 Prosím paní Valíčkovou, zda by mohla promítnout fotografii. Jde o náročný projekt, 

obnáší bourání podlahy suterénu, vyhloubení, aby byl dostatečně vysoký strop a venku 

vybudování anglických dvorků. Z důvodu stavby dvorků se vykopala jáma jen dva nebo tři 

metry od vzrostlého kaštanu, poté se vykopala i další jáma hned za stromem. Vím, že to 
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probíhalo pod dohledem arboristky. Zajímalo by mě, zda jste řešili samotnou kolizi projektu 

se stromem, zda je projekt vůbec nutný. Podotýkám, že účinky léčby solnou jeskyní nejsou 

vědecky prokázané.  

 Ráda bych se zeptala na to, proč nebyla smlouva o dílo s firmou Vistoria pana 

Hrdličky 11. června zveřejněna s přílohami, které jsou její nedílnou součástí, čili 

dokumentace, položkový rozpočet a harmonogram? Můžeme se bavit o tom, zda je smlouva 

platná. V případě rekonstrukce hřiště MŠ Masná přílohy zveřejněny byly, se začerňováním 

položek podle potřeby. 

 V této souvislosti bych se ráda zeptala, kolik stojí vestavba solné jeskyně v rámci 

celého projektu, viděla jsem 6 mil. nebo 10 mil..  

 Také bych se zeptala na to, jak dlouho by trvala rekonstrukce školky bez vestavby 

solné jeskyně?  

 Ve své odpovědi z 13. ledna na interpelaci kol. Nazarského z 15. prosince jste uvedla, 

že pokud se neprovedou zásadní úpravy v suterénu, nelze prostor využívat jinak než ke 

skladovým účelům, což je vzhledem k umístění objektu v této lokalitě značně neekonomické. 

Znamená to tedy, že jiné školy a školky na Praze 1 čeká podobné ekonomičtější využití 

suterénů soukromým subjektům, aby tam něco provozovali? Pro městskou část to asi 

ekonomické nebude.  

 Je tady poznámka, že máme své zástupce v komisích a můžeme to tam probírat. Tady 

to úplně neplatilo, kol. Nazarskému nebylo umožněno v komisi pro výchovu a vzdělání k 

bodu promluvit.  

 

P.  H e j m a : 

 Reagovat bude paní Mgr. Špačková. 

 

P.  Š p a č k o v á : 

 Z minulé komise pro výchovu a vzdělání vzešla omluva od jedné členky, že nebylo 

úmyslné, že nedostal pan Nazarský slovo. Bylo to proto, že to bylo on-line a vypršel čas, kdy 

jsme to měli na půl hodiny. Pak se kolega Nazarský a kolegyně Nazarská odhlásili, my jsme 

se znovu přihlásili, ale oni už přihlášeni nebyli. To je v zápisu z posledního jednání komise 

KOVV. 

 K solné jeskyni. Nevznikla, že se muselo hloubit, byl tam kdysi sklad a byl tam archiv 

Nemocnice Na Františku. Využili jsme jen toho, že je tam ten prostor a chceme ho 

smysluplně pro děti využít. Budete podrobně seznámena.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická poznámka – pan zastupitel Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Nebyl nejmenší problém mi oznámit, že bude pokračovat znovu připojení, nic 

takového se nestalo. Ani moje manželka žádnou takovou zprávu nedostala. Pokoutně jste se 

potom připojili bez nás. Narvala jste jim tam klíny do hlavy ohledně solné jeskyně, nasypala 

jste tam, co jste chtěla, aby oni zkousli a přijali to za své. Jen mlžíte, od vás mě to 

nepřekvapuje. Nečekal jsem, že vymyslíte takovou krásnou konstrukci, že jste se znovu 

připojili, ale my jsme se nepřipojili, že jsme na to rezignovali, byli jsme těmi, kteří se s vámi 

už nechtěli bavit. To mě připadá silně nefér. Nemusíte odpovídat, stejně to od vás nechci 

slyšet. 

 

P.  H e j m a : 

 Paní místostarostka chce reagovat. 
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P.  Š p a č k o v á : 

 Nevím, jaké klíny do hlavy. Nejsem předsedkyně této komise. Předsedkyní je paní 

Věra Dvořáková, která to všechno vysvětlila. Na poslední komisi členka komise, která měla 

slovo před vámi, to vysvětlila. Paní Nazarská byla na jednání, mohla vás doma informovat, 

jak to bylo. Se zápisem to dostanete.  

 

P.  H e j m a : 

 Máme posledních 5 minut pro tento blok. Pan zastupitel Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Má druhá interpelace je směřována k panu starostovi, neboť se týká oddělení vnějších 

vztahů.  

 Podle mých informací v tomto oddělení pracuje dost lidí, kteří pracují externě na 

smlouvu. Když se podíváme, kolik jim bylo vyplaceno, dávno to v mnoha případech přesáhlo 

200 tisíc a v mnohých případech i 500 tisíc za poslední dva roky. Týká se to jmen Šulcová, 

Kuba, Tatek, Vodička, Našic, Bidlo. 

 Informoval jsem se, kde byly odsouhlaseny veřejné zakázky pro tyto osoby. Jedná se o 

veřejné zakázky a podle našich pravidel by měla o částkách vyšší než 200 tisíc rozhodovat 

rada, podepsat starosta a měl by existovat krycí list. Chtěl jsem se zeptat, zda tyto dokumenty 

existují? V rozhodnutí rady jsem nic takového nezaznamenal. Zaznamenal jsem pouze, že 

rada byla informována, že tito lidé čerpají, ale samotné zakázky nebyly podle mých informací 

vysoutěženy.  

 

P.  H e j m a : 

  Bude vám odpovězeno písemně. Pan vedoucí oddělení vnějších vztahů vám vše 

vysvětlí.  

 Další interpelující je pan zastupitel Bodeček. 

 

P.   B o d e č e k : 

 Vážená rado, jsem rád, že po dlouhých měsících byl konečně pan dr. Erhart jmenován 

ředitelem Nemocnice Na Františku. Realizovalo se konečně to, co mělo být realizováno již 

dříve. Snad jsem k tomu trochu přispěl tím, že jsem na to upozornil jak na zastupitelstvu, tak 

na jednání rady. Je škoda, že se  tak podstatné a významné záležitosti zatím nevěnovala 

dostatečná pozornost, proto ji zmiňuji v úvodu mé interpelace.  

 Nově jmenovanému řediteli přeji hodně energie do jeho práce a přeji si, aby naši 

nemocnici rozvíjel s pomocí hl. města a nenaplnilo se vyvedení nemocnice z dohledu naší 

městské části, jak se k tomu v minulosti schylovalo a jak bylo diskutováno.  

 Studiu problematiky nemocnice jsem věnoval tolik času a energie, že se tohoto tématu 

nevzdám. Jak MČ Praha 1, tak panu řediteli v případě potřeby nabízím jakoukoli pomoc.  

 V souvislosti s nemocnicí mám radost i z poskytnutého dotačního příspěvku v rámci 

integrovaného regionálního operačního programu. Částka téměř 150 mil. Kč na modernizaci 

přístrojového vybavení bezesporu zkvalitní zdravotní péči v naší nemocnici a v mnohém 

usnadní práci nově jmenovanému řediteli i nám, městské části jako jejího zřizovatele.  

 V rámci interpelace bych rád připomněl závazek a úkol rady, ke kterému se v 

minulosti zavázala. Není dořešeno personální složení programové rady našeho Rybářského 

domečku. Dozvěděl jsem se, že tak bude učiněno do konce září. Poprosil bych koalici, aby v 

tomto nezapomněla i na nás, na opozici. 

 V této souvislosti také připomínám přípravu podmínek výběrového řízení na období, 

které bude navazovat na nyní zasmluvněné období výpůjčky. Zajímá mě, kdo se podmínkami 

výběrového řízení bude zabývat, kdo bude za celé výběrové řízení odpovědný. Byl bych 
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nerad, abychom byli svědky obdobného procesu jako u konkursu na hledání nejvhodnější 

osoby pro funkci ředitele našich objektů v Janově. Stanovená doba 15 dnů je sice jasně daná, 

ale podle mne je to těžko obhajitelné, pokud hledáme toho nejlepšího adepta nebo nejlepšího 

provozovatele. Je vždy vhodné předem společně hledat shodu a neplýtvat následně energií, 

kdy musíme poukazovat na některé přešlapy a pochybení některých osob, které to následně 

berou jako osobní útok, což nikdy není. Myslím si, že by nám mělo jít o to stejné.  

 Stejně tak upozorňuji na přípravu výběrového řízení na pronájem paláce Žofín na 

navazující období doby nájmu. Už teď je nutné, aby byla vydefinována pravidla. Ptám se, zda 

je stanoven termín pro vyhodnocení výběrového řízení, případně záměru na správu paláce 

Žofín od 1. ledna 2025? 

 Na závěr této spíše informativní interpelace sděluji radostnou zprávu zveřejněnou na 

facebooku, že MČ Praha 1 díky vstřícnosti naší matriky otevírá termíny pro oddávání 

snoubenců a pro uzavření registrovaných partnerství pro magická data příštího roku – 2. 2. 

2022, 20. 2. 2022 a 22. 2. 2022. Díky vstřícnosti kolegyň z matriky bude oddávání probíhat i 

v neděli. Ten, kdo je svobodný, má možnost se oddat tady na Praze 1.  

 Již dvakrát jsem členy zastupitelstva upozornil na problematiku oddávání na Praze 1 - 

na absenci nastavení jasných a nových pravidel pro atypické případy, to je konkrétně neděle. 

Dostal jsem odpověď, za což moc děkuji, ale pořád mi chybí úkon, který povede k nové 

příslušné směrnici, což mi pan starosta už dvakrát sliboval.  

 Na závěr interpelace chci se odvděčit OVO. V rámci rozpočtu na r. 2022 bych byl 

velmi rád, kdyby v rámci hospodářské správy byla vyčleněna položka na zajištění velké 

barevné tiskárny po naše oddělení volených orgánů. Jednalo by se o pracovní dárek těm, kteří 

zastupitelům i občanům zajišťují servis. I když zastupuji Pirátskou stranu, která používá pro 

své logo dvě barvy – bílou a černou, tak bych uvítal, když nám v budoucnu od OVO budou 

předkládány materiály, z nichž zřetelně vyčteme, o čem máme rozhodovat. Myslím, že 

předminule na to již upozorňoval kolega Tomáš Vích. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za váš kapsář nápadů a informací. Bude reagováno ze strany pana 

místostarosty. 

 

P  B u r g r : 

 Brilantní přeskok z Františku do Rybářského domečku přes Vltavu, to se málokdy 

vidí. Modlete se, aby Bodeček neodjel na měsíc na dovolenou, protože Praha 1 by se 

zhroutila. Nebyly by svatby, František by zavřel, všechno by se zhroutilo a nic nejezdilo, 

protože by nebylo nic.  

 

P.  H e j m a : 

 Naváži. Vedle zájmu o bezpečnosti vítám zájem o Nemocnici Na Františku a beru 

vážně nabídku pomoci. Každá pomoc ze strany zastupitelů je vítána. Opět nabízím dovzdělání 

se, načerpání informací, nabídku budeme brát vážně.  

 Končím blok interpelace z řad zastupitelů, protože nám uplynulo již 35 minut. Zbytek 

interpelací bychom dokončili v bloku od 20 hodin, který máme též vyčleněn pro interpelace.  

 Pan zastupitel Bodeček má technickou. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Vzhledem k tomu, že do 19 hodin zbývá 12 minut a měli bychom se teď na tuto dobu 

vrátit k Janovu, a od 19 hodin je pevný bod, navrhuji do 19 hodin pokračovat v interpelacích, 

nebo přerušit na 12 minut jednání.  
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P.  H e j m a : 

 Máte právo sdělit tento návrh, není problém o něm hlasovat. Jestliže je souhlas, 

můžeme dokončit tři interpelace. Stejně bychom bod 18 přerušovali pro to, abychom 

pokračovali bodem 19.  

 Prosím hlasovat o dokončení interpelací. Pro 21, zdržel se 1, nehlasovali 2.  Návrh byl 

schválen.  

 Prosím, aby nám sdělila interpelaci paní zastupitelka Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Starosta – Naše Praha. Na základě jaké smlouvy, případně usnesení rady, je 

ustanovena spolupráce se společností Český Domov Media House, s. r. o., která vydává 

časopis Naše Praha?  

 Z jakého důvodu MČ Praha 1 platí za inzerci v tomto médiu, jestliže vydává vlastní 

měsíčník? 

 Z jakého důvodu není ustanovena redakční rada? 

 Z jakého důvodu musí na toaletě v přízemí úřadu MČ Praha 1 být paní, která 

kontroluje, kdo na toaletu chodí, když hned vedle je ostraha? 

 Z jakého důvodu nemá paní zázemí ve stejných prostorách jako ostraha, když jsou 

téměř vedle? 

(P. Hejma: Bereme na vědomí.) 

 V jaké výši dostávají odměnu členové/předsedové v jednotlivých komisích a 

výborech? 

 Jak dlouho trvají jednotlivá jednání? Prosím o výpis za poslední rok pro všechny 

komise. 

 Zvažovala rada, aby odměna byla přizpůsobena délce jednání? 

(P. Hejma: Bereme na vědomí.) 

 Z jakého důvodu zastupitelé neregistrují, obdobně jako oddávají na Praze 1? 

 

P.  H e j m a : 

 To byl rekord, za 4 1/2 minuty čtyři interpelace, to tady ještě nebylo. Na všechny bude 

odpovězeno. 

 Pan radní Votoček má technickou poznámku. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Upozorňuji na porušování jednacího řádu. Paní Počarovská měla říct jednu interpelaci, 

pak měli být ostatní, a až by na ni došla řada, tak říct druhou atd. 

 

P.  H e j m a : 

 Je to pravda, ale bral jsem to tak, že v jednom čase vznese všechny podněty v rámci 

jedné interpelace. 

 Jak pan Bodeček řekl asi 7 různých témat, tak stejně udělala paní kolegyně 

Počarovská.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Prosím, nemíchejte do toho, jak Bodeček, kočička a pejsek vařili dort. To je něco 

úplně jiného. 

 

P.  H e j m a : 

 Technická – pan zastupitel Čižinský. 
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P.  P o č a r o v s k á: 

 Omylem jsem zmáčkla tlačítku pana Čižinského. Ptala jsem se pana starosty, jestli to 

mohu přednést v jednom.  

 

P.  H e j m a : 

 Už se tím nezabývejme, příště se budeme lépe poslouchat. 

 Prosím o interpelaci pana zastupitele Kučeru. 

 

P. K u č e r a : 

 Myslím, že paní Počarovská přednesla jednu interpelaci s množstvím otázek, tak tomu 

rozumím já.  

 Moje interpelace se týká dětských hřišť, takže směřuje na paní místostarostku 

Špačkovou. Týká se to hřiště ve Vrchlického sadech, kde je uvedena cedule, že hřiště je každý 

všední den od 10 hod. do 11.15 hod. uzavřeno pro veřejnost, protože tam chodí dětí z 

Mateřské školy Opletalova. 

 Obrátili se na mne lidé, kterým to způsobuje problémy, že na hřišti nemohu v 

dopoledním čase být. Prosím o sloučení, na jiných hřištích to funguje tak, že tam chodí 

mateřské školy a potkávají se tam s běžnými návštěvníky.  

 

P.  H e j m a : 

 Bude odpovězeno písemně. Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Mám interpelaci na předsedu Kontrolního výboru Davida Bodečka ohledně 

prověřování privatizačního podvodu s bytem pro xxxxx xxxxxxxxxxx v Bolzanově ulici 

Kontrolním výborem. 

 Vážený pane předsedo, ověřoval Kontrolní výbor, zda xxxxx xxxxxxxxxx v bytě před 

privatizací bydlel a zde v něm bydlí po privatizaci? Pokud ano, s jakým výsledkem? Pokud 

došel Kontrolní výbor k závěru, že tam xxxxx xxxxxxxxxx nebydlel či nebydlí, zabýval se 

Kontrolní výbor možností dalších právních kroků Prahy 1 za účelem vrácení bytu? Pokud 

ano, tak s jakým výsledkem a jak byl příslušný závěr odůvodněn? 

 Prověřoval Kontrolní výbor machinace s rozměry bytu (plocha užívaná k bydlení 

versus plocha užívaná jako ordinace) a podíl xxxxx xxxxxxxxxxx na těchto machinacích, či 

jeho povědomí o těchto machinacích? Pokud ano, s jakým výsledkem? Pokud došel Kontrolní 

výbor k závěru, že k machinacím došlo a že na nich měl podíl i xxxxx xxxxxxxxxx, tak 

zabýval se Kontrolní výbor možností dalších právních kroků Prahy 1 za účelem vrácení bytu? 

Pokud ano, tak s jakým výsledkem a jak byl příslušný závěr odůvodněn? 

 Z jakého důvodu Kontrolní výbor neobstaral řadu podkladů významných pro 

posouzení, zda došlo k privatizačnímu podvodu, a to např. fotografie bytu, plánek bytu, 

evidenční listy tytu, údaje o vývoji a hrazení nájemného aj.? 

 Z jakého důvodu Kontrolní výbor neřešil skutečnost, že řada podkladů významných 

pro posouzení, zda došlo k privatizačnímu podvodu, se ztratila, např. fotografie bytu, které 

byly součástí tisků ze dne 11. 9. 2018 a 29. 1. 2019, doklady o zaměření bytu, doklady o 

místních šetřeních v bytě aj.? 

 Z jakého důvodu Kontrolní výbor odmítl na svém jednání dne 10. 8. 2021 položit 

xxxxx xxxxxxxxxxxxx otázky, které mohly přispět k objasnění, zda došlo k privatizačnímu 

podvodu, např. kolik zaměstnanců v ordinaci pracovalo, jaká byla v bytě spotřeba dalších 

energií, jaký vztah k bytu měly další subjekty napojené na pana xxxxx xxxxxxxxxxx, kdy 

došlo k rekonstrukci bytu a k jakým změnám v bytě v rámci rekonstrukce došlo, jak byt nyní 

vypadá a jak vznikla čestná prohlášení sousedů z 25. 5. 2021? 
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P.  H e j m a : 

 Byla to předzvěst dalšího bodu, který za necelé tři minuty budeme projednávat. 

 Pan kol. Bodeček se chystá přednést další interpelaci.  

 

P.   B o d e č e k : 

 Tyto otázky můžeme probrat v následujícím bodu.  

 K poslední interpelaci. Vážený pane Votočku a ostatní členové rady, touto 

jednoduchou a jasnou interpelací si vás dovoluji požádat o písemné předložení inventurních a 

odpisových záznamů, na základě kterých v posledních dvou letech došlo k vyřazení majetku 

souvisejícího s našimi objekty v Janově nad Nisou a s jejich správou odkazující na příslušné 

smluvní dokumenty, jejichž ukončení bylo rozhodnutím rady k 31. srpnu letošního roku. Je 

zde bohužel důvodné podezření, že ne všechno proběhlo správně a část majetku byla divně 

vyvedena opět v neprospěch Prahy 1. Budu rád, když se toto podezření nepotvrdí.  

 Projevuji údiv, že radě ani zastupitelstvu nebyl pan ředitel zatím představen.  

 V rámci této interpelace využiji i možnost sdělit požadavek ze strany pana dr. Víta 

Šimrala, člena rady hl. m. Prahy pro oblast školství, vědy a podpory podnikání, který mi došel 

9. září s tímto textem. Cituji: 

 Ahoj, Davide, rád bych tě poprosil o otevření debaty s MČ Praha 1 o problému v 

lokalitě Anenského trojúhelníku. Obrátil se na mne zástupce hotelu Mozart Prague, Karolíny 

Světlé 34, s prosbou o řešení akutní otázky, která výrazně negativně ovlivňuje jejich 

podnikání. Jak můžeš vyčíst z přiloženého dopisu, probíhající stavební práce v lokalitě snižují 

pohodlí a komfort klientů a dochází tak k citelným ztrátám nejen na hospodaření hotelu, ale i 

na kreditu Prahy pro přijíždějící lukrativní klientelu, jež využívá služby hotelu. Budu proto 

rád za jakékoli informace ohledně plánovaného postupu stavebních prací a doby jejich trvání, 

především nejen s ohledem na místní podnikatele. 

 Dopis přiložím k interpelaci. 

 Vážená rado, tímto si dovoluji požádat o pokud možno rychlou reakci, případně o 

termín setkání ve zmíněné záležitosti, a to s gesčně příslušným členem rady hl. m. Prahy. Za 

tuto část interpelace děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Rychlá reakce. Se zástupci všech hotelů v okolí, včetně hotelu Mozart Prague, jsme v 

kontaktu. Jestli se nemýlím, je to bývalý hotel Smetana. Bylo s nimi několik schůzek. V 

tomto směru znají stav věci. Jsou v pravidelném kontaktu s investičním oddělením a s 

dalšími. Ve vší úctě si nemyslím, že nám pan radní hl. m. Prahy v tomto pomůže. Děkuji za 

jeho podporu podnikatelům, ale to víme.  

 Přímo s hotelem Mozart Prague, který je přímo před staveništěm, udělali jsme nějaké 

korekce stavby. Jednáme ještě o nějakém vizuálním problému, ale díky zachování stromu se 

stavba zastavila a musela se přeprojektovat. V tomto směru to způsobuje komplikace nejen 

jim. Jsme s nimi ale v kontaktu, schůzek proběhlo několik. Velmi rád se na dopis podívám. 

 Pan radní Votoček chce reagovat. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Reagoval bych na začátek. Vypadalo to tak, že paní Mühlová se rozhodla předat 

inventář přímo svému synovi, zatímco papírově to OTMS předalo na školství už v červenci. 

Protože podezření bylo velmi silné, posléze se tam vypravuje paní Mgr. Dubská, aby to 

osobně převzala a předala. Veškeré pochybnosti, které budou zjištěny, budou uvedeny do 

zprávy a projednány v rámci hodnocení celého projektu kolem příspěvkové organizace Janov.  
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P.  H e j m a : 

 Paní Mgr. Vencová chce reagovat. 

 

P.  V e n c o v á : 

 Odbor školství provedl v srpnu fyzickou inventuru. Byli jsme v Janově. Udělala se 

inventura movitého majetku na základě seznamu, který měl úřad na svých majetkových 

účtech. Pan dr. Štursa připravil předávací protokoly, prošlo to komisí a nepotřebný materiál 

byl vyřazen. Ve výsledku to podepisoval pan tajemník. Z naší strany došlo naprosto legitimně 

k předání movitého majetku. 

 

P.  H e j m a : 

 Paní vedoucí, není třeba to více rozmazávat, jsme v interpelacích. Bylo vyjasněno, 

věřím, že i panu zastupiteli Bodečkovi to bude dovysvětleno.  

 S poslední interpelací prosím pana zastupitele Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 Mám dvě interpelace, které uvedu v jedné.  

 První je dotaz, jaký je stav směny pozemků s MHMP ve Vrchlického sadech za 

Havelské tržiště? Dozvěděl jsem se informace z Magistrátu a zajímalo by mě, jak je to 

doopravdy. Chybí mi informace pro zastupitele, protože mám pocit, že je to velká věc pro 

městskou část. Proto prosím o informaci. 

 Druhá interpelace se týká domu V Jámě 12. Udělali jste hezký krok v rámci 

Rybářského domečku, za málo peněz je hodně muziky a myslím, že by bylo vhodné 

pokračovat v tomto trendu a půjčovat nebo pronajímat za snížené nájemné objekty, které 

nejsou využity. Jestliže plánujeme nějakou rekonstrukci, tak v mezidobí prostory nějak 

využívat. Měli jsme rozjetý projekt, který se dal V Jámě realizovat, ale ustoupilo se od něj. 

Myslím, že by byl vhodný, bylo spousta zájemců, kteří by byli ochotni investovat vlastní 

peníze i na přechodnou dobu. Prosím,věnujte se tomu.  

 

P.  H e j m a : 

 Tím končím blok dotazy a interpelace z řad zastupitelů. Nyní přistupme k projednání 

bodu číslo  

19, tisk 1665 

prověření postupu privatizace bytové jednotky č. 7 v objektu Bolzanova č. p. 1604/7, 

Praha 1, a prověření možného porušení Etického kodexu člena ZMČ Praha 1  

Mgr. Pavlem Čižinským 

 Prosím předsedu Kontrolního výboru Davida Bodečka, aby se ujal tohoto tisku. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Začnu procedurální záležitostí. Dovoluji si požádat o navýšení prezentace aspoň  

o 5 minut. Je to jednak z důvodu obsáhlosti problematiky a také z důvodu, že součástí 

projednávaného bodu jsou dvě odlišné záležitosti 

 

P.  H e j m a : 

 Tisk je poměrně rozsáhlý, prosím, hovořte.  

 

P.  B o d e č e k : 

 Vážení kolegové zastupitelé, vážení přítomní, jménem Kontrolního výboru si vás 

dovolím seznámit s podrobnostmi, které se vztahují k úkolu, který byl Kontrolnímu výboru 

uložen zastupitelstvem 16. června letošního roku. 
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 Vidím, že tato důležitá věc lidi moc nezajímá, je tady hluk. Prosím pana 

předsedajícího, aby požádal kolegy, aby se trochu utišili. 

(P. Hejma: Prosím o pozornost.) 

 Než uvedu obsah zadaného úkolu, dovolte mi, abych se předem vyjádřil k technické 

záležitosti. Zastupitelům byl 7. září předložen velmi obsáhlý materiál téměř o 700 stranách. 

Počítám do toho i 9. září doplněný materiál, který navazoval na jednání Kontrolního výboru 

6.září. Původní podoba tisku měla být o 150 stranách, dokument měl obsahovat jen navržené 

usnesení, důvodovou zprávu opřenou o závěry Kontrolního výboru, které jsou součástí 

Kontrolním výborem přijatých usnesení, a dále 12 příloh, které výbor vyhodnotil jako 

dokumenty nejpodstatnější pro projednání tohoto bodu na zasedání zastupitelstva.  

 Vzhledem k opakovaným žádostem zastupitele Pavla Čižinského z uskupení Praha 

sobě, aby byly vydány podkladové materiály pro jednání Kontrolního výboru, na základě 

většiny členů Kontrolního výboru bylo rozhodnuto, aby materiály požadované panem 

zastupitelem byly předloženy všem členům zastupitelstva, a to dle jednacího řádu pouze v 

tištěné podobě, aby byla jistota, že všichni členové zastupitelstva musí mít stejné podmínky 

pro nastudování materiálu a nedopadlo to jako u elektronického předání např. u účetních 

závěrek, kdy jsem v minulosti zaznamenal, že někteří nemají techniku na přiložené CD.  

 Tímto se omlouvám javoru, že tímto postupem byl pomyslně pokácen a zároveň 

děkuji úředníkům z hospodářské správy a z oddělení volených orgánů, že museli v rámci 

technické přípravy materiálu věnovat nadstandardní pracovní čas.  

 Informuji zastupitele, že nejzásadnější dokumenty přednoženého tisku jsou v první 

čtvrtině, konče přílohou č. 12. 

 Děkuji členům Kontrolního výboru, že i přes soustavné ataky zastupitele Pavla 

Čižinského na něj nereagovali a věnovali se své práci. Děkuji všem, kteří s Kontrolním 

výborem spolupracovali, ať to jsou úředníci radnice. Poděkování míří zejména paní dr. Pavle 

Gajdošové, vedoucí oddělení interního auditu a také panu dr. Petru Dětskému, vedoucímu 

právního oddělení, kteří výbor provázeli prakticky po celou dobu po řešení úkolu uloženým 

zastupitelstvem. 

 Zastupitelstvo 16. června svým usnesením uložilo Kontrolnímu výboru úkol, který je 

složen ze dvou částí. Zaprvé  prověřit postup proces privatizace bytové jednotky č. 7 na 

adrese Bolzanova 7, zadruhé prověření možného porušení Etického kodexu člena ZMČ  

Praha 1 Mgr. Pavlem Čižinským a jeho – cituji z usnesení – případnou právní odpovědnost za 

jeho konání, když svými neuváženými mediálními výstupy, ve kterých uvádí zavádějící a 

zkreslené informace, soustavně poškozuje dobré jméno radnice městské části.  

 Kontrolní výbor začal svou práci již o dva dny dříve než mu byl oficiálně úkol 

zastupitelstvem uložen 14. června, neboť na výbor k dané záležitosti přišly tři podněty z řad 

veřejnosti.  

 K dané záležitosti Kontrolní výbor jednal ještě čtyřikrát, z toho třikrát na mimořádném 

jednání ve dnech 22. června, 10. srpna, 16. srpna a svém řádném jednání 6. září, kdy přijal 

doplňující usnesení, které nebylo technicky možné zařadit do materiálu, který byl již v tu 

dobu odevzdán na oddělení volených orgánů. Proto zastupitelé disponují doplněným 

materiálem, který obdrželi ve čtvrtek 9.září.  

 Kontrolní výbor, aniž by měl tuto povinnost, pravidelně zveřejňoval závěry svých 

jednání formou svých usnesení na webu MČ Praha 1, a to nejpozději následující den po svém 

jednání. Kdokoli, koho daná záležitost zajímá, měl možnost se s dílčími závěry seznámit a 

nemusel čekat až na následné setkání na výboru, na kterém se schvaluje zápis z předešlého 

jednání, a až teprve potom je veřejnost seznámena s výsledky poradního orgánu z 

předcházejícího jednání.  
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 Proto za Kontrolní výbor odmítám, a také uskupení Pavla Čižinského Praha sobě, že 

jednáni výboru nebyla transparentní. Otevřenost pro veřejnost mimořádného jednání nebyla 

možná v souvislosti s osobními a citlivými daty jiných případů, které se dané záležitosti 

týkaly pouze okrajově, tedy nikoli jen osoby, které se daná záležitost týkala. Uzavřenost 

jednání byla také na základě pokynu orgánů činných v trestním řízení. 

 Důležité je, že mimořádná neveřejná jednání jsem svolal na základě pokynů 

Kontrolního výboru, který se k tomuto postupu vyjádřil svým usnesením. Nejednalo se o mé 

svévolné rozhodnutí jako předsedy výboru, jak kol. Čižinský v mailech uváděl. Vždy měli 

možnost se jednání účastnit členové zastupitelstva. Bohužel, při mimořádném jednání nebyl 

ze strany Pavla Čižinského akceptován požadavek, aby z jednání byl pořizován zvukový 

záznam pouze s vědomím a se souhlasem výboru, který není možné, aby byl následně 

zveřejněn do rozhodnutí finálního zastupitelstva MČ Praha 1. Tento požadavek nebyl 

zastupitelem Pavlem Čižinským akceptován, a tak se výbor usnesl na základě návrhu jednoho 

člena, že zastupitelé, kteří nejsou členy výboru a nejsou členy rady, se jednání nemohou 

účastnit, a to pouze v tomto konkrétním jednání.  

 Kontrolní výbor je poradním orgánem orgánu, který jediný má možnost rozhodovat, a 

tím je zastupitelstvo. Kontrolní výbor plní pokyny zastupitelstva a pokud přijde jakýkoli člen 

zastupitelstva s dílčím požadavkem, který není obsažen v zadaném úkolu, měl by směřovat na 

výbor právě přes zastupitelstvo. 

 Kontrolní výbor se ale i tak zabýval všemi podněty. Troufám si tvrdit, že nejednou 

přesáhl přípustnou hranici ke svým úkonům, kterými ho zastupitelstvo pověřilo – aby se 

záležitost prověření neprotáhla na roky. 

 Kontrolní výbor měl dva základní úkoly: prověřit proces privatizace a možné porušení 

Etického kodexu. Zatímco v prvním případě jsou práce a předložený výsledek výboru 

založeny na objektivních skutečnostech, ve druhém případě si troufám tvrdit, že převládá 

prvek subjektivního názoru orgánu, tedy i jeho jednotlivých členů.  

 Kontrolní výbor není vyšetřovací komise, nesupluje práci orgánů v trestním řízení a 

svou práci založil na následujícím postupu. Jednak shromáždil podněty jednak z usnesení, 

kterým mu byl úkol zastupitelstvem uložen, a dále z řad veřejnosti. Ty byly tři a od pana 

zastupitele Čižinského. 

 Dále vzal v potaz materiál, který byl zařazen na jednání ZMČ Praha 1 a nebyl 

schválen na program jednání. Stejně tak výbor pracoval s materiálem, který byl projednán 

zastupitelstvem hl. m. Prahy, a to v květnu letošního roku, v červnu letošního roku, k němuž 

nebylo přijato žádné usnesení. I přesto jsme pracovali s těmito materiály. 

 Následovalo zpracování do té doby všech známých podkladových materiálů. 

 Dalším postupem byl sběr podpůrných materiálů k tomu co bylo k dispozici, kdy došlo 

k aktualizaci mnou zpracovaného dílčího „pracovního“ tisku s následným dílčím 

vyhodnocením.  

 Postup pokračoval požadavkem na součinnost či spolupráci s příslušnými orgány, aby 

k dané záležitosti vydaly vyjádření či stanoviska. Ta byla zapracována do finální podoby 

pracovního materiálu, který je součástí nyní předloženého dokumentu. 

 Abych ušetřil čas, kdy by nebylo možné jinak splnit termín uloženým zastupitelstvem 

– uvědomte si, kdy zastupitelstvo Kontrolnímu výboru uložilo úkol 16. června s tím, že 

zastupitelstvo požadovalo, aby výsledek mu byl předložen dnes, to znamená během velmi 

krátké doby a ještě v době, kdy poradní orgány nezasedají. 

 Co se týká dalších věcí, pokoušel jsem se získávat informace jako fyzická osoba přes 

zákon 106 od příslušných orgánů. Disponujeme s odpovědí zejména od orgánů činných v 

trestním řízení, ať je to Krajské policejní ředitelství v Praze nebo příslušný útvar hospodářské 

kriminality Policie ČR, ve třech případech Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1.  
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 Součinnost či spolupráce byla ze strany Stavebního úřadu Prahy 1, ze strany krajské 

Pražské hygienické stanice a také z Magistrátu hl. m. Prahy.  

 Důležitými dokumenty, které byly zásadní pro předložený návrh, jsou protokoly a 

stanoviska související s danou záležitostí, a to od odboru kontrolních činností hl. m. Prahy, od 

vedoucího právního oddělení Úřadu MČ Praha 1, od oddělení interního auditu Úřadu MČ 

Praha 1, od již zmíněného Stavebního úřadu a Hygienické stanice hl. m. Prahy, od Advokátní 

kanceláře Havel a partneři, od Policie ČR, odboru hospodářské kriminality a od Obvodního 

státního zastupitelství pro Prahu 1.  

 Zpráva, kterou označuji jako tzv. pracovní materiál, je průřezem do historie, aby 

kdokoli i vy, zastupitelé, jste pochopili postupy při privatizaci, které v minulosti byly 

realizovány na území naší městské části a měli jste možnost seznámit se s rozdíly tří paralelně 

odlišných způsobů privatizace s ohledem na do května loňského roku platné zásady a s 

příslušnými dodatky.  

 Interní audit a externí právní stanovisko se mimo jiné zabývaly odpovědí na usnesení 

Pavlem Čižinským z uskupení Praha sobě v navrženém tisku, který byl předložen 

zastupitelům hl. m. Prahy. Zastupitelé vědí, veřejnost nikoli, a proto sděluji, že bylo Pavlem 

Čižinským požadováno, aby rada hl. m. Prahy zhodnotila právní možnosti a míru úspěšnosti 

případného navrácení bytové jednotky č. 7 na adrese Bolzanova 7 do svěřené správy MČ 

Praha 1, dále aby byla posouzena smysluplnost prodeje v rámci privatizace, dodržování 

příslušných privatizačních zásad a aby bylo posouzení zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé 

dle § 36, odst. 2, zákona o hl. m. Praze. 

 Pokud mě pozorně posloucháte, tak zde výbor částečně překročil hranici s úkolem 

zadaným zastupitelstvem, aby se vypořádal s jednou dalších pochybností pana zastupitele 

Pavla Čižinského.  

 Na jednom z mimořádných jednání Kontrolního výboru byl účasten i kupující 

jednotky, kterému byly od členů výboru položeny otázky související s danou záležitostí. Na 

všechny dotazy členů bylo odpovězeno. 

 V rámci technikálií souvisejících s ataky zastupitele Pavla Čižinského, které byly 

pravidelně zasílány všem členům zastupitelstva, byl o stanovisko k jeho požadavkům požádán 

odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR, na základě jeho pokynů jsem 

já i výbor postupoval. To však zastupitel Pavel Čižinský rozporoval a rozporuje. 

 Všechny připomínky a podněty byly posuzovány. Jednou z posledních připomínek 

bylo stanovisko jednoho z členů Kontrolního výboru, který se neúčastnil posledního 

mimořádného jednání a dodatečně rozporoval jednohlasně přijaté usnesení výboru. I v této 

záležitosti jsem se obrátil přes ředitele Magistrátu hl. m. Prahy Martina Kubelku na vedoucího 

právního oddělení Magistrátu hl. m. Prahy Mgr. Jordána, který písemně potvrdil, že postup 

Kontrolního výboru dle přijatého usnesení je správný. Daná záležitost, to je informace 

zejména pro přítomné členy Kontrolního výboru, se týkala vydávání, resp. nevydávání 

podkladových materiálů členům zastupitelstva, kteří nejsou členy výboru, a dále přijatého 

usnesení, na jehož základě by mělo zastupitelstvo vyzvat zastupitele Pavla Čižinského, aby se 

do budoucna při svých požadavcích řídil platnými zákony a právními předpisy. 

 Dámy a pánové, seznámím vás nyní se závěry Kontrolního výboru v první části 

zastupitelstvem uloženého úkolu. 

 Kontrolní výbor konstatuje, že se seznámil s dostupnými informacemi a s dokumenty 

a po jejich prověření dále konstatuje, že při prodeji jednotky žádná ze smluvních stran 

procesně nepochybila. Kontrolní výbor nedoporučuje zahájit úkony směřující k soudnímu 

řízení vrácení jednotky.  

 Kontrolní výbor dále konstatuje, že po procesní stránce byla privatizace realizována v 

souladu s platnou právní úpravou a zásadami privatizace platnými v rozhodné době. 
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 Dále Kontrolní výbor konstatuje, že Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1, v 

rozhodné době v uskupení Praha sobě, při podpisu kupní smlouvy nejednal zcela v souladu s 

usnesením ZMČ Praha 1, číslo UZ19_0026, ze dne 29. ledna 2019, když v kupní smlouvě 

nebylo uvedeno ustanovení o vyloučení existence nároku na náhradu zhodnocení předmětu 

prodeje pod sankcí odstoupení naší městské části pro případ nepravdivosti tohoto ujištění, 

avšak – a to Kontrolní výbor také dokládá – toto pochybení podle externí právní kanceláře a 

výsledků šetření orgánů činných v trestním řízení nenaplňuje trestně právní odpovědnost. 

 Kontrolní výbor dále konstatuje, že při stanovení výměr pro část bytovou a pro část 

ordinace došlo k nesrovnalostem, kdy byla v prohlášení vlastníka uvedena rozdílná výměra 

proti nájemní smlouvě.  

 Toto vše je k prvnímu ze dvou úkolů uložených zastupitelstvem. 

 V druhé části zastupitelstvem dne 16. června uloženého úkolu týkajícího se možného 

porušení etického kodexu člena ZMČ Praha 1 Mgr. Pavlem Čižinským, uskupení Praha sobě, 

Kontrolní výbor konstatuje, že výroky medializované panem Mgr. Pavlem Čižinským v dané 

záležitosti jsou jeho osobním názorem, nejsou tedy stanoviskem jakéhokoli orgánu MČ  

Praha 1 a Úřadu MČ Praha 1 a že po posouzení obsahu mediálních výstupů předložených k 

dennímu monitoringu, dále jeho otevřené e-mailové komunikace a všech přijatých stanovisek 

v souvislosti s prověřením privatizace předmětné jednotky Mgr. Pavel Čižinský závažně a 

opakovaně porušil Etický kodex člena zastupitelstva podle čl. 2, odst. 2, kdy vědomě 

zastupitel nesmí uvádět v omyl veřejnost, ostatní zastupitele, ani zaměstnance městské části 

Praha 1 zařazené do Úřadu MČ Praha 1. 

 Kontrolní výbor vydal směrem k zastupitelstvu pět doporučení. 

 Zaprvé. Přes zastupitelstvo Kontrolní výbor vyzývá Mgr. Pavla Čižinského, aby v 

budoucnu zveřejňoval pouze úplné a ověřené informace tak, aby nemohlo dojít k poškozování 

dobrého jména MČ Praha 1, Úřadu MČ Praha1 a jeho zaměstnanců.  

 Kontrolní výbor toto doporučuje všem členům zastupitelstva. 

 Kontrolní výbor doporučuje, aby zastupitelstvo vyzvalo Mgr. Pavla Čižinského do 

budoucna obracet se na Kontrolní výbor podle pravidel vyspecifikovaných příslušnými 

zákonnými opatřeními včetně aktuálně platného jednacího řádu výborů ZMČ Praha 1 a aby 

ZMČ Praha 1 Mgr. Pavla Čižinského upozornilo v souvislosti s jeho žádostí o poskytnutí 

informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, a dále dle 

ustanovení § 51, odst. 2, písm. c) zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, kterou dne 1. srpna 

2021 odeslal na Kontrolní výbor, že povinným subjektem v předmětném jednání není 

Kontrolní výbor, ale MČ Praha 1, za kterou vyřízení žádostí provádí její rada či Úřad městské 

části, a to bez ohledu na skutečnost, že žádost je adresována předsedovi jakéhokoli výboru 

zastupitelstva. 

 U tohoto bodu upozorňuji zastupitelstvo, že toto doporučení není součástí navrženého 

usnesení.  

 Začtvrté. Kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu, aby prověřilo důvod vzniku 

nesrovnalostí v souvislosti se stanovením výměr proměřovaného bytu pro část bytovou a pro 

část ordinace u bytové jednotky č. 7 na adrese Bolzanova7.  

 Toto také není součástí navrženého usnesení, ale předpokládám, že tady zazní. 

 Poslední doporučení pro zastupitelstvo ze strany Kontrolního výboru je sdělení, aby se 

při budoucím prodeji majetku svěřeného MČ Praha 1, a to nezávisle na jeho formě, řídilo 

ustanovením § 26, odst.2, zákona 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, a to tak, aby při sjednání ceny, 

za kterou bude majetek úplatně převáděn, byla cena řádně a objektivně odůvodněna z hlediska 

dodržování zásad hospodárnosti ve smyslu ustanovení § 35, odst. 1, zákona č. 131/2000 Sb. o 

hl. m. Praze ve znění pozdějších předpisů.  
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 Dámy a pánové, toto bylo to nejdůležitější týkající se Kontrolního výboru. V dalším 

výstupu při mém řádném přihlášení budu kumulovat svou funkci předsedy Kontrolního 

výboru a funkci zastupitele. 

 Ještě v tomto výstupu vás chci seznámit s linií práce Kontrolního výboru v dané 

záležitosti a seznamování se s podrobnostmi a materiály z jednání výborů, která je následující: 

 Dohoda byla, že o všech materiálech budou seznámeni členové Kontrolního výboru 

plus příslušná osoba z Kontrolního výboru ZMČ Praha 1. Toto bylo dodrženo. 

 Následně se ovšem v materiálech dovíte vy, zastupitelé MČ Praha 1, následně členové 

Kontrolního výboru zastupitelstva hl. m. Prahy plus média, a následně zastupitelé hl. m. Prahy 

v případě, že to bude potřeba.  

 Na závěr si dovolím přes předsedajícího upozornit a v případě zájmu vyzvat k 

mikrofonu během tohoto projednávaného bodu všechny členy Kontrolního výboru, kteří 

nejsou členy zastupitelstva – vítám tady paní dr.Zuzanu Chlupáčovou, Stanislava Lazara a 

také zástupce advokátní kanceláře Havel a partneři.  

 Dovětek pro pana Mgr. Pavla Čižinského a jedné z jeho kritik ke Kontrolnímu výboru 

a jeho údajné čtyřměsíční podivné práci. Doba od 16. června do dnešního dne není ani 

tříměsíční, natož čtyřměsíční, jak jste v jednom z posledních e-mailů rozeslaným všem 

zastupitelům zmínil. To v souvislosti s vaší kritikou Kontrolního výboru. 

 Děkuji všem za pozornost. Velké poděkování ještě jednou směřuji ke všem členům 

Kontrolního výboru za odvedenou práci, ale hlavně za poskytnutý čas v letošním letním 

období. Dle jednacího řádu se pokusím reagovat na každou poznámku či dotaz následujících 

řečníků, případně s dalšími kolegy z Kontrolního výboru, kteří se tohoto jednání účastní.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za rozsáhlé uvedení a za práci celému Kontrolnímu výboru. Věřím tomu, že to 

nebylo jednoduché. Můžete využít práva předkladatele a reagovat kdykoli.  

 Procedurálně jsme odsouhlasili sloučení rozpravy k bodu 27, jehož předkladatelem je 

Pavel Čižinský, požádám i jeho o uvedení do tisku 

27, tisk 1739  

Odstoupení od smlouvy o neoprávněné privatizaci bytu pro prof. xxxxx xxxxxxxxxxx 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nejprve bych se zeptal Petra Hejmy, zda vyhověl mé žádosti, aby sem na toto jednání 

byl pozván xxxxxxxxxx, dále osoby, které panu xxxxxxxxxxxxx v květnu 2018 podepsali 

čestná prohlášení, že v bytě bydlí, pracovníci úřadu, kteří se na privatizaci podíleli, např. paní 

Tomíčková, paní Sluková, pan Vošahlík nebo pracovníci technického oddělení, osoby, které 

zaměřovaly byt a vypracovaly prohlášení vlastníka, aby sem byl pozván pan znalec Fujáček, 

paní xxxxxx xxxxxxx, jejíž firma provozovala v bytě dermatologickou ordinaci a pan dr. 

Krýgl, který měl pracovat, aby sem byla pozvána paní Ing. Ulrychová, která měla vyhotovit 

plánek bytu v r. 2019, paní Pavla Gajdošová z Prahy 1 a paní Zuzana Chlupáčová, členka 

Kontrolního výboru. Pochopil jsem, že zde někdo z kanceláře Havel a partners je, to mě těší. 

 Poprosil bych o informaci, jak bylo naloženo s ostatními žádostmi. 

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, klíčové osoby jsou přítomny, je tady zástupce advokátní kanceláře Havel 

a partners, jsou zde členové Kontrolního výboru včetně paní dr. Zuzany Chlupáčové, je tady 

paní dr. Gajdošová za interní audit. Myslím, že je to dostatečné množství těch, kteří jsou 

potřeba k projednání. Pokud jste si přál pozvat kohokoli, jste předkladatelem tisku, máte 

právo lidi pozvat, pokud vám vyhoví, mohou přijít. Neposkytujeme servis jednotlivým 

předkladatelům v tom, abychom zvali lidi k projednávání jejich tisku.  
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 Myslím si, že konkrétně xxxxx xxxxxxxxxx a další se vždycky dostavili ať na jednání 

Kontrolního výboru, pokud bylo potřeba i na jiná jednání. Nevím, zda je potřeba tyto lidi 

znovu v jejich čase obtěžovat. Jako předkladatel tisku na to máte právo, mohl jste si je sem 

pozvat. Klíčové osoby máte přítomny.  

 Prosím, abyste nás uvedl do vašeho tisku č. 1739, který bude ve sloučené rozpravě též 

projednáván.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : (pozn.: místy hovoří zcela nesrozumitelně) 

 Neodpustím si poznámku. Pokud jste se rozhodl mé žádosti nevyhovět, pane starosto, 

mohl jste mi to napsat. 

 Jako opoziční zastupitel, kterému je vše zamítáno, nevím, kam bych tyto osoby zval. 

Pravděpodobnost schválení bodu je velmi malá a i když by nebyl vyřazen z programu, je 

těžké říct, v jaké hodině to bude. Bylo pro mne nemožné zvát např. pana xxxxxxxxxxx. Když 

chtěl získat byt, tak sem přišel a bylo by nepochybně slušné, aby přišel i teď, když se 

prověřuje, zda nedošlo k podvodu. O dalších osobách by platilo totéž, zvlášť když to jsou 

úředníci Prahy 1, vaši podřízení, které těžko mohu zvát.  

 K součinnosti o projednání ze strany starosty nedošlo. Nebudu reagovat na všechny 

irelevantnosti a nesmysly, které jsme zde dosud slyšeli a soustředím se na meritum věci, aby 

se byt vrátil Praze 1.  

 Prosím paní Valíčkovou o promítnutí. Zkusím zde předestřít, co jsem já jako ten, který 

se to snažil prověřit, aby došlo k nápravě, zjistil. Pracoval jsem zcela nezávisle na Kontrolním 

výboru.  

 Především se mi podařilo obstarat údaje o spotřebě vody. Z tabulky vidíte, že spotřeba 

vody v r 2015 byla 2 kubíky až nula. Průměrná spotřeba na osobu užívající byt je 35 kubíků 

ročně, 8 kubíků ročně spotřebovává osoba, která užívá kancelář bez teplé vody. Pokud byla 

spotřeba pouze 2 kubíky vody, případně nula, prostor nebyl užívaný ani jako byt, ani jako 

ordinace. Je třeba si uvědomit, že tyto údaje jsou dohromady jak za byt, tak za ordinaci. 

 Prosím paní Valíčkovou o fotografie, které se mi podařilo obstarat. Tyto fotografie 

pocházejí z ledna 2015. Jedná se o fotografie, které jsou jiné než ty, jejichž velmi nekvalitní 

kopie byly otištěny v tiscích ze září 2018 a z ledna 2019.  

 Můžeme dál. Toto jsou dveře. Toto je zřejmě nějaká recepce, židle. Tady se už blížíme 

k tzv. vodoléčbě. Tady máme jeden pokoj, vidíme, jak je zařízen, druhý pokoj, zase další 

pokoj.  

 Tyto fotografie se mi podařilo získat. Uzavřel bych, že byt nebyl zařízen jako byt. 

 Prosím evidenční listy za byt. Z r. 2017 je uvedena jedna osoba pro účely služeb. V r. 

2018 jsou uvedeny osoby dvě. Je tam seznam osob, ze kterého vidíme, že je tam Pxxx 

xxxxxxxxxx a 28. května, tři dny poté, co poslal čestné prohlášení, že tady bydlí, do bytu 

přibyla ještě paní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. To je pro účely služeb.  

 Prosím o oznámení zvyšování nájemného. Tady vidíme oznámení, která rada posílala 

v letech 2006 – 2011, kdy docházelo k deregulaci nájemného. Panu xxxxxxxxxxxxx posílala 

oznámení o zvýšení nájemného, bylo 125 Kč/m2, takže za bytovou část platil zhruba 12 tisíc. 

 V některých letech tam jsou doručenky. V některých případech je tam uvedeno, že dr. 

xxxxxxxxxx nepřebírá poštu v Bolzanově ulici, ale v xxxxxxx xxx 

 Když půjdeme níž, opět to tam v několika případech je. Pan xxxxxxxxxx nepřebíral 

poštu na adrese Bolzanova, ale nechal si to přeposílat do nemovitosti v xxxxxxx, kde stále 

bydlí.  

 Poprosím o plánky bytu, jmenuje se to půdorys 94. Tady máme půdorys. Dole jsou 

okna směrem do ulice, nahoře jsou okna směrem do dvora. Vidíme, že podle nájemní 

smlouvy byt byl rozdělen na dvě části, na ordinaci a na bytovou část. Chodba byla společná 

pro obě části.  
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Bytová část měla zhruba 102 včetně příslušné části chodby, ordinace asi 107 m2. Tak 

to bylo podle nájemní smlouvy. Smlouva platila, pan xxxxxxxxxx až do května 2019 platil 

nájem tak, jak bylo stanoveno.  

 Prosím druhý plánek z r. 2019. Tady vidíme zásadní vývoj. Zelené části jsou tam dál, 

ale části, které byly dříve ordinací, dva pokoje, se najednou staly bytem. Prostor dole, co byla 

vodoléčba, nyní je jako pracovna a ordinace je nyní dětský pokoj. Ordinace se zmenšila na 

podstatně menší část, trochu narostly společné části. Když se přičlenily k části ordinační a 

bytové, představovalo to pokles ordinační části o 30 – 40 m2. Místo 107 m2 ordinace 

najednou byla asi 73 m2. Bytová část narostla přibližně ze 100 m2 na cca 136 m2. 

 Zdůraznil bych číslo 245 m2, což je podle mého názoru celé podlahové plochy, včetně 

vnitřních stěn. Plocha pro prohlášení vlastníka je podstatně vyšší než součet ploch 

jednotlivých bytů, protože stěny tam nejsou obsaženy. 

 Platby za nebyt. Tady vidíme, že zatím co za jeden metr bytové plochy platil pan 

xxxxxxxxxx přibližně 125 Kč/m2, což je cca 12 tisíc měsíčně, tak u nebytu platil podstatně 

menší částku. Částka byla původně 200 Kč ročně (?-nesrozumitelné) zvyšovalo se to podle 

inflace a před prodejem to bylo 3500 Kč za stometrovou ordinaci. Nájem byl levnější u 

ordinačních metrů než u metrů bytových, naopak privatizační cena byla dražší u ordinace než 

u části bytové. Dr. xxxxxxxxxx zkombinoval obě výhody. Platil levnější nájem, protože 

ordinační část měl větší, při prodeji platil levnější kupní cenu, protože se mu ordinace proti 

nájemní smlouvě najednou zmenšila.  

 Pokud jde o argument, že o této nesrovnalosti David Bodeček nevěděl, prosil bych o 

přílohu „sousedé“. Tady máme napsáno, že potvrzují, že pan xxxxxxxxxx v posledních dvou 

letech fyzicky bydlí v bytové jednotce, v její přední části ve dvou místnostech ordinuje, 

dalších pět místností užívá výhradně k bydlení. Jsou zde údaje, které vycházejí z prohlášení 

vlastníka a pak z privatizační smlouvy – menší ordinace, více bydlení. To je z května 2018. 

 Prosím Farmu CZ. V září 2018 žádá Farma CZ s. r. o., což je společnost tchýně pana 

xxxxxxxxxxx, o schválení provozního řádu dermato-venerologické ordinace, která v bytě má 

být. 

 Když půjdeme trochu dolů, tady je popsáno to, jak byt vypadá. Odpovídá to nájemní 

smlouvě. Jsou tam asi 4 místnosti, vlastní ordinace, terapie, drobné zákroky, čekárna, vstupní 

hala, úklidová místnost a denní místnost. Je to rozdílné proti tomu, co pan xxxxxxxxxx tvrdil 

Praze 1 v čestném prohlášení údajných sousedů z května 2018.  

 Nyní prosím ukázat smlouvu nájemní. První stránku nájemní smlouvy jsme měli i v 

tiscích jako zastupitelé, další smlouvy už jsme neměli. 

 V bodě 3 smlouvy jsou napsána práva a povinnosti nájemce. 

 Na další stránce nahoře máme jednu z povinností – nepřenechat byt nebo část bytu ani 

ordinaci do podnájmu bez souhlasu pronajímatele a neposkytnout ordinaci ani její část pro 

účely sdružení. Pokud nechal pan dr. xxxxxxxxxx společnost Farma CZ s. r. o. provozovat 

dermatologickou ordinaci v bytě, tak nepochybně toto rušilo.  

 Když to mám zrekapitulovat, tak z dokladů, které se mi podařilo shromáždit, 

identifikoval jsem následující důvody pro odstoupení od smlouvy. 

 Jednak je ten důvod, že dr. xxxxxxxxxx nám ústně i písemně tvrdil, že v bytě bydlí, i 

když to není pravda. Četl jsem písemné prohlášení z května 2018, kde jasně hovoří o tom, že 

dvacet let fyzicky bydlí v bytové jednotce a že těch pět místností užívá výhradně k bydlení.  

 Pokud si vezmeme to, co prohlásil pan xxxxxxxxxx na zastupitelstvu 11.9.2018, 

koncem minulého volebního období, po úvodní zprávě předkladatele, kdy Jan Votoček zmínil 

podezření o tom, že byt není užíván k bydlení, tak dr. xxxxxxxxxx uvedl, že v bytě bydlí, má 

tam adresu 23 let, byt je zkolaudován zároveň s ordinací, byl to systém, který se dobře 

osvědčil, protože to stabilizovalo lékaře v Praze 1. Byt užívám.  



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 104 
 

Vedlejší podklady máte v materiálech a materiál jsem ještě doplnil po rozhovoru s 

některými zastupiteli materiál mailem, který jste ode mne dostali v pondělí. Hovoří o tom, že 

v bytě bydlí, aby zpochybnil to, co Jan Votoček veřejně přednesl, že byt není užíván k 

bydlení.  

 V tomto volebním období 21. 1. 2019 dr. xxxxxxxxxx uvedl na zastupitelstvu: Bydlím 

v Praze 1 od  r. 1995  a snažím se zviditelňovat. Mám zájem o bytovou jednotku, souhlasím i 

s podmínkou nezcizení. Myslím, že je to užitečná podmínka, nemám s tím žádný problém, 

nemám zájem se dostávat pryč. Toto prohlásil.  

 Prosím paní Valíčkovou o promítnutí kupní smlouvy.  

 V tomto materiálu jsem citoval zákon. V čl. 3 v kupní smlouvě pan xxxxxxxxxx 

prohlásil, že bytovou jednotku řádně užívá. V čl. 7.3 je uvedeno, že v případě, že by se 

prohlášení ukázalo být nepravdivým, má Praha 1 právo od smlouvy odstoupit.  

 Totéž platí u machinací s rozměry bytu. Pan xxxxxxxxxx prohlásil, že mu přísluší 

právo k bytu, na bytovou jednotku převáděnou smlouvou a že v tomto stavu vše přijímá. Zde 

je opět právo Prahy 1 od smlouvy odstoupit v případě, že by prohlášení bylo nepravdivé.  

 Tady je rozpor, je to omyl. Pokud je rozpor mezi nájemní smlouvou a kupní 

smlouvou, lze toto prohlášení považovat také za nepravdivé. 

 Pokud jde o další podmínku ve smlouvě – jsou to články 6.3 a 6.4 privatizační 

smlouvy. 

(P. Hejma: Pane kolego, prosím, zkraťte předklad, už hovoříte 25 minut.) 

 Myslím, že zabírám méně času než můj předřečník. 

(P. Hejma: Neurážejte své kolegy.) 

 Pan dr. xxxxxxxxxx se zavázal zachovat byt k účelu trvalého bydlení po dobu deseti 

let od uzavření této smlouvy.  

 V čl. 6.4 – pokud by to porušil, Praha 1 má právo od smlouvy odstoupit.  

 Tvrdím, že zachovat k účelu trvalého bydlení neznamená jen toto nepřekolaudovat, ale 

že je třeba byt užívat. 

 Další věc je, že byt byl v neoprávněném podnájmu, což znamená rozpor s nájemní 

smlouvou a takovéto užívání bytu nelze považovat za řádné užívání. Je to další důvod pro 

odstoupení.  

 Pokud jde o náklady na soudní řízení, tak pro vaši informaci. Pokud Praha1 odstoupí 

od smlouvy, musí to podávat Magistrát, soudní poplatek činí 5 tisíc Kč a v případě neúspěchu 

za každý úkol právních služeb by se platilo 3400 Kč. V případě deseti úkonů právní služby, 

což je nákladnější spor, v případě prohry by se jednalo o desítky tisíc ztráty pro hl. m. Prahu. 

Naopak případný úspěch by zvětšil majetek Prahy 1 o miliony.  

 Z těchto důvodů mám za prokázané, že lze hovořit o privatizačním podvodu, že právní 

vyhlídky získání bytu zpátky jsou dobré. Proto doporučuji zastupitelstvu schválit, že Praha 1 

tento krok učiní a ve spolupráci s Magistrátem se pokusí získat byt zpět do vlastnictví obce.  

 

P. H e j m a : 

 S technickou poznámkou – pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Není to technická poznámka, jako předkladatel materiálu žádám o slovo. 

 Uváděl jsem to několikrát ve svých statusech i v mailech. Já jako David Bodeček tady 

nehodnotím morální hledisko. Kdybych to měl tady hodnotit jako David Bodeček, tak s 

morálním hlediskem mám problém v souvislosti s tím, co tady bylo řečeno. Musím pochválit 

kolegu Martina Kotase, který podával podnět. Mohu říct, že se pod podnět sám podepsal. 

Vystupuji teď výhradně jako předseda Kontrolního výboru, který hodnotil a posuzoval proces. 

Říkal jsem to v úvodním vystoupení.  
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 Členové Kontrolního výboru nepřišli s ničím, co by si subjektivně mysleli. V usnesení 

jsou stanoviska jiných orgánů, není tam nic navíc.  

 Ke spotřebě vody. Pan zastupitel Čižinský říkal, že to vypátral. Stejné dokumenty ale 

měl Kontrolní výbor. Proto jsem na mimořádném jednání myslím 10. srpna položil prof. 

xxxxxxxxxxxxx dotaz, jak je to možné, že je tam téměř nulová spotřeba. 

 Než vám řeknu odpověď, chtěl bych upozornit na to, že Bolzanova 7 šla do privatizace 

někdy v r. 2001, v r. 2003 byl vypracován znalecký posudek, a finále privatizace začalo v r. 

2018, kdy bylo na zastupitelstvu schváleno prohlášení vlastníka, v březnu bylo podepsané a v 

červnu 2018 šel materiál na jednání rady, kde byly uvedeny všechny jednotky. Bylo uvedeno, 

že se vypíše záměr na prodej těchto bytových jednotek. Tam tehdy paní předsedkyně jednoho 

výboru řekla, že má pochybnosti s touto jednotkou a jeden zástupce z vedení řekl, aby se tato 

jednotka „vyšoupla“ z tohoto materiálu, zjistí se, co bylo podezřelé, a to že v celé jednotce 

provozuje ordinaci.  

 Pokud by to byla pravda a provozoval by tam ordinaci, tak předpokládám, že všem 

bude divné, že tam nespotřebovával žádnou vodu, když v celé jednotce byla ordinace. 

Odpověď pana kupující byla ta, že měl vlastní přívod doby. 

 To ke spotřebě vody. 

 Co se týká fotografií, pan zastupitel Čižinský nám ukazoval fotografie. Nechápu, proč 

nám neukazoval fotografie ze všech místností? Proč ukazoval pouze fotografie těch místností, 

které sloužily jako ordinace? Nájemní smlouva, která byla uzavřena někdy v r. 1993, byla na 

základě rozhodnutí a stanoviska dislokační komise, kdy byl zájem na Prahu 1 dostat lékaře. 

Pan prof. xxxxxxxxxx už v tu dobu vlastnil nemovitost v Kobylisích, takže to nebylo nic proti 

tehdejším pravidlům. 

 Ve svém výstupu budu rozporovat to, co kol. Čižinský tady často prezentoval 

 Důležité jsou zásady a kupní smlouva. Kupní smlouva i zásady jasně říkají, že ten, kdo 

zprivatizoval, musí využívat jednotku minimálně v takovém poměru, jako to bylo před 

privatizací. Čistě teoreticky to znamená, že teď se tady říká, že pan prof. xxxxxxxxxx 

nevyužíval jednotku před privatizací, tak ji teď může využívat ve stejném módu.  

 Uvedení osob v rámci služeb. Pan kol. Čižinský ví, že jednotka byla rozdělena na dvě 

části v rámci evidenčních listů. Zatímco pro bytovou část je uvedena jedna osoba, což je v 

pořádku, tak pro nebytovou část je uvedeno deset osob. Nikde nebylo uvedeno, že tam musí 

bydlet s celou svou rodinou. Nechci teď zabředávat do detailů, když mě vyzvete, budu 

popisovat původní záměr, který byl v 90. letech minulého století. 

 Netroufám si posuzovat morální hledisko, protože největší problém byl, co to znamená 

trvalé bydlení a vlastní bydlení. Vycházím z pravidel. On v rámci pravidel 90. let mohl 

přespávat. Zastupitelé mají k dispozici stanovisko z obvodního státního zastupitelství pro 

Prahu 1, které se vyjadřuje k záležitosti, kterou tady Pavel Čižinský zmínil, a to k rozdělení na 

část bytovou a nebytovou. Znovu připomínám: tam Kontrolní výbor shledal, že je tam nějaká 

nejasnost, kterou je potřeba prověřit, a to jsou poměry pro bytovou a nebytovou část.  

 My ale vycházíme z návrhu usnesení Pavla Čižinského, že by se měla jednotka vrátit. 

Nedovedu si představit, na základě čeho. Pokud bylo pochybení, tak ze strany MČ Praha 1. 

Nastalo až v r. 2016, kdy se v listopadu nebo v prosinci jednotka zaměřovala a vypracoval se i 

znalecký posudek.  

 K dispozici je jak prohlášení vlastníka, tak znalecký posudek s uvedením konkrétních 

čísel.  

 Nemá asi smysl tady číst stanovisko Obvodního státního zastupitelství, protože všichni 

zastupitelé ho mají k dispozici.  

 K Farmě. Mohu přetlumočit informace od pana prof. xxxxxxxxxxx: 

Farma CZ měla v Bolzanově provozovnu, která je i ohlášena na živnostenském úřadu od 10. 

května 2021 do 31. května 2021. Je to potvrzeno o kontrole živnostenským odborem MČ 
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Praha 1 ze dne 25. 5. 2021. Reflektuje to i ujednání ve smlouvě o spolupráci mezi Farmou a 

mnou z 1. května 2021. V době, kdy jsem jako ministr musel do 30 dnů od nástupu do funkce 

přerušit podnikání, dokončovala Farma za mne administrativní úkony spojené s klinickými 

studiemi v ordinaci. S Farmou v rámci klinických studií spolupracuji, ale dlouhodobě – viz 

např. její faktura – číslo faktury, které zmiňuje protokol o kontrole a která zřejmě zmátla pana 

Mgr. Čižinského. Tato administrativní spolupráce ale neprobíhala před 10. květnem 2021 

fyzicky v Bolzanově, ale v sídle její společnosti na Praze 8.  

 Následuje další zpráva: 

  Vážený pane magistře, dnes se mi dostaly do rukou podklady, které poslal pan Mgr. 

Čižinský zastupitelům. Myslím si, že jste se situací obeznámen možná ještě lépe než já, takže 

víte, že jsem během privatizačního procesu nic nezamlčel, ani nepodvedl. Objevil jsem ale 

navíc jednu z příloh, jak už s ní před časem pracovali novináři, kterou je návrh provozního 

řádu ordinace adresovaný Hygienické stanici hl. m. Prahy. Ten je třeba předem schválit, když 

chcete provozovat ordinaci místo fyzické osoby xxxxxxxxxx právnickou osobou Farma CZ. 

Tímto dokumentem a s celou řadou dalších pak musíte požádat Magistrát o vypsání 

výběrového řízení na provozovatele nové ordinace.  

 Zde je ten důvod, proč k tomu u mne vůbec nedošlo. Jedním z dokladů je nájemní 

smlouva pro nový subjekt. Její uzavření mi – jak správně poukazuje pan Mgr. Čižinský – 

nájemní smlouva neumožňovala, a proto jsem od tohoto kroku upustil a nadále provozuji 

ordinaci jako fyzická osoba xxxxxxxxxx. K podnájmu nedošlo.  

 To je k tomu hlavnímu, co tady pan Čižinský prezentoval. 

 

P.  H e j m a : 

 Do rozpravy je přihlášen pan zastupitel Kučera. S technickou poznámkou se ale hlásí 

pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nejsem tady sám, kdo má pocit, že jsem neřekl, že David Bodeček nic neslyšel. 

Nevím, co má znamenat vlastní přívod vody, že měl nějakou hadici do okna? Přijde mi to 

absurdní. 

 Pokud jde o fotografie, možná paní Valíčková některé přeskočila, ale jsou tam 

všechny fotografie, žádný pokoj tam nebyl zařízen jako byt. 

 Pokud jde o morální a právní rozlišování, tak kupní smlouva je právní dokument, 

privatizační zásady jsou právní dokument, občanský zákoník je právní dokument. Ano, bylo 

to i nemorální, ale také protiprávní. Proto je třeba od toho odstoupit a vést i právní následky, o 

které usiluji.  

 

P.  H e j m a : 

 Od 20 hodin máme prostor pro dotazy a interpelace z řad občanů. Vzhledem k tomu, 

že žádnou nemáme, pokračujeme dál v projednávání tohoto bodu.  

 Pan zastupitel Bodeček reaguje. 

 

P. B o d e č e k : 

 Doufám, že to nedopadne tak, že si tady budeme vyměňovat názory a stanoviska s 

Pavlem Čižinským. Co jsem řekl, to zaznělo na Kontrolním výboru. Byl bych velmi nerad, 

kdybys to prezentoval tak, že to říká David Bodeček. Předpokládám, že se k tomu vyjádří i 

členové Kontrolního výboru.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 
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P.  K u č e r a : 

 Děkuji, že jsem se přes ten ping pong předkladatelů dostal ke slovu 

 Mám tři věci. Na začátek bych chtěl pokárat pana předsedu Kontrolního výboru. Pane 

kolego, materiál o 700 stránkách, to už papírově je trochu zločin. Vadí mi to, že důvodová 

zpráva materiálu má 13 stran, ale člověk se z ní nedozví, o co tam jde. Je to seznam usnesení 

a vyjádření různých orgánů a lidí. Důvodové zprávy musí být jasné, je to meritum celého 

materiálu. Protože jsem členem Kontrolního výboru, vyznal jsem se v tom, ale bez pořádné 

důvodovky, aby se v tom čert vyznal. Myslím si, že by se v tom ani čert nevyznal. Pochybuji, 

že se zastupitelky a zastupitelé v materiálu vyznali, protože 700 stránek je „darda“.  

 Pane kolego, jestli chcete být příště starostou, tak toto nelze, starosta řeší mnohem 

komplexnější věci než tuto privatizaci a v papírech bychom se utopili.  

 Druhá věc se týká dodatečně přijatého usnesení Kontrolního výboru na schůzi 6. září. 

Už pan předseda Kontrolního výboru říkal, že se jedná o usnesení, které se týká nesrovnalostí 

ohledně výměr, kdy Kontrolní výbor doporučil zastupitelstvu nechat záležitost prověřit. Budu 

dávat doplnění navrhovaného usnesení, které bude ukládat starostovi, aby prověřil důvod 

vzniku nesrovnalostí při stanovení výměr v bytu pro část bytu a pro část ordinace co se týká 

nájmu a prodeje bytu. Věc je dobře doložená nejen tím, co předkládal pan Čižinský, ale i tím, 

co vyšlo v tisku a podrobně se věnovalo rozdílu možné ztráty pro městskou část, která z toho 

plynula a která byla odhadována na 2 – 3 mil. Kč. Bylo to z toho, že bytová a ordinační část 

měla jinou cenu a účelovým přesunem metrů mohlo dojít k této ztrátě.  

 Doplnění usnesení předám Návrhovému výboru.  

 Třetí věc jsem naznačil zastupitelům v mailu. Po přečtení zprávy pana Čižinského mne 

hrozně mrzí, že Kontrolní výbor pana Bodečka a pan Čižinský nepracují v souladu. Byla by to 

skvělá spolupráce. Pan Bodeček vykutá množství dokumentů, ohromné množství informací, a 

pan Čižinský jde zase jako honící pes po dokázání, že je tam možnost nějakého právního 

požadavku na odstoupení od smlouvy. Myslím si, že nám docela dobře doložil, že možnosti 

odstoupení od smlouvy z důvodu jednání v omylu podle příslušných paragrafů tady jsou. 

Nejsou to jen teoretické možnosti, jsou to možnosti, které by mohly být velmi reálné. Je také 

doloženo, že risk je malý. Náklady pro městskou část jsou v desítkách tisíc, ovšem možný 

zisk je v řádu milionů.  

 Prosím všechny zastupitele, aby tuto věc nebrali na lehkou váhu, aby trochu zapomněli 

na nějaké nevraživosti, kdy se tady haštěříme a když si spolu pan Bodeček a pan Čižinský píší 

haštěřivé e-maily, které čteme. Je to ztráta času. Myslím si, že toto je velmi závažná věc a 

měli bychom se vší odpovědností vzít od obou předkladatelů to nejlepší a přijmout to nejlepší 

usnesení.  

 Nevím, jestli tento můj apel bude vyslyšen. Hrozně nerad bych se zapletl do debat, 

které jsme vedli na různých platformách, na internetu, na Kontrolním výboru nebo na různých 

jiných neformálních rozhovorech, kdy jsme se dohadovali o tom, co je bydlet a nebydlet, jestli 

někdo může kritizovat pana xxxxxxxxxxx, když jeho matka a teta privatizovaly. To všechno 

jsou vedlejší věci. 

 Stejně tak je vedlejší věc to, zda pan Čižinský udělal nějakou chybu při podepisování 

smlouvy, kterou pravděpodobně udělal, ale chyba nevedla k žádné škodě. To je také dobře 

podloženo. Touto věci bych se také nerad zabýval. Podívejme se na meritum věci, že tady 

potenciálně městská část může získat byt zpátky. Je to nepříjemné, protože tady všichni 

kolegové jsou zvyklí nejít proti vlivným lidem, nejít proti doktorovi, který dělá benefiční akci 

proti melanomu, ale zájmy městské části musí být na prvním místě a tyto sympatie musíme 

dát stranou.  

 Apeluji na všechny: udělejme to nejlepší pro městskou část.  
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P.  H e j m a : 

 Pan Bodeček chce reagovat. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Začnu tím, co slyším cca čtvrt roku. Je vidět, že je to tady politická hra. Petře, kde jsi 

slyšel, že bych chtěl být starostou? Říkal jsem to tady několikrát. Mohu dát slovo, že pokud 

bych náhodou byl na kandidátce pro příští komunální volby, rozhodně se nebudu ucházet o 

funkci starosty. To tady říkám. Tím, že to tady poslouchám už více než čtvrt roku, považuji to 

z tvé strany jako faul. Předpokládám, že jste se na tom včera dohodli.  

 Další věc. Péťo, považuji za faul, že kritizuješ důvodovou zprávu a materiál. Obě 

záležitosti jsem předložil na základě usnesení Kontrolního výboru. Jsi členem Kontrolního 

výboru, proč jsi to tam neřekl? Proč si nepřišel s tím, že chceš, aby důvodová zpráva vypadala 

jinak? Nebylo to tam zmíněno ani na jednom ze 6 jednání Kontrolního výboru. To považuji za 

značně nefér.  

 Poslední věc v rámci této reakce. Velmi nerad říkám, že já jsem něco udělal, ale 

tentokrát to řeknu. Já byl ten, kdo v lednu 2020 přišel s tím, aby prof. xxxxxxxxxx měl zákaz 

zcizeni, i přestože v záměru, který odsouhlasilo předchozí zastupitelstvo v září 2018, tady tato 

podmínka nebyla. Kdyby se to nestalo, tak prof. xxxxxxxxxx by teď mohl říct, abychom mu 

vlezli na záda a že bytovou jednotku prodá.  

 Je tady hrozně nefér, co tady zaznívá a co jste rozjeli proti mně.  

 

P.  H e j m a : 

 S technickou poznámkou pan zastupitel Skála. 

 

P.  S k á l a : 

 Byl bych nerad, aby tato diskuse byla „one man show“ nebo „two man show“. Jeden 

promluví, mohl by reagovat Pavel Čižinský a spousta lidí by se nedostala ke slovu. 

 Chtěl bych oba předkladatele poprosit, aby si dotazy zapisovali a reagovali později. 

Prosím, ať mohou promluvit všichni, a potom reagujte, ať to není vystoupení dvou lidí. 

 

P.  H e j m a : 

 Výklad jednacího řádu je, že předkladatel reaguje, pokud je na něho vznesen dotaz ze 

strany některých diskutujících, nebo pokud se ho věc závažně dotýká. 

 Prosím pana zastupitele Ulma. 

 

P.  U l m : 

 Jako člen Kontrolního výboru bych se krátce vyjádřil ke kol. Kučerovi a pak k panu 

Čižinskému. Velice děkuji za obsáhlost materiálu, nad kterým pan Bodeček strávil hodně 

času. Předkládal nám to opakovaně, měli jsme jednání, o prázdninách jsme probírali tzv. 

básnické dílo, které se stále doplňovalo, vyjadřovali jsme se k tomu, četli jsme monitoring. 

Kdo si chtěl počíst, tak si početl. Materiál je obsáhlý a všichni, kdo si to chtěli nastudovat, 

možnost měli.  

 Ke kol. Kučerovi ke kategorickým imperativům našeho chování k tzv. vlivným lidem. 

Odpustil bych si to. Pro mne je pan prof. xxxxxxxxxx jako každý jiný. 

 K panu Čižinskému. Když jste na začátku začal mluvit, tak jste řekl, že jste nemohl 

tušit, zda váš tisk bude přijat, nebo ne. Myslím si, že kdybyste jako bývalý starosta, takový 

profesionál, napsal prof. xxxxxxxxxxxxx, tak určitě přijde.  

 Když pominu všechna stanoviska, interní audity, policii, Obvodní státní zastupitelství, 

vyjádření právní kanceláře, mé otázky na prof. xxxxxxxxxxx v létě, když přišel, jestli tam 

skutečně bydlí, řekl mi, že ano, že se tam cítí jako doma, dodané podpisy lidí před tím, než 
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byt privatizoval. Když pominu, že tehdejší starosta Čižinský smlouvu podepsal, navíc ji 

záměrně změnil a neřekl nám to, tak otázka je, proč se o to nezajímal měsíc po podepsání 

smlouvy? Proč nekonal člověk s právním vzděláním?  

 Nejsem tady, abych obhajoval dr. xxxxxxxxxxx, jsem tady proto, abych se ptal na 

základní věci privatizanta. Je škoda, že při prezentaci fotek neproběhla třeba prezentace, jak 

to vypadá u vás doma. Jak si představujete, že má vypadat pokoj, koupelna, kde se myjí nohy 

atd. 

 Také jsem dostal soubor otázek, které bych mohl předložit panu xxxxxxxxxxxxx. Byly 

to fotky z rodinných oslav apod. Považoval jsem to za tak „malomyšácké“, že o toto bych 

nikoho nepožádal, aby mi ukazoval fotky z rodinných oslav. Myslím, že tady je debata o 

změně smlouvy. Z toho se měl pan Čižinský vyvinit, a ne z toho, že si myslel, že nebude 

přijat jeho tisk.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Předseda Kontrolního výboru David Bodeček prověřuje věc, ve které je 

zainteresovaný, protože jako předkladatel oné privatizace byl za tisk odpovědný. Domnívám 

se, že v tomto se David Bodeček ocitl ve střetu zájmů, a potom tisk vypadá tak, jak vypadá. 

Usnesení vypadá tak, že se nic nestalo, vše proběhlo řádně v souladu se zákonem a jinými 

pravidly, ale pouze Pavel Čižinský porušil Etický kodex a z toho by měly být vyvozeny 

důsledky.  

 Nezlob se Davide, není to nic osobního, ale přijde mi, že jsi jako předseda Kontrolního 

výboru nástrojem v rukou koalice.  

 Co tady řekl Pavel Čižinský? Uvedl tři základní pochybení, která se zřejmě dopustil 

pan prof. xxxxxxxxxx. Jednak v rozporu se závazkem a se smlouvou a s podmínkou 

privatizace v bytu nebydlel, což doložil fotkami a spotřebou vody. Byly zde machinace s 

podlahovou plochou, v rozporu s nájemní smlouvou byla zmenšena ordinace proto, aby byla 

výsledná cena bytu nižší. Potom byl byt podnajímán v rozporu s nájemní smlouvou.  

 Nevím, jak vy, ale já se cítím podveden. Pokud chcete vše zamést pod koberec, tak 

chci, aby se to řádně vysvětlilo. Chci, aby byla městská část očištěna, abychom my jako 

zastupitelé byli očištěni od toho, že přidělujeme byty známým, kamarádům v rozporu s 

pravidly a se zákonem. Myslím si, že městská část by měla udělat všechno pro to, abychom 

byli očištěni, aby byl případně byt navrácen a městu nebo městské části nevznikla škoda. 

 

P.  H e j n a : 

 Pan kolega Bodeček bude reagovat na útoky na jeho osobu. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Vím, že tady David Skála vznesl požadavek, pro mne je těžké zapisovat si všechny 

věci, už to tady dnes vypadalo, že mám alzheimera. Beru to jako atak, s kterým jsem počítal. 

Když byla tato záležitost řešena na zasedání ZMČ Praha 1 dne 16. června, když se to 

přiřazovalo Kontrolnímu výboru, nebylo hlasováno o tom, aby se touto záležitostí nezabýval. 

Nezaregistroval jsem ani na jednání Kontrolního výboru, že by někdo z členů Kontrolního 

výboru vznesl požadavek, abych se od této záležitosti odstranil. Řekněte mi, jak Vladane, tak 

pane zastupiteli Čižinský, jestli jsem něco Kontrolnímu výboru zamlčel. Naopak, všechny 

podněty, které jsem zaregistroval, ať na zasedání hl. m. Prahy nebo zde, ať na sociálních sítích 

a v médiích, byly předloženy Kontrolnímu výboru, přestože to vůbec nebyla moje povinnost.  
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 Vladane, jsi právník, předpokládám, že za chvíli dostanou slovo profesionálové jako 

jsi ty a vyjádří se tady k této záležitosti. V případě, že tady bude předložen návrh na zpětvzetí, 

jsem připraven tento návrh podpořit. Správně tady pan zastupitel Čižinský navrhl nějaký 

postup v souvislosti s žalobou. V momentu, kdy bychom čistě teoreticky vyhráli, tak v 

případě, že pan prof. xxxxxxxxxx nevydá tento byt, tak musí být dána druhá žaloba, a tam už 

je poplatek trochu jiný, tam už se to počítá z ceny jednotky. Na to odpoví odborníci.  

 V momentu, kdyby soud řekl ano, máte pravdu, musíme vrátit 11,5 mil. Kč, každý rok 

bychom ještě získávali úrok 10 %, ale vrátili bychom se do původního nájemního vztahu. Je 

tam nájemní smlouva pro byt na dobu neurčitou. Znamená to, že smlouva je nevypověditelná 

s čistým příjmem z nájmu 14 tis. Kč měsíčně. Byl bych rád, abychom diskutovali i o této 

záležitosti.  

 Pokud se týká morálky, Vladane, říkal jsem, že s morálkou mám opravdu problém, ale 

pořád se tady bavíme o bydlení. Chci se zeptat, kolik dnů tady mají bydlet v rámci celého 

roku? Myslím si, že i toto je nemorální, ale nemám s tím problém, akceptuji to, ale je to úplně 

stejná záležitost. Morálně to není správné 

 

P.  H e j m a : 

 V rámci mého příspěvku mi dovolte tuto reakci. Pane kolego Pavle Čižinský, dotýkal 

jste se tady skautství, ale to přece nemůžete jako skaut myslet vážně? Otevíráte tady problém, 

který nazýváte privatizačním podvodem, ale přitom jste tento problém navršil. Jako starosta 

jste to tehdy podepsal, pro to jste hlasoval a měl jste absolutní možnost to celé zastavit. 

Nevím, jestli vám to někdo může spolknout, že vyvoláte dojem zachránce celého světa, ale 

přitom odvádíte pozornost od merita věci. Podívejte se dobře na předložené usnesení. 

Dehonestujete tady práci celého Kontrolního výboru, všech právníků a dalších, kteří jsou jeho 

členy, kteří mnoho měsíců tráví nad touto problematikou svůj drahocenný čas, vyrobí tisk, 

který má hlavu a patu, který obsahuje všechny doklady a podklady, a vy jen odvádíte 

pozornost od toho, že jste v rozporu s usnesením zastupitelstva pozměnil smlouvu a vypustil z 

ní podstatnou náležitost, která byla napadaná i ze strany kontrolního orgánu Magistrátu hl. m. 

Prahy. V tomto směru ustanovení o vyloučení existence nároku na náhradu za zhodnocení 

předmětu prodeje pod sankcí, odstoupení od Prahy 1 jste ze smlouvy vyndal. 

 Za další. Odvádíte pozornost od jasného konstatování, že jste porušil Etický kodex, že 

jste soustavně poškozoval městskou část jako zastupitel, který se zavázal, že bude objektivní  

pravdivý, v tomto veřejnost opakovaně uvádíte v omyl. Divím se, že ještě někde může být 

zmínka o tom, že proti něčemu bojujete a něco zachraňujete a že v tomto směru tady 

ukazujete na nějaký privatizační podvod. Vy jako starosta jste smlouvu podepsal. Odvádíte 

pozornost od bodu 5, kdy v případě závažného porušení etického kodexu zastupitelstvo vás 

může dokonce svým doporučením dohnat k tomu, abyste zvážil své setrvání v zastupitelstvu. 

V tomto směru se snažíte absolutně odvést pozornost od objektivně zjištěných faktů, které 

tady předkládá celý Kontrolní výbor a který projednával Kontrolní výbor hl.  Prahy. Buďte v 

tomto směru fér a přiznejte, že jste tuto věc způsobil, že jste to podepsal, že jste nerespektoval 

usnesení zastupitelstva a že jste v tomto směru udělal chybu. Teď víme, že chybu stejně 

nenapravíme, protože smlouvu nikdo nemůže zrušit a domáháte se v rámci nějakého vašeho 

právního názoru, kdy děláte, že jste nic nezpůsobil, nikde jste nebyl, nic jste nedělal a jen 

napadáte předsedu Kontrolního výboru a další členy, kteří jsou podle vás zřejmě nesvéprávní 

a jen vy jste ten svatý, který to tady všechno zachrání. Zamyslete se nad sebou. 

 Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Myslím, že tady zbytečně dochází k vzájemnému napadání a to není ten problém. 

Problém je, že si tady skoro nadáváme, ale ten, kdo nás podvedl, byl pan prof. xxxxxxxxxx. 
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Podvedl všechny, kteří tady sedíme. Hledáme viníka mezi sebou, místo toho, abychom hledali 

tam, kde viník je.  

 Problém smlouvy – nikdo jsme to nevěděl. Ve chvíli, kdy pan prof. xxxxxxxxxx 

svými aktivitami neuváženě vstoupil na kolbiště vysoké politiky, bylo jasné, že novináři 

budou prozkoumávat jeho majetkové poměry.Až v tu chvíli jsme to zjistili. Proto si myslím, 

že v tomto bychom měli táhnout za jeden provaz, protože tuto velkou lež, které se na nás pan 

prof. xxxxxxxxxx dopustil, dopustil se i na občany a způsobil několikamilionovou škodu této 

městské části. 

 Chápu, že náprava je v tuto chvíli velmi těžká, nevím, zda je možné to vzít zpátky.  

 Děkuji Kontrolnímu výboru za neuvěřitelnou práci, i když se závěrem nemohu 

souhlasit z toho důvodu, že jsme byli uvedeni v omyl. Z principu to nemůže být v pořádku.  

 Mám tady odpověď Obvodního státního zastupitelství na moje trestní oznámení, budu 

podávat další. Myslím si, že státní zastupitelství nepochopilo problém věci, protože zaměňuje 

prodej s privatizací. Privatizace je pro konkrétního člověka, aby tady mohl bydlet, jejím 

smyslem je, aby tady občané zůstali a aby mohli vlastnit byty. Státní zastupitelství to bohužel 

nepochopilo a bere to jako prodej, kterého se mohl účastnit kdokoli, což pravda není.  

 Přečtu jednu větu, kterou státní zastupitelství připouští:  

 Na druhé straně, pokud xxxxx xxxx xxxxxxxxxx skutečně v rámci procesu privatizace 

uvedl nepravdivé informace, případně jednotku následně užíval v rozporu se smluvním 

ujednáním, mohla by nastoupit sankce v podobě odstoupení od smlouvy tak, jak to předvídá 

bod č.7.3 předmětné kupní smlouvy. 

 Opravný prostředek v rukou máme. Jestliže se prokáže škoda, v našich možnostech je 

nápravu udělat. Všichni máme máslo na hlavě, že jsme se nechali napálit. Na druhou stranu si 

nedovedu představit, že bychom nějakými estébáckými metodami měli maringotku před 

bytem pana xxxxxxxxxxx a zkoumali, zda tam bydlí nebo ne. Uvěřili jsme. Pořád žiji ve 

světě, kdy se snažíme několikanásobným slovům věřit.  

 Další důležitá věc je, že kdybychom se nepokusili o nápravu, je to vzkaz občanům, že 

když nás někdo podvede, tak se neumíme bránit. Myslím si, že se bránit umíme a bránit 

bychom se měli.  

 Ještě apel na všechny. Byl evidentně porušen i smysl privatizace jako takové, to 

znamená umožnit někomu bydlet v naší městské části a vyjít mu vstříc. To vše bylo porušené.  

 Prosím, abychom to nebrali jako spor mezi námi, ale všichni jsme na jedné lodi, měli 

bychom se bránit a škodu napravit. Děkuji vám za slovo. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o slovo pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Je tady ještě jeden člověk, který vás všechny podvedl, a to je Tomíčková. V pořadu 

168 hodin byl rozhovor s mnoha lidmi, kteří ukázali svou tvář a jediná Tomíčková tam byla 

zobrazena jako mobilní telefon a tvrdila, že mně, tak Bodečkovi řekla, že v bytě xxxxxxxxxx 

nebydlí a že oba jsme trvali na tom, aby to předložila tak, jak to chceme. Je to lež, tvrzení 

proti tvrzení. V situaci, kdy sem přišel nový chtivý Bodeček, který uspěl ve své pirátské 

kampani a stal se radním pro majetek, že by měsíc poté, co se dostal po volbách do funkce, 

zametl situaci, kterou mu říkala Tomíčková, protože to říkala i mně, Bodeček byl na všechny 

úplně žhavý, jak je roztrhat. I to, o čem hovořila, že to říkala Bodečkovi, je lež. Navíc ona 

zpracovávala oba materiály, materiál v létě 2018 i materiál v lednu 2019. V materiálech není 

ani zmínka o tom, že by tam pan prof. xxxxxxxxxx nebydlel nebo že by tam bylo něco v 

nepořádku.  
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 Všimněte si, že materiály, které předkládá OTMS v současné době do rady i do 

zastupitelstva, pokud k takové situaci dojde, napíší tam, že to předkládají tak, jak jsem to 

chtěl, ale že mají názor, že by to mělo být jinak. V materiálu je upozornění na to, že mezi 

námi dvěma je rozpor.  

 Druhá věc je, co bude dál. Pokud vyhraje Pavel Čižinský příští volby, o čemž 

pochybuji, tak rozhodně smlouvu vypoví. Tím se dostaneme zpátky do nájemního vztahu, 

který rada z toho či onoho důvodu zruší. Pak se dostáváme k tomu, že na Kontrolním výboru 

pan prof. xxxxxxxxxx říkal, že v r. 2018 mu byl z hořejšího bytu celý prostor vyplavený, že 

musel byt rekonstruovat na své náklady a že při této příležitosti po letech změnil dispozice 

tohoto prostoru. V této situaci díky jasnozřivosti právníka Čižinského, který vypustil z 

usnesení zastupitelstva ve smlouvě podstatný bod, tak pro nás bude prof. xxxxxxxxxx 

oprávněně požadovat náhradu škody, protože bod, kterým jsme byli chráněni, Čižinský 

vypustil.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nejprve si dovolím reagovat na Martina Kotase. Pochválil jsem tvůj podnět, pod který 

bych se i podepsal. Pro mne je důležité stanovisko Obvodního státního zastupitelství. Říkáš, 

že podáš druhý podnět. Pokud bude tak kvalitní jako první, rád si počkám na výsledek. To 

nemyslím zle. Na rozdíl od kol. Pavla Čižinského to, co tam bylo uvedeno, mělo hlavu a patu. 

To je věc, se kterou jsem se hodně pral právě s ohledem na to, co jsme tady slyšeli na 

zastupitelstvu v lednu 2020. 

 Martine, říkáš, že byl porušen smysl privatizace. Jak budeme přistupovat k jiným 

privatizantům v tomto objektu, kteří privatizovalo o půl roku dříve? Privatizovali s tím, že za 

půl roku jednotky prodali se ziskem 8 mil. Kč. Takových případů tady máme hodně.  

 Prosím, nepostupujme v souvislosti s prof. xxxxxxxxxxxx jen proto, že byl 48 dnů na 

Ministerstvu zdravotnictví, ale přistupujme takto ke všem a pojďme úplně od začátku, k r. 

2001. To uvidíte, jaký bude šrumec.  

 K mému výstupu. Dovolím si tady sdělit faktické informace v souvislosti s tím, co 

tady Pavel Čižinský postupně prezentoval. První informace byla, že kupující lhal, když sdělil, 

že nevlastní žádnou nemovitost. Tady je evidentní, že se jednalo o chybu Prahy 1. Kupující 

nikdy tuto informaci nesdělil, protože to k tehdy platným zásadám privatizace nebylo potřeba. 

Kdyby tomu tak bylo, proč by to neudělal jako jiní, že převede nemovitost na někoho jiného? 

Zásady toto umožnily. 

 Zadruhé. Médiím byl záměrně předložen dodatek ze zásad z r. 2018, kde byl rozpor s 

tím, co jsem před chvílí řekl. Bylo to v pořadu 168. Kdo to viděl, všiml si jedné věci, bliklo to 

jen na sekundu. Když jsem mluvil s paní redaktorkou, tak řekla, že to věděli a že to tam jen 

šoupli. Dodatek se ale týkal jiných zásad a ten, kdo to médiím předal, to velmi dobře věděl. 

Zásady, podle kterých byly privatizovány všechny byty v Bolzanově 7, neobsahovaly 

uvedenou podmínku. 

 Zatřetí. Kupující nesměl privatizovat nebytový prostor. Dle příslušných zásad mohl 

privatizovat bytovou jednotku rozdělenou na část bytovou, sloužící k bydlení a na část, která 

slouží k jinému účelu než je bydlení. To umožňoval myslím dodatek č. 3 z r. 2005.  

 Začtvrté. Když nevyšlo toto, kupující v bytové jednotce nebydlel a nebydlí. U tohoto 

argumentu se mi velmi zamlouvala reakce Petra Kučery na facebooku, který do jednoho 

statusu napsal: on nelhal, ale neřekl úplně všechno. S tím souhlasím. 
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 Dále byla rozporována spotřeba vody pro část k bydlení a pro část druhou. Odpověď 

zazněla na Kontrolním výboru. Neříkám, jestli této informaci věřím nebo nevěřím, ale s 

ohledem na předložený návrh usnesení předpokládám, že se soud bude ptát, zda je někde v 

zásadách uvedeno, kolik musí spotřebovat kubíků? Také beru, že je to nesmysl, ale potřebuji, 

aby odborníci řekli, jaká je úspěšnost případné žaloby.  

 Když nevyšlo toto, byla rozporována plocha bytu. Ano, správně, někde se vyskytovalo 

210 m2 a u kupní smlouvy myslím 245 m2. V Kontrolním výboru jsme šli až do r. 1975, jak 

je to s vlastnictvím pana prof. xxxxxxxxxxx. Když dislokační komise vypsala výběrové 

řízení, tak v něm bylo 245 m2, pak se z nějakého důvodu v nájemní smlouvě objevilo 210 m2, 

aby se následně při prodeji objevilo 245 m2. Na toto musí odpovědět úřad, nemám pro to 

vysvětlení, ale je to spekulace. 

  V čem je ale problém, na to jsem také upozorňoval a proto jsem se ptal společnosti, 

která prováděla prohlášení vlastníka: jediné, co nám nesouhlasí a na co neznáme odpověď, že 

se poměr části určené pro bydlení zaměnil s procentem pro druhou část. Tady žádné 

vysvětlení není. Už v předcházející řeči jsem odkázal na prohlášení vlastníka, které vznikalo v 

r. 2016 tím, že byl zpracován znalecký posudek. Je to spíše dotaz na úřad a nikoli na toho, 

kdo jednotku kupoval.  

 K Farmě. Vznesl jsem dotaz a odpověď jsem vám přečetl.  

 Neznamená to, že to říká David Bodeček, ale znamená to, že podnět jsem vzal vážně, 

směřoval jsem ho dál, bude to ve stenozáznamu a předpokládám, že to bude i zápise a 

můžeme s tím pracovat do budoucna. Bodeček si to ale nevymyslel, vzal všechny podněty a 

snažil se přes Kontrolní výbor nebo sám na to odpovědět. Ano, Pavel Čižinský má pravdu v 

tom, že mnou zpracovaná práce je kompilace, ale je kompilací dokumentů, které máme k 

dispozici. 

 Co se týká mého subjektivního názoru, odlišil jsem ho jinou částí v té práci.  

 

P.  H e j m a : 

 Mám dotaz, jestli zástupce advokátní kanceláře necháme promluvit až poté, co si 

vyslechnou názory všech zastupitelů? Jak to máte, pane předkladateli, rozmyšlené? 

 

P.   B o d e č e k : 

 Nemám to rozmyšlené, ale aby někdo z těch, kteří budou hovořit, potom nenamítal, že 

nedostal odpověď. 

 

P.  H e j m a : 

 Necháme proběhnout diskusi. Eviduji ještě přihlášku do diskuse od pana Vojtěcha 

Ryvoly. Následně mu dám také slovo.  

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Dostali jsme se do absurdní situace, kdy tato polovina sálu až na výjimky pléduje za 

to, aby bylo přezkoumáno rozhodnutí, které bylo učiněno v době, kdy jsme byli u moci. 

Druhá polovina sálu, až na výjimky, která u moci nebyla, říká, že všechno je v pořádku, 

udělali jste to bravurně. Připadá mi to absurdní a ptám se, proč to tak je?  

 Pavlovi Čižinskému se vyčítá, že podepsal smlouvu, že když měl pochybnosti, dělat to 

neměli, že je to špatně, protože to všechno způsobil on.  

 Připadá mi, že se k faktům přistupuje selektivně.  Když by to nepodepsal, tak že to 

nepodepisuje, když smlouvu podepsal, tak se mu vyčítá, že ji podepsal. Vyčítá se mu, že se 

dopustil změny smlouvy. V právním posudku, který jsme si nechali zpracovat, pro úplnost 

ještě doplním, že text smlouvy podepsaný starostou byl proti textu smlouvy předložený nám v 
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poskytnutých dokumentech upraven ještě níže uvedeným způsobem atd. Tyto změny však 

spíše zlepšovaly postavení městské části Praha 1. To je důležité uvést. Ano, Pavel Čižinský 

změnil smlouvu, ale ve prospěch MČ Praha 1.  

 Souhlasím s Martinem Kotasem, že bychom měli uznat chybu, vy děláte, jako že se 

chyby nedějí, že v okamžiku, kdy jste uvedeni v omyl, v rámci omylu rozhodnete, tak je to 

nevratné. Ale ono to tak není. Všichni jsme na jedné lodi, nevím, kdo všechno pro privatizaci 

hlasoval, ale pokud vy, kteří jste pro to hlasovali necítíte, že jste byli uvedeni v omyl, tak jste 

se asi s problematikou dostatečně neseznámili. Týká se to i jiných nemovitostí. Nebylo to 

součástí privatizačních podmínek. To, že prof. xxxxxxxxxx v době, kdy privatizoval, 

nevlastní žádnou jinou bytovou jednotku, žádnou jinou nemovitost určenou k bydlení, bylo 

součástí materiálu, na základě kterého jsme rozhodovali. Jedna věc je, že to neuvedl, ale 

druhá věc je, že jsme na základě tohoto tvrzení rozhodovali. 

 Pokud rozhodujete na základě chyby a rozhodnete špatně, tak máte zato, že rozhodnutí 

je učiněno správně? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Budu reagovat. Chyba, o které teď Vladan mluvil, byla jednoznačně prokazatelně 

chyba úřadu. Znamená to, že když je to chyba úřadu, tak my půjdeme k soudu s požadavkem 

o zrušení, že jsme udělali chybu a chceme to zpátky? Myslím si, že to není správný postup. 

 Vladan řekl, že se sál rozděluje na dvě části a na nějaké výjimky. Pokud to byla 

narážka na mne, řekl jsem už, jak bych hlasoval v okamžiku, kdy tady bude nějaký návrh. 

 Nezapomínejme na to, že proces privatizace byl schvalován v minulém volebním 

období. Znamená to, že ti, co byli v lednu v opozici, v minulém volebním období byli v 

koalici. Doufám, že to říkám správně.  

 

P.  H e j m a : 

 S technickou poznámkou pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Musím krátce oponovat Davidu Bodečkovi. Jednalo se jasně o chybu úřadu s údajným 

rodným číslem. Je tady dost jiných důvodů k odstoupení od smlouvy. Uznávám, že s tímto 

bych asi k soudu nešel. Chyba v rodném čísle se panu xxxxxxxxxxxxx nepochybně velmi 

hodila, protože jinak by privatizace byla neprůchodná. Pokud by nám někdo řekl, že vlastní 

desítky nebo stovky nemovitostí, politicky možná za Lomeckého, ale za nás by to nebylo 

průchodné.  

 Pan xxxxxxxxxx neupozornil na to, že rodné číslo je špatně. Normální člověk to vidí, 

on to neviděl. 

 Ještě si uvědomme, že jste nějakou chybou zatajili tu spoustu nemovitostí, které pan 

xxxxxxxxxx má, je to totéž, co udělal ve svých daňových přiznáních.  

 Nedomnívám se, že šlo o mýlku, ale o úmysl a uznávám, že k tomu důkaz není.  

 

P.  H e j m a : 

 Myslel jste majetkové přiznání, nikoli daňové přiznání, abychom hovořili přesně.  

 Pan kol. Bodeček má ještě technickou. 

 

P.   B o d e č e k : 

 Budu na to krátce reagovat. Pavle, uznáváš ale, že to, co teď říkáš, je spekulace.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Scholze. 

 

P.  S c h o l z : 

 Tisk předsedy Kontrolního výboru je velmi kvalitní. 

 Druhá věc je, co říkal Vladan Brož, že Bodeček je nástroj v rukou koalice. Jestli ale 

někdo není nástrojem moci, tak je to právě kol. Bodeček. Kontrolní výbor ze zákona má 

povinnost prověřovat proces privatizace, udělal to správně. Kolega Čižinský a jiní by byli 

rádi, kdybychom byli jako vyšetřovací komise, která si předvolává svědky, nejsme ale policie 

a nějaký vyšetřovací úřad, ale jsme Kontrolní výbor, který má řešit procesní stránku úřadu. 

Objektivně procesní stránka věci byla správně. Chápu, že došlo k chybě v rodném čísle, 

kolega Čižinský si myslí, že to někdo udělal záměrně. Tento problém je v materiálu řadu let. 

Pokud by to mělo být dopředu promyšlené, připadá mi to neuvěřitelné.  Poslední věc je ke 

spotřebě vody, že tam nebyla žádná. Můžeme tomu věřit, ale také nemusíme. Prof. 

xxxxxxxxxx několikrát zopakoval, že tam předělávali stoupačky a že si platí svou vlastní 

vodu, že má samostatné hodiny. Nejsem schopen si to ověřit, protože nejsem policie. 

 

P.  H e j m a : 

 Mám informaci od pana předkladatele Bodečka, že by si přál vystoupit zástupce 

advokátní kanceláře Havel a partners a za Kontrolní výbor paní dr. Chlupáčová.  

 Nyní má ještě slovo pan kolega Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Záměrně nereaguji na všechny invektivy, nesmysly a na záplavu irelevantních 

věcí.Petr Hejma tady měl rétorické cvičení, pan Votoček říkal, že byl podveden paní 

Tomíčkovou, David Bodeček navrhl prověřovat všechny nájemce od r. 2001, výstupy v 

médiích, směšné rozlišování věcné a procesní stránky – toto všechno považuji za odvádění 

pozornosti. Zatleskal jsem Martinu Kotasovi, který říkal, abychom odhodili hádky. Všem nám 

jde o zájmy městské části. 

 V návaznosti na Martina Kotase apeluji na zrušení smlouvy. Není to jen naše právo 

toto udělat, ale je to i naše povinnost, máme povinnost hájit zájmy MČ Praha 1.Tímto zájmem 

je, aby nám byt nebyl podvodem odebrán.  

 To je to hlavní, co jsem chtěl říci. 

 Součástí odvádění pozornosti je, že David Bodeček opakovaně tady říká, že musí 

prověřit, zda byt měl 110 nebo 145 metrů. Když se podíváme na plánky, pokoje se neměnily, 

rozdíl je zřejmě ve vnitřních stěnách, u prohlášení vlastníka se bere obvod vnějších stěn. 

David Bodeček říká, že rozměry byla chyba Prahy1. Pan xxxxxxxxxx s tím nepochybně 

úmyslně pracoval, věděl o tom. 

 Je také neuvěřitelné, že bydlení je pořád relativní pojem.  

 Kolik kubíků by měl potřebovat, abychom mu věřili? To přece je důkaz. Když nemám 

spotřebu vody, tak v domě nemohu bydlet. Vlastní vodovod tady není specifikován. Víme, co 

je to bydlení, možná bydlet ve dvou bytech, ale nejde bydlet v bytě, kde nespotřebovávám 

vodu a který není jako byt zařízen.  

 Pokud je argument, že firma Farma CZ tam nakonec ambulanci neprovozovala, je to 

možné, ale už tím, že o to vůbec mohla žádat, nepochybně došlo k nějakému vztahu. Pan 

xxxxxxxxxx podepsal žádost, aby tam firma mohla ambulanci používat. Firma tam měla být 

od 1. 8., možná tam byla a už tím došlo k porušení zákazu brát část bytu ve prospěch jiného 

subjektu.  
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 Nikde nevidím díru v závěru, že došlo k podvodu. Zdá se, že se policie nebojíte a že 

vám to všechno vychází. Spravedlnost na světě vždy nefunguje, ale zafungovat může. Pokud 

nebudete hájit majetkové zájmy Prahy 1, což je vaší povinností, může na vás ruka 

spravedlnosti dopadnout. Je do škoda, kterou můžete způsobit v řádu milionů.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kol. Bodečka o reakci. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Bylo řečeno, že kopu za prof. xxxxxxxxxxx. Pavle Čižinský, už jsem tady několikrát 

řekl, že pokud bude předloženo usnesení, které je součástí tvého tisku, budu hlasovat pro. 

Nerozumím tomu, proč neustále opakuješ to, že za někoho kopu, stejně jako jsi opakovaně 

prohlašoval, že já jsem něco protahoval. Myslím si, že za necelé tři měsíce jsme odevzdali 

relativně dobrou práci.  

 Stejně na rozdíl od jiných odpovídal jsem na většinu tvých mailů, stejně tak se snažím 

i dnes. Nejlepší by bylo, kdybych se už nevyjadřoval, protože zastupuji Kontrolní výbor. I 

přesto se snažím odpovídat na tvé dotazy.  

 Budu se muset znovu podívat na pořad 168. Nemohu souhlasit s panem dr. Votočkem, 

že Ing. Tomíčková tam řekla, že mi tyto informace sdělila. Do dnešního dne jsem byl 

přesvědčen o tom, že to tam nezaznělo, protože mi tuto informaci opravdu nesdělila.  

 Proto se chci zeptat Pavla Čižinského. Stejně jako neustále tvrdí, že jsem něco 

zamlčel, tak chci, aby řekl tady do mikrofonu, co jsem zamlčel. Znamená to, že jsem zamlčel 

něco, co jsem věděl. Jsem přesvědčen o tom, že to v 168 nezaznělo. Pokud to tam nezaznělo, 

tak odkud tuto informaci má? 

 

P.  H e j m a : 

 Pan kol. Čižinský s technickou. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Chci, aby se byt vrátil. Neřešíme, koho za to odvolávat atd., ale řešíme vrácení bytu. 

Myslím, že odvádění pozornosti už tady bylo dost. Prosím, neodvádějte jinam pozornost. 

Hlasujme o tom, abychom na základě argumentů, které jsem předložil, od smlouvy odstoupili.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P. K o t a s : 

 Nezabýval bych se privatizační minulostí, některé formy privatizace byly nešťastné, u 

nás na Malé Straně se to díky tomu částečně vylidnilo. To ale tady neřešíme.  Budu pro 

všechny znovu citovat: 

 Dr. xxxxxxxxxx nám tady všem řekl do očí: V tomto domě bydlím, mám tam trvalou 

adresu 23 let. 

 To musí všechny urážet, že vám někdo lže a na základě toho nás všechny obalamutí, 

že mu byt prodáme. Toto nám řekl a pro mne to byl největší důvod, proč pro toto hlasovat, 

protože bojujeme s obyvatelností Prahy 1, když tam člověk bydlí a navíc provozuje ordinaci. 

Když se to ukázalo liché, nemůžeme si to nechat líbit.  

 Další věc je, že musíme chránit majetek Prahy 1. Byla tady způsobena škoda. Na 

všechny bych apeloval – zrušme tuto smlouvu. Když to uvádí státní zastupitelství, tak si 

myslím, že to možné je. Nenapadejme se, co kdo kdy podepsal. Pokusme se o to. Děkuji. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského, po něm poprosím pana Vojtěcha Ryvolu. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Rozumím zprávě Kontrolního výboru, že se zabývala procesní stránkou. Privatizace 

byla zřejmě nastavena se záměrem umožnit možná některým obyvatelům tady nadále bydlet, 

jako jsme třeba my dva, kteří tady pořád bydlíme a byt jsme neprodali, ale spousta lidí to 

vítalo jako životní šanci přijít k majetku. 

 Možná celý nástup privatizace byl od začátku trochu podvodný, ale procesně tam není 

nic, co by se dalo vytknout. Tady je důkazní materiál, že procesně se nic nestalo. 

 Je tady materiál Pavla Čižinského, ve kterém se říká, že policie možná podvod 

neshledává jako trestný čin. Pro mne to samozřejmě podvodem zůstává. Je s podivem, že 

právo mnohdy nahrává lhářům a podvodníkům. Možná se to bude těžko dokazovat. V úmyslu 

podvodného jednání držím palce Martinu Kotasovi, protože se objevují nějaké nové 

skutečnosti, možná částečně obsažené i v tisku od Pavla Čižinského. Možná se dočkáme 

nějakého posunu, že to bude nějak překvalifikováno, ale určitě bych si přál, aby městská část 

odstoupila od smlouvy, protože je to legitimní a může to udělat. Na základě zjištěných 

skutečností si myslím, že by to opravdu měla udělat v zájmu městské části. 

 Zprávu Kontrolního výboru vezmu na vědomí s nějakou výhradou.  

 S Etickým kodexem se ztotožnit v žádném případě ztotožnit nemohu, ale odstoupení 

od smlouvy plně podporuji.  

 

P.  H e j m a : 

 S technikou se hlásí pan radní Caban. 

 

P.  C a b a n : 

 Po skončení diskuse poprosím o 10 minut na jednání klubů. 

 

P.  H e j m a : 

 Bude 22 hodin. Prosím hlasovat o souhlasu s pokračováním zastupitelstva  

po 22. hodině. Pro 18, proti 3, zdrželi se 2, nehlasoval 1. Návrh byl přijat, pokračujeme do 

„aleluja“.  

 Pokračujme v rozpravě. Slovo má pan Vojtěch Ryvola. 

 

P.  R y v o l a : 

 Přihlásil jsem se kvůli tomu, že jsem tady svědkem absurdního divadla. Nemohu se 

stále smířit s tím, že tady mnozí kolegové na levé straně si trochu pletou pojmy. Kontrolní 

komise má kontrolovat postupu, nemá dělat to, že stojí před domem a dělá čárky, jestli někdo 

jde, nebo nejde domů. Komise zjistila, že pochybení nenastalo. 

 Pak nastala druhá věc, že se tady pracuje s pocity. Nedokáži se s tím poprat, na Praze 1 

se s tím setkávám často. Nemohu tady být soudním tribunálem, kdy se tady zastupitelstvo 

přeměnilo. Zazněly argumenty pro a proti, ale jedná se o pocity, nikdo nemá žádný důkaz. 

Máte pocit, že tam nebydlí, že tam bydlí málo. Mohu dokonce přespávat na nemocničním 

lehátku, a je to bydliště, nebo je to ordinace? Vidím tam místnost, kde má pracovnu. Je to 

bydliště, nebo ordinace? Vy budete určovat, jestli je to Petr nebo Pavel? Co to předvádíte?  

 K pocitu. Já mám pocit, že tam nebydlí. Máte ve smlouvě určeno, kolik dní tam má 

bydlet, zda tam může nebo nemůže dělat oslavy? Jste soudci? Jste zastupitelé a všechno toto 

má určit soud. Vy nejste soud. Jste zastupitelé, kteří se od Kontrolního výboru měli dozvědět, 

jestli bylo něco porušeno. Kontrolní výbor zjistil, že nikoli. Protože pan Kotas má dojem, že 
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bylo něco spácháno, dal podnět. To je v pořádku, ale ať to vyšetří policie a ať to určí soud, ale 

neurčujte to vy, vy soudem nejste.  

 Dám vám návrh. Zkuste si tady odhlasovat vzít si všechny dosavadní smlouvy v rámci 

privatizace. Garantuji vám, že ve všech smlouvách jsou špatně metry. Udělejte to na 

centimetry a zaručuji se, že z vás, kdo to odhlasujete, se do tohoto zastupitelstva nedostanete 

nikdo. Všechny smlouvy jsou špatně, tak je znovu prověřte. Všude najdete metry, všude 

vyděláte peníze, ale tím jste také skončili.  

 

P.  H e j m a : 

 S technickou poznámkou se hlásí pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Slyšeli jsme o relativizaci bydlení, že je to relativní. Bydlení není relativní, víme, co to 

znamená bydlet. Je to definované i v občanském zákoníku, víme, co to je. Pane Ryvolo, 

netvrďte nesmysly. Pokud nejsme soudci, tak jsme advokáti Prahy 1 a jejích majetkových 

zájmů. Co máme udělat – soudu to dát rozhodnout, zda to byl nebo nebyl podvod ve smyslu 

občanského práva. O to zde usiluji. 

 

P  H e j m a : 

 S technickou poznámkou prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Pro doplnění. Pan Ryvola je členem strany ANO, za kterou byl prof. xxxxxxxxxx 

ministrem zdravotnictví.  

 

P.  H e j m a : 

 Toto je zneužití technické poznámky. Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Z vyjádření státního zastupitelství bych uvedl jednu větu, i když státní zastupitelství 

počítá s prodejem a ne s privatizací – to je asi ten můj spor, který budeme řešit. 

 Uvedení nepravdivých informací ze strany prof. xxxxxxxxxxx by jistě mohlo mít vliv 

na rozhodnutí, zda mu jednotka byla prodána či nikoli a nebylo v přímé souvislosti se 

způsobenou škodou. 

 Znovu opakuji: mohlo to mít vliv na rozhodnutí, podle mne mělo, zda mu měla být 

prodána nebo ne.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím ještě pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Přihlásil jsem se proto, že pan kol. Ryvola je úplně mimo, podle mne vůbec 

nepochopil, o co tady jde. Nehrajeme si tady na soudce, máme povinnost hájit majetek  

Prahy 1. Tady nejsou žádné dojmy. Je podložené papíry, že tu je problém, že k prodeji dojít 

nemělo, že jsme měli špatné informace. V materiálu je napsáno, že xxxxxxxxxx vlastní nula 

nemovitostí. Jen tato věc, která možná vznikla nějakou chybou, u všech, kteří to podpořili v 

této straně sálu si myslím, že kdyby tam bylo napsáno 65 nemovitostí, tak by to nepodpořili. 

Já osobně jsem pro to nehlasoval, ale to mě asi osvítil nějaký duch svatý.  
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 Možná jste si nevšimli jedné věci, že všichni berou zpátečku od nějakého haštěření a 

od hádání se. Potřebujeme ale najít společnou řeč, dohodnout se na usnesení a věc posunout 

ku prospěchu městské části. Tady nejde o to, že by si někdo měl honit tričko, hádky nikoho 

nezajímají, je pozdě večer. Umíme si vzájemně říkat, že je někdo „takový“ a druhý 

„makový“, ale v tomto případě o to vůbec nejde. Máme tady pádné důkazy, že se postupovalo 

špatně a městská část musí udělat ten krok, aby se o svá práva přihlásila, podat příslušné 

žaloby. Bez toho se nestane nic. Policie řekla, že se trestný čin nestal, ale městská část se 

nedomůže svých práv bez toho, aby něco aktivně dělala. Jestli tady budeme sedět na zadku a 

nebudeme dělat nic, tak městská část bude tratit. Tak to je a možná nás v budoucnu někdo 

bude hnát k odpovědnosti. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Bodeček bude reagovat. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji Petrovi, co tady řekl. Proto se říká, abychom tuto záležitost řešili jako řádní 

hospodáři. Když by soud řekl prof. xxxxxxxxxxxxx vrátit byt, vrátit mu 11,5 mil. Kč, tak 

bude platit nájemní smlouva k bytu na dobu neurčitou. Je to hospodárné? Spočítejte si to. I s 

touto variantou jsem pracoval a spočítal. 

 Petr říkal o chybě úřadu. Říkám to tady už po několikáté v souvislosti s tímto číslem, 

že je to chyba úřadu. Půjdeme před soud a řekneme, že jsme chybovali, a soude rozhodni tak, 

že se odstoupí od smlouvy. 

 Poslední poznámka. Dostal jsem teď informaci z monitoringu, že v pořadu 168 vůbec 

mé jméno nezaznělo. Proto se ptám Pavla Čižinského, kdo a kdy ti to řekl?  

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Čižinský má technickou. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Když se jedná o majetek Prahy 1, odmítám zásahy(?) do těchto věcí. 

 K argumentu znovuobnovení nájemní smlouvy. Nebylo to v materiálu řešeno. 

Argument je zajímavý, nejsem si jím právně jist, ale budiž. Pokud by tomu tak bylo, tak 

pokud jsem nájemní smlouvu četl, jsou tam dva druhy výpovědních důvodů – zvlášť pro byt a 

zvlášť pro nebyt. Nebytu bychom se mohli hned zbavit. Pokud jde o byt, připouštím, že to 

může být právně. Kdyby smlouva znovu obživla, minimálně polovina problému by byla 

řešitelná okamžitě.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan kolega Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Zdůrazňuji, že nájemní smlouva je smlouva k bytu, není k nebytu. Jednotka je bytová. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kol. Nazarského, paní dr. Chupáčovou prosím, aby se připravila. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Domnívám se, že pokud by byl obnoven původní nájemní vztah, že je tam důvod k 

výpovědi. Když to bylo bez vědomí městské části přepronajímáno atd., tak by se s tím asi dalo 

něco dělat, ale to je jiná kapitola. Zde celkem trefně zaznělo, že bychom nebyli pro prodej, 
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kdybychom znali pravdu, kdybychom nebyli uvedeni v omyl a kdyby nám pan xxxxxxxxxx 

řekl pravdu. To je pro mne zásadní otázka. Pokud by městská část soudně usilovala o zrušení 

smlouvy, asi by se zjišťovalo, zda je to skutečně tak, jak říkal Martin Kotas, že kdyby věděl, 

jak je to ve skutečnosti, ruku by pro to nezvedl. U soudu bych také dosvědčil, že jsem byl 

uveden v omyl. 

 Postoj vás naproti mi připadá tak, že i kdybyste věděli, že tam nebydlí, bylo by vám to 

jedno a stejně byste mu to dali. Jaký je váš postoj? Budete schopni u případného soudu říct, že 

co tam dovozuje Martin Kotas z logiky věci je a že kdybychom věděli pravý stav věci, nikdy 

bychom nevedli ruku pro tuto privatizaci? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Musím se ohradit vůči zvrácené logice Davida Bodečka, který tvrdí, že je důležité 

přezkoumávat potenciální stav věcí poté, kdyby se vrátil byt, aniž by se přihlíželo k tomu, 

jakým způsobem byl byt získán. Pokud by se stal nějaký závažný trestný čin, třeba vražda, tak 

by se tím podle této logiky policie nezabývala s odůvodněním, že se jednalo o těžkého 

kriminálníka a recidivistu, takže nevznikla žádná škoda společnosti. Nechápu tvoji logiku, 

Davide.  

 

P. H e j m a : 

 Prosím kolegu Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pro Davida Bodečka. Je to čl. VIII o nájemní smlouvě po skončení nájmu. Nájem 

může být vypovězen z důvodů § 711 občanského zákoníku, resp. § 9 a 10 zákona o nájmu a 

pronájmu nebytových prostor.  

 

P.  H e j m a : 

 Ještě pan kol. Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Budu reagovat na Vladana Brože. Tady víme, že trestný čin se nestal. 

 

P.   B r o ž : 

 To víme, máme tady stanovisko Obvodního státního zastupitelství i policie. Trestný 

čin se nestal. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím zástupce advokátní kanceláře Havel a partners, aby se ujal slova. Potom 

poprosím paní dr. Chlupáčovou. 

 

P. Šimon  H r a d í l e k : 

 V zásadě odkazuji na stanovisko, které bylo vypracováno a které máte k dispozici.  

K tomu, co zaznělo dnes. 

 Zásadní otázkou, která je tady diskutována, je otázka skutková, to znamená zda 

kupující jednotku řádně užíval či nikoli. K tomu se vyjádřit nemohu, protože to není otázka 

právní. Chtěl bych pouze doplnit, že pokud by se městská část rozhodla k jednostrannému 

ukončení, tedy k odstoupení od smlouvy z toho důvodu, který tady byl diskutován, případný 
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soudní spor by mohl být výrazně dražší, protože dle přístupu soudu se v některých případech 

advokátní odměna vypočítá z hodnoty sporu. V případě částky přes 12 mil. by odměna za 

jeden úkon byla 60 tisíc Kč, nikoli ty zmiňované nižší částky. To je jediné doplnění, které 

bych tady chtěl říct. V takovém případě by náklad soudního sporu byl výrazně vyšší než 

zmiňovaných 40 tisíc.  

 Jsem k dispozici k odpovědi na dotazy. V tuto chvíli nemám víc k doplnění.  

 

P.  H e j m a : 

 Máte někdo dotazy k advokátní kanceláři? Pan kolega Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Zeptal bych se vás, pane zástupče advokátní kanceláře, na poslední dvě věty vašeho 

posudku, které přečtu: 

 Z poskytnutých podkladů nevyplývá, že by v případě smlouvy došlo k porušení 

pravidel (nesrozumitelné) č. 1 se ve změně dodatků. Privatizační zásady se posuzovaly pouze 

v rozsahu zadaného posouzení a vycházíme z toho, že nebyly naplněny podmínky pro 

vyloučení bytu dle čl. IX shora uvedených privatizačních zásad č. 1.  

 Rozumím tomu správně, že jste posuzovali dodržování privatizačních zásad pouze s 

ohledem na to, že šlo o služební byt a zda šlo o smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci. 

 

P.  H r a d í l e k : 

 Když se podíváte do zásad, má tam být oprávněný nájemce, který má právo 

privatizovat. 

 Pak tam jsou případy vyloučení. To jsou ty, které jste zmiňoval a které jsme 

posuzovali. Další zmiňované důvody, jako např. existence jiných nemovitostí, v zásadách r. 

1998 uvedeno není.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Jen na vysvětlenou panu zastupiteli Čižinskému. Advokátní kanceláři byl postoupen 

váš tisk i s návrhem usnesení, který neprošel na zastupitelstvu hl. m. Prahy jak v květnu, tak i 

v červnu. To byl ten nejzákladnější tisk, který byl advokátní kanceláři předložen. 

 

P. H e j m a : 

 Děkujeme za vysvětlení. Pan kol. Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Posuzovali jste, co znamená pojem oprávněný nájemce podle privatizačních zásad z r. 

1998? Pokud ano, tak ústně řekněte, jak jste pojem definovali. 

 

P.  H r a d í l e k : 

 Pojmu jsme rozuměli tak, že je to osoba, která má platný nájemní vztah, který nebyl 

ukončen. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Prosím o reakci, zda jste posuzovali – myslím, že jste neposuzovali – zda vzniklo při 

rozhodování významné uvedení v omyl? To je asi zásadní otázka, zda na tom lze stavět 

nějakou žalobu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci. 

 

P. H r a d í l e k :  

 Na začátku jsem zmiňoval, že je to otázka skutková a k tomu se vyjadřovat nemohu. 

To je potom na tom, jak se podaří shromáždit důkazy, které mohou uspět u soudu. Soubor 

důkazů jsem neměl, viděl jsem je tady, takže v tuto chvíli nejsem schopen se vyjádřit. 

Předpokládám, že na Kontrolním výboru zaznělo od kupujícího něco jiného. Je zapotřebí to 

vyhodnotit a říct, zda to má nebo nemá smysl. Bez znalosti detailů to v tuto chvíli nejsem 

schopen udělat.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za reakci. Prosím paní dr. Chlupáčovou, aby se ujala slova. Panu magistrovi 

děkuji za jeho účast. 

 

P.  C h l u p á č o v á : 

 Jsem členkou Kontrolního výboru a předsedkyní majetkové komise.  

 Záležitost s prof. xxxxxxxxxxxx je věc, kterou se zabýváme od června. Kromě výboru 

proběhlo to i na majetkové komisi.  

 Abych řekla pravdu, mám z toho velmi zvláštní pocit. Především si musíme uvědomit, 

za jakých okolností došlo k pronájmu bytové jednotky, která byla pronajímána jako bytová 

jednotka s tím, že má dvě části, část bytovou a ordinaci. Připomínám to, že se jednalo o 

obsazování – to byl prioritní zájem – prostor, kde je možné provozovat privátní lékařskou 

praxi. Vyšlo to z potřeb MČ Praha 1 a Praha 1 vyzvala, aby se ozvali zájemci, kteří by mohli 

v příslušných prostorách provádět praxi. Nebyl to jen prof. xxxxxxxxxx, který privatizoval 

tímto způsobem, bylo to více lidí.  

 Ještě bych připomněla, že od r. 1993 nebo 1994, kdy měl v nájmu tyto prostory, trvalo 

až do r. 2019, než s ním byla uzavřena kupní smlouva o privatizaci. Jako právník konstatuji, 

že k převodu vlastnictví dochází až realizací, to znamená zápisem do katastru nemovitostí. V 

této době, i když by byla taková dohoda, že nesmí mít jinou možnost bydlení v Praze nebo v 

nejbližším okolí, tak v té době nebyla, ale v době, kdy došlo k realizaci prodeje, už toto 

neplatilo. Není možné, a nebylo to ani v zásadách pro privatizaci toto po něm požadovat. 

Mohu tady potvrdit, že pokud se stala nějaká chyba proti rozhodnutí městské části, že se tam 

něco ve smlouvě opomenulo, tak podáním žaloby žaluje městská část sama na sebe.  

 Jestli se bude domáhat u soudu, že ona pochybila a chce, aby smlouva přestala 

existovat, tak musí prohrát. To je potřeba vědět. 

 Další věc je, že i pokud by k takové věci došlo a že by se vracela kupní cena, tak 

upozorňuji na to, že je tam 10procentní úrok z prodlení, který by městská část musela zaplatit. 

Bylo by to několik milionů, kolik by se muselo připlatit ke kupní ceně, kromě toho, kolik by 

stál spor.  
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 Nemohu si pomoct, ale cítím tady jednu věc. Nejde tady o prof. xxxxxxxxxxx a o jeho 

byt, ale je jen nástrojem k tomu, aby se vzbudila pozornost, aby se vyvolal konflikt. Je to můj 

názor a tak to cítím. 

 Je zajímavá kombinace i toho, že od 7. 4. do 15. 5. 2021 byl prof. xxxxxxxxxx 

ministrem zdravotnictví a teprve v této souvislosti vyšla na veřejnost informace o 65 

nemovitostech. Dovoluji si upozornit na to, že když někde budu mít 2 m2, které budou mít 

své parcelní číslo, tak je to nemovitost. Jestliže se rodina prof. xxxxxxxxxxx stala restituenty 

a zdědila majetek – pochopila jsem, že to byly nějaké venkovské usedlosti, tak tam může dojít 

k takové věci, že kromě toho, že po rodičích zdědil dům v Kobylisích a nějakou zemědělskou 

usedlost, ze které byl archiv, tak tam mohlo dojít, že vlastní desítky nemovitostí spočívající v 

tom, že to jsou kousky polí – má jeden velký pozemek a k tomu např. okrajové části. Tímto 

způsobem se řada lidí dopracuje k mnoha desítkám nemovitostí. Kromě toho existuje dědění, 

darování, směna, takže na toto je třeba brát ohled. 

 Co se týká užívání bytu, už finanční ředitelství, když k tomu vydávalo stanovisko v r. 

2018, vyjádřilo se k tomu, jakým způsobem se budou zdaňovat nemovitosti určené k bydlení. 

Tam se říká, že otázka bydlení je dnes už chápána jinak. Bydlení jako takové může probíhat v 

mnoha nemovitostech, když na to někdo má a bude ho to těšit. Existuje jen pojem trvalé 

bydliště a evidované trvalé bydliště. To je to podstatné, jak se na to dívat. Evidované trvalé 

bydliště můžeme mít jen jedno. To jsou ty případy, kdy jsou bezdomovci evidováni na 

úřadech, na městských částech apod.,  protože musíme mít trvalé bydliště proto, aby bylo 

možné kam a za všech okolností doručit poštu, podle toho jsou vedeny volební seznamy. 

Kdyby byla branná povinnost, tak pánové jsou předvoláváni k jejímu výkonu do tohoto 

trvalého bydliště.  

 Ani otázka pana zastupitele Čižinského na téma, jestli existují fotografie z vánočních 

oslav apod., čímž mínil prokázat, že prof. xxxxxxxxxx neužíval bytovou jednotku  

v Bolzanově 7 – mnoho z vás jezdí na chalupy, řada lidí slaví vánoce u jižních moří. Jak toto 

chceme prokazovat? To nejde. 

 Za důležité považuji, že tam provozoval a provozuje ordinaci. To byl základní záměr, 

o které v celé věci šlo. Jestli tam má možnost přespání? Městská část mu byt prodala po 14 

letech, kdy tam platil nájem, a teď bude říkat „jdeme od toho“? Proč jen u něj a ne u někoho 

jiného? Tímto způsobem byste měli prověřit všechny privatizace od r. 1998 až do r. 2019. 

Možná bychom se divili, kdo všechno měl bydliště v Praze a přitom privatizoval. Možná 

bychom se divili, kdo kde bydlel nebo jak nebydlel. 

 Také bychom se měli zabývat otázkou těch, kterým se podařilo privatizovat – u tohoto 

bytu se to vleklo tak dlouho, protože tam byly rozpory kvůli půdní vestavbě. To je také jeden 

z důvodů, ale co ti ostatní, kteří to koupili za podstatně nižší cenu než to ve výsledku koupil 

prof. xxxxxxxxxx, a velmi rychle to přeprodali? Už tady byla zmínka o 8 milionech. Ty 

nebudeme zkoumat, od těch se to nebude chtít? Proč právě tento případ? Proč ne nějaký jiný? 

 Domnívám se, že to mělo souvislost jen s tím, že byl vzat jako nástroj pro 

sebepropagaci, upozornění na sebe a využití této situace člověka, který se stal ministrem 

zdravotnictví známějším, abych na sebe upozornil. Je mi úplně jedno, že tohoto člověka 

obtěžuji, že zatěžuji úřad po několik měsíců, a to nejen členy Kontrolního výboru, ale i 

úředníky, kteří museli vyhledávat papíry. Byl do toho zapojen Magistrát, státní zastupitelství, 

policie, na Kontrolním výboru jsme nad tím strávili řadu hodin. S předsedou Kontrolního 

výboru jsme spolupracovali na určité části, která se tam dopracovávala.  

 Mám z toho dojem, že tady nejde o zájem městské části, ale o osobní zájmy některých 

zastupitelů. 

 Jestli máte dotazy, zeptejte se. Mluvila jsem o tom, protože to cítím jako velmi 

nehezký přístup a velmi nehezké jednání.  
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P.  H e j m a : 

 Děkuji za příspěvek. Je dotaz na pani dr. Chlupáčovou?  Technickou poznámku má 

pan kol. Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nemám dotaz. Chci konstatovat, že tady slyším opět relativizaci pojmu bydlení. Chtěl 

bych upozornit, že v bodu 13 jsme opět schválili podmínku závazku využívat něco k trvalému 

bydlení. Je to usnesení zastupitelstva. Asi žijeme v nějakém omylu, teď jsme byli paní 

Chlupáčovou poučeni a že trvalé bydlení souvisí se stavebně právním určením.  

 

P.  C h l u p á č o v á : 

 Dnes můžete bydlet i ve stanu. Jako právník byste to měl vědět.  

 

P..  Č i ž i n s k ý : 

 Hájení zájmu Prahy 1 je zde nazváno obtěžováním úřadu, prokuratury atd. 

 Řekla jste, že pan xxxxxxxxxx tady provozoval ordinaci. To právě není vůbec 

prokázáno. Pokud tam nebyla žádná spotřeba vody, telefonní číslo nefunguje, zajímalo by mě, 

kdy tam byl poslední pacient.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan doktorka bude reagovat. 

 

P.  C h l u p á č o v á : 

 Pane Čižinský, chtěla bych se zeptat na něco jiného. Bylo nám vysvětleno, že se tam 

dělaly značné úpravy – existuje na to fotodokumentace - jednak v souvislosti s vytopením, 

jednak s tím, že tam byla vodoléčba. Pokud si s vodárnami dohodnu, že budu mít zvláštní 

odběr vody, protože vody potřebuji hodně a na to by nestačilo stávající vedení pro běžnou 

bytovou potřebu, tak od paty domu udělají zvláštní přívod vody se samostatným uzávěrem a 

vodoměrem. Na bytovém vodoměru pak nemůžete udělat odpočet. Nejjednodušší ale je, aby 

to bylo ukázáno. 

 

P. H e j m a : 

 Pan zastupitel Kotas. 

 

P.  K o t a s : 

 Chtěl bych reagovat na paní dr. Chlupáčovou. Celou dobu jsem se snažil dávat jen 

věcné poznámky, ale vidím, že někteří máme problém s touto kauzou, že jsme vedeni 

nějakými úmysly vysoké politiky. Nevím, jak by mi to prospělo, Je pravda, že jsme byli 

podvedeni. Dozvěděli jsme se to tak, že pan xxxxxxxxxx se svými 13 komnatami se stal 

ministrem a musel počítat s tím, že novináři budou prověřovat jeho majetkový stav. 

Nezkoušejte se nám vnutit, že naše jednání je ovlivněno, jestli pan xxxxxxxxxx je v ANO, 

nebo ne, mně je to srdečně jedno. Jde mi o občany Prahy 1, které tady zastupuji, a proto se 

bráním.  

 Obhajoba pana xxxxxxxxxxx byla od vás silná. Nevěděli jsme to, média nás na to 

upozornila a v tom případě je naší povinností konat. Také jsem upozorňoval, že některé formy 

privatizace byly nešťastné, částečně se kvůli tomu městská část vylidnila. Tady jde o jednu 

konkrétní věc, ke které musíme zaujmout jasné stanovisko, protože jsme se o tom dozvěděli. 

Nejsme žádní policajti, abychom před každým bytem hlídkovali, jestli tam ten člověk bydlí 

nebo ne. Snažili jsme se věřit čestnému slovu, a ukázalo že toto slovo nebylo pravdivé. My se 

bráníme.  
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P.  C h l u p á č o v á : 

 Pane zastupiteli, ano, ale pokud chráníte zájmy Prahy 1 a jste přesvědčeni o tom, že 

tady došlo k pochybení, potom je potřeba podívat se i na ostatní privatizace, jestli nedošlo k 

většímu počtu pochybení. Znovu upozorňuji na to, že jakákoli žaloba znamená žalobu sama 

na sebe. 

 

P.  K o t a s : 

 Byl jsem tedy uveden v omyl, nechal jsem se v tomto uvést. Tato konkrétní věc je teď 

ale na stole.  

 

P.  H e j m a : 

 S technickou poznámkou pan kolega Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Rozumím Martinu Kotasovi. Nebylo to bohužel řečeno od zástupce advokátní 

kanceláře v souvislosti s pojmem bydlení. To si myslím, že je na soudu, aby to posoudil.  

 Faktická informace, která nevím, jestli tady zazněla, ale myslím, že ne. Prof. 

xxxxxxxxxx tu velkou nemovitost získal do vlastnictví v r. 1991, kdy mu ji darovali jeho 

rodiče. Rodiče vlastnili do r. 1975 polovinu nemovitosti v Kobylisích a v r. 1975 odkoupili 

druhou polovinu. Tím chci říci, že tři roky před uzavřením nájemní smlouvy vlastnil tuto 

nemovitost a to nebyl důvod pro to, aby získal nájemní smlouvu. Nájemní smlouvu získal k 

nebytovému prostoru s podmínkou, že do jednoho roku musí rekolaudovat tuto nebytovou 

jednotku na byt s ordinací, ale muselo to mít status bytu. Do jednoho roku to nedodržel, na 

základě několika dodatků se lhůta prodlužovala, dokončil to asi po jednom roce. Do 

smluvního vztahu šel nájemce s tím, že se vědělo, že vlastní jinou nemovitost. Není to nic 

nového. 

 Rozumím tomu, co říká Martin, že byl uveden v omyl. Předpokládám, že byl uveden v 

omyl tím, co tady bylo řečeno v lednu 2019. Vnímám, že se to hlavně opíralo o to, co bylo v 

dokumentu, ta nešťastná nula. Tam jsem toho názoru, že to byla chyba úřadu. Silnější pro 

mne je ze stenozáznamu, co uvedl v září 2018, když se schvaloval záměr. Je to silnější než v 

lednu 2019 – předpokládám, že je to spekulace, že soud se bude ptát lidí u soudu, proč se na 

to neptali v září 2018 nebo v lednu 2019. Budete asi říkat, že jste tady byli krátce a nevěděli 

jste, jak to chodí.  

 Jsem vděčný za to, že tady můžeme diskutovat, ale beru to jako hru, kdy to máme 

založeno na nějakých argumentech, které musíme předložit soudu. 

 

P.  H e j m a : 

 S technickou poznámkou pan zastupitel Scholz. 

 

P.  S c h o l z : 

 Myslím, že se celou dobu točíme v kruhu. Navrhuji ukončení diskuse. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím procedurálně hlasovat o ukončení rozpravy. Pro 15, proti 8, zdržel se 0, 

nehlasoval 1. Návrh byl přijat, rozpravu ukončíme přihlášenými, které vidíte na obrazovce. 

 Děkuji paní dr. Chlupáčové za její reakce. Platí udělení slova i pro pana Vojtěcha 

Ryvolu. Prosím pana zastupitele Brože. 
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P.  B r o ž : 

 Také děkuji paní dr. Chlupáčové, že přednesla svůj názor. Když mluvila o politickém 

boji, je nutné říct, že ve výboru je jmenována za uskupení My, co tady žijeme. Její vyjádření 

bych také bral jako subjektivní názor. Jsem ale rád, že zmínila ostatní privatizace. 

 Tato privatizace by měla být brána jako memento toho, že by privatizace na MČ  

Praha 1 měla být ukončena. Posloužila svému účelu a posloužila také ke zbohatnuti mnoha 

lidem, kteří na tom zbohatnout vůbec neměli. Měla by být ukončena bez toho, že by byly 

prodány další desítky bytů. Už teď, v okamžiku, kdy se objevil záměr pana Votočka 

představit nová pravidla privatizace, na Praze 1 se rozhýbal realitní trh. Někteří lidé tam bydlí 

proto, aby byt posléze prodali. Prosím, už nic neprodávejme, jinak se v tom budeme točit 

dokola. Privatizace nikdy nebyla a nebude spravedlivá.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Chtěl jsem reagovat na paní dr. Chlupáčovou. Říkala, že někomu tady nejde o 

městskou část, ale o nějaké jiné zájmy. Nepochopil jsem, jak to bylo myšleno a docela se mě 

to dotklo. Ukazovalo to na to, že jsme tady všichni pokrytci, že politikaříme nebo něco 

takového. Připadá mi, že toto není na místě. 

 Nepochopil jsem, proč paní doktorka říká, že se máme zabývat dalšími privatizacemi. 

Znamená to, že se máme vykašlat na tento případ a řešit jiné privatizace? To považuji za 

relativizování celého procesu. Mohu vymyslet sto důvodů, proč se na to vykašlat a jít domů, 

ale to jsou nesmysly. Sdělení v tomto smyslu jsem nepochopil. Myslím si, že by bylo velmi 

nešťastné to hlavní, abychom udělali nějaké kroky k hájení práv městské části nebo abychom 

si to poctivě zanalyzovali, jaké jsou tam možnosti, tak je to tady rozmělňováno dalšími 

informacemi. Buď to chceme udělat, nebo nechceme, řekneme, že nám je jedno jestli městská 

část tratila, že privatizovaným přejeme jejich bonanzu, kterou si narazili. Toto nikdo nechce 

říct, ale zároveň je tady mnoho lidí, kteří věc zamlžují. Dívejme se na to hlavní, co tady je. 

Tady se privatizovalo na základě lživých informací. Tak to proběhlo, tady rozhodovali lidé, 

kteří si mysleli, že rozhodují o něčem jiném, než jaká byla skutečnost. Toho se držme. 

 Řekněme si, jaké kroky chce městská část v tom smyslu udělat a bavme se o tom, co si 

počneme s navrženými usneseními. To je základ. 

 

P.  H e j m a : 

 Znělo to jako reakce na vystoupení paní dr. Chlupáčové, nebyl vznesen dotaz. Není 

nutné reagovat, paní doktorko. 

 

P.  C h l u p á č o v á : 

 Řeknu jen jednu větu. Mou podstatnou činností jako advokáta je rodinné právo. Velmi 

silně mi to připomíná situaci, kdy se dítě stane nástrojem boje mezi rodiči a odnese to dítě. Je 

to zcela zbytečné. 

 Druhá věta, kterou řeknu je: pokud se zabývám privatizacemi a chci zjistit, zda nebylo 

při nich pochybeno, musím zkontrolovat všechny a nesoustředit se pouze na jednu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 
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P.  N a z a r s k ý : 

 Budu krátce reagovat na paní dr. Chlupáčovou a nepřeji si slyšel její odpověď, protože 

bych slyšel totéž. Její právní názor mě nepřekvapil, s jejími vývody nesouhlasím, co řekla, 

bylo hodně přitažené za vlasy, nemohu s ní souhlasit, ale je to její právní názor. 

 V souvislosti s tím mi přišlo líto, že Kontrolní výbor je složen v drtivé většině ze 

zástupců současné koalice. Tím se jakákoli kontrola míjí účinkem. Jestli tam prosazujete 

takové podivné názory, jako jsem slyšel od paní dr. Chlupáčové, tak se nedivím, že dostanu 

několik set stran obhajoby, že vše bylo v pořádku. Předpokládám, že usnesení navrhované 

panem Čižinským, abychom usilovali o navrácení bytu, vy od protistolu neschválíte. Taková 

je realita. 

 

P.  H e j m a : 

 Technická – pan Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Musím zareagovat na Pavla a zastat se paní dr. Chlupáčové. I mně se nelíbí, že 

opozice má v šestičlenném Kontrolním výboru pouze dva členy, to je ale záležitost, která by 

se měla řešit jindy.  

 Pokud bude mít Pavel jakékoli právní stanovisko k dispozici, není přece problém, aby 

se nad odborným dokumentem diskutovalo. Považuji paní doktorku za profesionála už nejen z 

toho důvodu, že je členkou Kontrolního výboru, ale je i předsedkyní majetkové komise. Může 

se zdát, že paní doktorka je dosazena za nějaké uskupení, ale je to za koalici. Jestli chceme 

rozporovat její právní stanovisko, tak Pavle řekni, na základě čeho. Uveď konkrétní případy a 

ke tvé argumentaci se zase může paní doktorka vyjádřit. 

 

P.  H e j m a : 

 Diskuse je ukončena. Slovo má ještě pan Grabein Procházka. 

 

P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 Jsem za hnutí ANO. Mám tři poznámky. 

 V diskusi mi to chvilkami připadalo jako „kdybych to byl býval věděl, tak bych sem 

nechodil“. Máme nějakou odpovědnost a nemůžeme se ohánět slovy „kdyby“ atd. Tady 

trochu hájím i to, co tady říkal Vojta Ryvola, že je to často o pocitech, dojmech, ale těch fakt i 

nějakých zkušeností a životních reálií, jak takové příběhy začínají, probíhají a končí, bylo 

skutečně málo.  

 Často se tady říkalo, že jsme byli podvedeni. Zeptal bych se všech opozičních i 

koaličních zastupitelů, ať hlasovali pro nebo proti: cítíte se podvedeni, že byla schválena 

smlouva, kterou starosta změnil proti tomu, na čem se usneslo zastupitelstvo? Ať jste 

hlasovali pro nebo proti, nakonec byla schválena smlouva, která byla jiná, než o které se 

hlasovalo. Cítíte se v tomto bodu podvedeni, nebo ne? Každý si to srovnejte sám se sebou. 

Buď ale žijeme v právním státě, nebo nežijeme v právním státě. Pak je to o pocitech, o 

dojmech, o tom, že máte svůj přístup, svůj názor na to, co je nebo není demokracie.  

 Jestliže žijeme v právním státě a smlouva, která byla zastupitelstvem schválena a 

následně změněna, tak je to podvod na nás všech.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Ryvolu, který je posledním diskutujícím. 
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P.  R y v o l a : 

 Chtěl bych reagovat na pana Brože. Pan emeritní ministr není členem hnutí ANO, 

nemám jediný důvod ho hájit jako straník hnutí ANO. Myslím si, že bychom tady neseděli, 

kdyby nebyl ministrem, kdyby to byl nějaký Franta Vomáčka, nikoho by nezajímal. To 

bychom se dnes tolik hodin nebavili o takové věci. Že je to ale ministr, je to pro novináře 

zajímavé. 

 

P.  H e j m a : 

 Rozprava je ukončena, vyhlašuji 10minutovou přestávku, jak bylo požadováno.  

(Přestávka) 

 Budeme pokračovat v jednání. Předávám slovo předsedovi Návrhového výboru, aby 

nás provedl přijatými protinávrhy či pozměňovacími návrhu. 

 Chce někdo z předsedů klubů říci své stanovisko? Prosím Amálku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Předtím by ještě mělo být závěrečné slovo předkladatelů. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegu Čižinského, aby se ujal závěrečného slova. 

 

P.  Č i ž i n s k ý :(místy hovoří nesrozumitelně) 

 Je tři poznámky. David Bodeček vznesl řečnickou otázku, co se myslí tím, že pan 

xxxxxxxxxx řekl, že v bytě bydlí. Když někdo bydlí na Malé Straně, zeptá se ho, zda je tam 

každý večer, nebo jednou za týden, nebo nikdy. Já se neptám, vím, co to znamená bydlení a 

nemám důvod se domnívat, že pan xxxxxxxxxx si myslí něco jiného, ty také ne.  

 Pan Ryvola hovořil o tom, že Kontrolní výbor má řešit procesní věci. Tak proč 

Kontrolní výbor doporučil, abychom se nesoudili, řešili jen to, jestli tady bylo dost hlasů, víc 

než 13 a jestli byl záměr? Spor byl o tom, zda šlo o podvod. Pokud to výbor neřešil, tak co 

výbor dělal? 

 Paní dr. Chlupáčová, předsedkyně majetkové komise, v podstatě řekla, že Praha 1 

nemá uplatňovat práva ze smluv, které uzavírá. Neustále tady uzavíráme nějaké smlouvy, 

dnes jsme také schválili uzavření několika smluv. Pokud neuplatníme práva, která ve smlouvě 

máme, budou všichni podvádět, protože Praha 1 nic neudělá.  

 Od pana Bureše jsme slyšeli, když firma neplatí nájem, nemůže se odstoupit, nejde to. 

Teď ale slyšíme, když se privatizuje a jsou důvody k odstoupení od smlouvy,  nemá se to 

dělat. Buď se má odstoupit od všech smluv, nebo od žádné. Pokud máme mít nějakou úctu 

našich smluvních partnerů, tak musí vědět, že pokud poruší smlouvy, budeme právo 

uplatňovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o závěrečné slovo pana Davida Bodečka jako dalšího předkladatele. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Původně jsem nechtěl v rámci závěrečného slova nic říkat, protože jsem si myslel, že 

jsem vše podstatné řekl v úvodním dvacetiminutovém slově, ale vzhledem k dotazu Pavla 

Čižinského, co dělal celý Kontrolní výbor, celé to zopakuji. Samozřejmě si dělám legraci. 

 Pane Čižinský, je to jen směrem k vám, k nikomu jinému. Když má zastupitel MČ 

Praha 1 bydlet na Praze 1, neptám se na detaily, ale věřím. 
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 Co se týká kritiky Kontrolního výboru, beru to. Děkuji všem, kteří se zapojili do 

diskuse, vážím si toho, ale očekával jsem, že má-li někdo nějaké výhrady, tak přijde a požádá 

zastupitelstvo, aby záležitost vrátilo Kontrolnímu výboru s tím, že požaduje něco dořešit, 

zjistit. To se nestalo ani jednou. Nestalo se to proto, že některé lidi ze zastupitelstva to vůbec 

nezajímá.  

 Nepoložil jsem zásadní otázku s ohledem na Kontrolní výbor, jestli všichni členové 

četli předložený materiál, nebo se rozhodli jen tak, protože se chtějí rozhodovat tak, jak to cítí, 

aniž by si materiály přečetli. 

 Poslední věta. Stojím za tím, co jsem prezentoval, stojím si za prací Kontrolního 

výboru a mohu tady prohlásit, že v žádném případě jak já, tak členové Kontrolního výboru se 

nesnažili nic zamaskovat, jednali tak, jak je jim hodno. Ať se to někomu nelíbí, tak na práci 

jsem pyšný. 

 

P.  H e j m a : 

 Tím skončila závěrečná slova. Prosím předsedu Návrhového výboru, aby nás provedl 

došlými protinávrhy. 

 

P.  B u r e š : 

 První pozměňovací návrh je od pana Kučery na doplnění usnesení k tisku pana 

zastupitele Bodečka, který zní: doplňuje:  

 ZMČ ukládá prověřit důvody vzniku nesrovnalostí při stanovení výměr bytu č. 7, 

Bolzanova 1604/7 pro část bytovou a část ordinace co se týká nájmu bytu a jeho prodeje. 

Zodpovídá starosta, termín 31. 10.  

 Toto navrhl zastupitel Kučera a je to k původnímu návrhu k doplnění. 

 

P.  H e j m a : 

 Ztotožňuje se předkladatel? 

 

P.  B o d e č e k : 

 Podstata byla schválena na Kontrolním výboru, nikoli obsah včetně termínu. V 

souvislosti s tiskem se neztotožňuji, ale zdůrazňuji, že o tomto Kontrolní výbor jednal, 

odsouhlasil, nikoli obsah. Nemohu se ztotožnit, protože nevím, jestli Kontrolní výbor souhlasí 

s odpovědnou osobou a zároveň i s termínem.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o tomto protinávrhu. Pro 11, proti 0, zdrželi se 2, nehlasovalo 11. 

Návrh nebyl přijat. 

 Prosím o další protinávrh. 

 

P.  B u r e š : 

 Dále mám návrh 28 bodů od pana zastupitele Čižinského na nahrazení usnesení k 

návrhu Davida Bodečka. 

 

P. H e j m a : 

 Pan předseda se neztotožňuje. 

 

P.  B u r e š : 

 Budu číst: Zastupitelstvo konstatuje, že 
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 1. v bytě č. 7 v domě Bolzanova 1604/7, Nové Město, Praha 1, dále též jen byt, činilo 

nájemné za 106,92 m2, pro ordinaci, velmi nízkou částku po všech valorizacích pouze cca 

3450 Kč měsíčně.  

 2. Dle dostupných podkladů činila spotřeba vody v bytě v období let 2013-2019 

nejčastěji 0 – 2 kubíky, ač průměrná spotřeba vody činí 35 kubíků na osobu užívající byt 

ročně a 8 kubíků na osobu užívající kancelář bez teplé vody ročně, což vylučuje nejen bydlení 

byť jen jedné osoby v bytě, nýbrž též provoz ordinace. 

 3. Dle dostupných fotografií z ledna 2015 nebyl byt k bydlení zařízen. 

 4. Dle evidenčních listů k bytu byl v bytě přihlášen pouze xxxxx xxxx xxxxxxxxxx a 

nikoli jeho rodina. Pouze v květnu 2018, když vrcholila snaha xxxxx xxxxxxxxxxx o 

privatizaci bytu, byla do bytu přihlášena i paní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. 

 5. Dle oznámení o zvyšování nájemného v letech 2008 – 2011 byla xxxxx xxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx pošta přeposílána na adresu xxxxxxx xx, Praha 8, kde podle reportáže České 

televize 168 hodin ze dne 23. 5. 2021 po celou dobu skutečně bydlel.  

 6. Dle vyjádření bývalé vedoucí odboru technické a majetkové správy paní  

Ing. Zdeňky Tomíčkové byl byt nepoužívaný a Ing. Tomíčková na to upozorňovala oba 

předkladatele privatizace na zastupitelstvu, tj. radního Jana Votočka i radního Davida 

Bodečka, ovšem přesto dostala pokyn, aby privatizaci připravila.  

 Zjistili jsme, že toto nebyla pravda.  

 7. Prohlášení vlastníka z r. 2018 se zásadně odlišuje od nájemní smlouvy z r. 1995, 

když v nájemním vztahu měla část sloužící k bydlení rozlohu 102,12 m2 a ordinace rozlohu 

106,92 m2, zatímco pro účely privatizace se byt náhle změnil v 16,7 m2 bytového prostoru 

(zřejmě 136,17 m2 součtu podlahové plochy bytové části) a v 84,5 m2 nebytového prostoru 

(zřejmě 73,48 m2 podlahové plochy ordinace), a to bez jakékoli změny nájemního vztahu a 

bez jakéhokoli stavebního povolení.  

 8. Rozdílnými výměrami bytové a nebytové části bytu v nájemním vztahu na straně 

jedné a v privatizačním vztahu na straně druhé pan xxxx xxxxxxxxxx šetřil jednak cca šetřil 

(omlouvám se, čtu jak je to napsané) na nájemném měsíčně částku, jejíž výši lze odhadnout 

na 3177 Kč, a zadruhé na kupní ceně ušetřil částku, jejíž výši lze odhadnout 2750840 Kč. 

 9. S rozdílnými výměrami bytové a nebytové části bytu v nájemním vztahu na straně 

jedné a v privatizačním vztahu na straně druhé musel pan xxxx xxxxxxxxxx pracovat 

úmyslně, neboť dne 26. 6. 2018 předložil MČ Praha 1 čestná prohlášení 4 sousedů uvádějící 

výměry dle privatizační smlouvy, zatímco dne 22. 8. 2018 požádal Hygienickou stanici hl. m. 

Prahy o schválení provozního řádu Dermatovenerologické ordinace provozované firmou jeho 

tchýně, paní xxxx xxxxxx xxxxxxx, společností Farma cz s. r. o., dle které je provoz ordinace 

složen „kromě vlastní ordinace z místnosti pro fototerapii, drobné esteticko-diagnostické 

zákroky, čekárny, vstupní haly, WC jednotek a denní a úklidové místnosti“, což odpovídá 

nájemní smlouvě. 

 10. Dle čl. III. nájemní smlouvy z r. 1995 se xxxxx xxxxxxxxxx zavázal mimo jiné 

nepřenechat by, část bytu ani ordinaci do podnájmu bez souhlasu pronajimatele a 

neposkytnout ordinaci ani její část pro účely sdružení, což nepochybně porušil tím, že dal 

ordinaci k dispozici společnosti Farma cz s. r. o., aby v ní provozovala 

dermatovenerologickou ordinaci. 

 11. Dne 26. 5. 2018 zaslal pan xxxx xxxxxxxxxx Praze 1 čestná prohlášení 4 obyvatel 

sousedních bytů (datovaná dnem 25. 5. 2018), v nichž je uvedeno: Potvrzuji, že pan prof. 

xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, v posledních 20 letech a až do současnosti fyzicky 

bydlí v bytové jednotce č. 7 v 1. patře domu č. p. 1604 v Bolzanově ulici 7, Praha 1. V její 

přední části ve 2 místnostech ordinuje, dalších 5 místností s příslušenstvím využívá výhradně 

k bydlení – čímž reagoval na pochybnosti vedení MČ Praha 1 o tom, zda v bytě skutečně 

bydlí. 
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 12. Dne 11. 9. 2018 na zastupitelstvu MČ Praha 1 poté, co předkladatel záměru 

privatizace Jan Votoček zmínil podezření o tom, že tento byt není užíván k bydlení, uvedl pan 

xxxx xxxxxxxxxx následující: V toto domě bydlím, mám tam trvalou adresu 23 let. V přední 

části je byt zkolaudován zároveň s ordinací. Byl to systém, který se v polovině 90. let myslím 

dobře osvědčil, protože to stabilizovalo lékaře v Praze 1. Byt užívám. Dal jsem nejrůznější 

podklady, které máte ve vašich materiálech, a ještě jsem doplnil po rozhovoru s některými 

zastupiteli materiál mailem, který jste ode mne dostali v pondělí.  

 13.Dne 29. 1. 2019 pak na zastupitelstvu MČ Praha 1 uvedl pan xxxx xxxxxxxxxx 

následující: Bydlím na Praze 1 od r. 1995 a snažím se Prahu 1 zviditelňovat. Znáte mě třeba 

ze stanu proti melanomu. Mám zájem o tuto bytovou jednotku. Souhlasím i s podmínkou 

nezcizení. Myslím si, že je to užitečná podmínka, nemám s tím žádný problém. Nemám zájem 

se dostávat pryč. 

 14. V kupní smlouvě v čl. 7.3. pan xxxx xxxxxxxxxx prohlásil, že bytovou jednotku č. 

1604/7, která tvoří předmět této smlouvy, fakticky a řádně užívá. V čl. 7.3. je pak uvedeno, že 

v případě, že se výše uvedené prohlášeni ukáže být nepravdivým, tak má převodce, tj. MČ 

Praha 1, právo od této smlouvy odstoupit 

 15. Z dostupných informací o spotřebě vody za r. 2019 i z dalších informací 

publikovaných v médiích vyplývá, že ani po převodu bytu do vlastnictví pana xxxxx 

xxxxxxxxxxx byt nebyl užíván k trvalému bydlení. 

 16. Zastupitelům byla předložena nepravdivá informace o tom, že xxxxx xxxxxxxxxx 

nevlastní žádné nemovitosti v Praze a ve Středočeském kraji, ačkoli ve skutečnosti vlastní 

řadu nemovitostí, včetně nemovitostí vhodných k bydlení. I tato nepravdivá informace 

zásadním způsobem ovlivnila rozhodování zastupitelů, neboť v případě povědomí zastupitelů 

o skutečném počtu nemovitostí xxxxx xxxxxxxxxxx by byla privatizace bytu politicky velmi 

obtížně průchodná.  

 17. xxxxx xxxxxxxxxx neupozornil na chybné rodné číslo uvedené v kupní smlouvě 

 18. Rada již ode dne, kdy na podezřelou privatizaci bytu upozornila v květnu 2021 

média, tedy ještě před zahájením prověřování ze strany Kontrolního výboru tvrdila, že 

privatizace bytu xxxxx xxxxxxxxxxxxx proběhla v souladu s předpisy. 

 19. Je s podivem, že Kontrolní výbor neobstaral řadu podkladů významných pro 

posouzení, zda došlo k privatizačnímu podvodu, a to např. fotografie bytu, plánek bytu, 

evidenční listy bytu, údaje o vývoji a hrazení nájemného aj.  

 20. Je s podivem, že Kontrolní výbor neřešil skutečnost, že řada podkladů 

významných pro posouzení, zda došlo k privatizačnímu podvodu, se ztratila, např. fotografie 

bytu, které byly součástí tisků ze dne 11. 9. 2018 a 29. 1. 2019, doklady o zaměření bytu, 

doklady o místních šetřeních v bytě aj.  

 21. Kontrolní výbor odmítl na svém jednání dne 10. 8. 2021 položit MUDr. 

xxxxxxxxxxxxx otázky, které mohly přispět k objasnění, zda došlo k privatizačnímu 

podvodu, např. kolik zaměstnanců v ordinaci pracovalo, jaká byla v bytě spotřeba dalších 

energií, jaký vztah k bytu měly další subjekty napojené na pana xxxxx xxxxxxxxxxx, kdy 

došlo k rekonstrukci bytu a k jakým změnám v bytě v rámci rekonstrukce došlo, jak byt nyní 

vypadá a jak vznikla čestná prohlášení sousedů z 25. 5. 2021. 

 22. Starosta Petr Hejma (STAN, dříve ODS) nepozval, ač byl o to zastupitelem 

Pavlem Čižinským požádán, na toto zasedání zastupitelstva xxxxx xxxxxxxxxxx, aby mu bylo 

možno položit dotazy za účelem objasnění skutečnosti, zda došlo k privatizačnímu podvodu.  

 23. Starosta Petr Hejma (STAN, dříve ODS) nepozval, ač byl o to zastupitelem 

Pavlem Čižinským požádán, na toto zasedání zastupitelstva ani další osoby, které by mohly 

věc objasnit, jako např. sousedy z domu, znalce, lékaře, kteří měli údajně v ordinaci pracovat, 

úředníky, kteří privatizaci připravovali, autory externích stanovisek, na která se Kontrolní 

výbor odvolává 
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 24. Trestní oznámení podané Davidem Bodečkem dne 25. 5. 2021 neformuluje žádné 

podezření, že byl spáchán trestný čin. 

 25. Sdělení Policie ČR 30. 6. 2021, že nebyly zjištěny skutečnosti důvodně 

nasvědčující tomu, de byl spáchán trestný čin, bylo vydáno v reakci na trestní oznámení 

podané Davidem Bodečkem dne 25. 5. 2021, bylo vydáno za pouhý měsíc po tomto trestním 

oznámení, přičemž není jasné, zda ze strany policie došlo k nějakému prověřování podezření 

na privatizační podvod, např. výslech pana xxxxx xxxxxxxxxxx, přičemž toto sdělení 

obsahuje i větu: Nad rámec výše uvedeného vás tímto vyrozumívám, že po důkladném 

prošetření všech rozhodných a celé řady souvztažných skutečností bylo zjištěno a 

zadokumentováno, že prošetřovaný privatizační proces byl realizován zcela v souladu s 

platnou právní úpravou a zásadami privatizace v rozhodné době a nepotvrdilo se tak 

podezření ze spáchání jakéhokoli protiprávního jednání, které přesahuje kompetence služby 

kriminální policie a vyšetřování. 

 26. Závěr interního auditu MČ Praha 1, který ztotožňuje zachování bytu k účelům 

trvalého bydlení s tím, že v bytě je určitá osoba hlášena k trvalému pobytu dle zákona o 

evidence obyvatel, je neudržitelný. 

 27. Právní posudek JUDr. Františka Korbela, advokáta z kanceláře Havel and partners, 

se nevěnoval otázkám, zda pan xxxx xxxxxxxxxx v bytě bydel a jaké právní dopady by 

odpověď na tuto otázku měla, jak vyložit pojem oprávněný nájemce v zásadách privatizace z 

r. 1998, jak vyložit pojem „zachovat k trvalému bydlení“, zda došlo k machinacím s rozměry 

bytu, ani zda je smlouva neplatná v případě, že zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé není 

pravdivé, takže tento posudek není pro otázku vrácení privatizovaného bytu zpět městské části 

Praha 1 upotřebitelný. 

 28. Kontrolní výbor přijal dne 10. 8. 2021 své usnesení, kterým nedoporučil MČ  

Praha 1 usilovat o navrácení bytu do svého vlastnictví, zcela bez externích podkladů, které by 

tento závěr podporovaly.  

 Tolik pozměňovací návrh pana zastupitele Čižinského, je to protinávrh k původnímu 

znění bodu 19.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická poznámka pan zastupitel Bodeček. Před tím pan zastupitel Kotas. 

 

P.  K o t a s : 

 Vzhledem k noční hodině navrhuji hlasovat per partes. Dělám si legraci. 

 

P.  H e j m a : 

 Jak se říká, sranda musí být za každého počasí. 

 Kolega Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Mně to vtipné moc nepřijde. Do hlasování per partes bych šel, ale slyšeli jste to během 

diskuse? Slyším to tady poprvé. Je to věc, kterou uplatnil Pavel Čižinský na kolegovi z ODS 

Richardu Burešovi, když najednou předložil návrh usnesení, se kterým jsme nebyli 

seznámeni. Tady jsou nové informace, na které jsem neměl možnost reagovat. Mohu tady 

přetlumočit i to mnou podané trestní oznámení, které vyvrátí ty nesmysly, které teď tady byly 

řečeny. 

 Totéž Pavel Čižinský tady řekl, když jsem se ho ptal, kdy to říkala paní Ing. 

Tomíčková, že to není podstatné, a najednou je to v usnesení?  
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 Upozorňuji ho na to, že Farma nebyla v nájemním vztahu podnájemní smlouvou, a 

najednou je to v návrhu usnesení? Věcí je tady víc. Tady si někdo ze zastupitelstva dělá 

legraci. Dosud jsem si myslel, že to bylo relativně O.K., ale teď toto usnesení? To mám 

předložit procedurální návrh, aby byla znovu otevřena diskuse?  Tomuto vůbec nerozumím.  

 

P.  H e j m a : 

 Pak kolega Bodeček má pravdu. Jednací řád říká, že každý má se svým protinávrhem 

seznámit zastupitele v průběhu rozpravy a pak jej v písemné podobě doručit do rukou 

Návrhovému výboru.  

 Prosím předsedu Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 Chtěl jsem to za Návrhový výbor doplnit, ale chápu oprávněné rozhořčení pana 

Bodečka. Byl jsem z něčeho podobného obviňován, upravoval se celý jednací řád, abych tuto 

možnost neměl. Pan Čižinský udělal totéž, co mi vyčítal a nechal mi to přečíst, aby to na 

kameře vypadalo, že ty nesmysly říkám já.  

 Toto je pozměňovací návrh, který porušil jednací řád v té „antibureš“ části. Přesto 

jsem ho celý přečetl, aby se s ním všichni seznámili, co jsme obdrželi písemně.  

 Přestože došlo k porušení jednacího řádu, tak se s tím asi vypořádáme hlasováním.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za trpělivost a za srdeční nasazení našeho předsedy Návrhového výboru. 

Prosím ještě pana zastupitele Kučeru s technickou poznámkou. 

 

P.  K u č e r a : 

 Protože bych některé věci nehlasoval, prosím o hlasování per partes a omlouvám se, že 

to bude déle trvat.  

 

P.  H e j m a : 

 V tomto případě bych si dovolil konstatovat, že toto bylo předloženo v rozporu s 

jednacím řádem, tudíž o tom nebudeme hlasovat.  

 Prosím pana kolegu Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Omlouvám se, že jsem to neřekl během diskuse, ale poslal jsem to během diskuse. 

Materie je obsáhlá, ale všechny věci mají oporu v písemných podkladech, které jsou buď u 

Davida Bodečka, nebo v písemných podkladech mých.  

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, bohužel, stal jste se obětí vlastního návrhu, protože jednací řád přesně na 

toto pamatoval díky vašim námitkám, že toto dělají jiní. V tomto případě nechci vystavovat 

naše kolegy, aby se znovu po odstavcích četl váš návrh, když víme, že byl porušen jednací 

řád.  

 Prosím kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Byl porušen jednací řád a chtěla bych požádat o znovuotevření diskuse. 

 

P.  H e j m a : 

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

 Jako zastupující předsedkyně klubu také bych chtěla podpořit otevření rozpravy.  

 

P.  H e j m a : 

 Vzhledem k tomu, že kolegyně Nazarská zastupuje na základě písemné instrukce 

předsedu klubu pana arch. Tomáše Vícha, pokud se dva předsedové o tom domluví, mohou 

podle jednacího řádu požádat o otevřeni rozpravy. 

 Otevírám rozpravu k touto bodu.  

 

P.  B u r e š : 

  Uslyšíme to dvakrát, budu to muset přečíst.  

 

P.  H e j m a : 

 První přihlášený do rozpravy je kolega Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Je mi líto, že sanitka už odjela. Dávám návrh na ukončení diskuse.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím procedurálně hlasovat. Pro 14, proti 9, zdržel se 0, nehlasoval 1. Tento návrh 

byl přijat, rozprava je ukončena.  

 Dávám slovo panu zastupiteli Čižinskému. Před tím s technickou poznámkou pan 

zastupitel Bodeček. Odhlásil se, takže slovo má kolega Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nevím, k čemu mám mít slovo, jestli se mám k pozměňovacímu návrhu přihlásit. 

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, s vaším pozměňovacím návrhem musíte naložit v souladu s jednacím 

řádem.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pošlu ho teď zastupitelům e-mailem a opět ho přečtu. 

 Zastupitelstvo konstatuje, že 

 1). v bytě č. 7 v domě Bolzanova 1604/7, Nové Město, Praha 1 (dále též jen byt), 

činilo nájemné za 106,92 m2 prostor pro ordinaci velmi nízkou částku, po všech valorizacích 

pouze cca 3450 Kč měsíčně, 

 2). dle dostupných podkladů činila potřeba vody v bytě v obdob let 2013 až 2019 

nejčastěji 0 až 2 m3, ač průměrná spotřeba vody činí 35 m3 na osobu užívající byt ročně, a 8 

m3 na osobu užívající kancelář bez teplé vody ročně, což vylučuje nejen bydlení byť jen 

jedné osoby v bytě, nýbrž též provoz ordinace, 

 3). dle dostupných fotografií z ledna 2015 nebyl byt k bydlení zařízen, 

 4). dle evidenčních listů bytu byl v bytě přihlášen pouze xxxxx xxxx xxxxxxxxxx a 

nikoli jeho rodina, pouze v květnu 2018, když vrcholila snaha xxxxx xxxxxxxxxxx o 

privatizaci bytu, byla do bytu přihlášena i paní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. 

 Rád bych upozornil mandátový výbor, jestli kontroluje počet zastupitelů. Také by mě 

zajímalo, kdo předsedá schůzi. Bylo předáno řízení? 

 5). Dle oznámení o zvyšování nájemného v letech 2008 až 2011 byla xxxxx xxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx pošta přeposílána na adresu xxxxxxx xx, Praha 8, kde podle reportáže České 

televize 168 hodin ze dne 23. 5. 2021 po celou dobu skutečně bydlel, 
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 6). dle vyjádření bývalé vedoucí odboru technické a majetkové správ paní Ing. Zdeňky 

Tomíčkové byl byt nepoužívaný a Ing. Tomíčková na to upozorňovala oba předkladatele 

privatizace na zastupitelstvu, tj. radního Jana Votočka i radního Davida Bodečka, ovšem 

přesto dostala pokyn, aby privatizaci připravila, 

 7). prohlášení vlastníka z r. 2018 se zásadně odlišuje od nájemní smlouvy z r. 1995, 

když v nájemním vztahu měla část sloužící k bydlení rozlohu 102,12 m2 a ordinace rozlohu 

106,92 m2, zatímco pro účely privatizace se byt náhle změnil v 160,7 m2 bytového prostoru 

(zřejmě 136,17 m2 součtu podlahové plochy bytové části) a v 84,5 m2 nebytového prostoru 

(zřejmě 73,48 m2 podlahové plochy ordinace), a to bez jakékoli změny nájemního vztahu a 

bez jakéhokoli stavebního povolení,  

 8). rozdílnými výměrami bytové a nebytové části bytu v nájemním vztahu na straně 

jedné a v privatizačním vztahu na straně druhé pan xxxx xxxxxxxxxx šetřil, jednak cca šetřil 

na nájemném měsíčně částku, jejíž výši lze odhadnout na 3177 Kč, a zadruhé na kupní ceně 

ušetřil částku, jejíž výši lze odhadnout na 2750840 Kč,  

 9). s rozdílnými výměrami bytové a nebytové části bytu v nájemním vztahu na straně 

jedné a v privatizačním vztahu na straně druhé musel pan xxxx xxxxxxxxxx pracovat 

úmyslně, neboť dne 26. 6. 2018 předložil MČ Praha 1 čestná prohlášení 4 sousedů uvádějící 

výměry dle privatizační smlouvy, zatímco dne 22. 8. 2018 požádal Hygienickou stanici hl. m. 

Prahy o schválení provozního řádu dermatovenerologické ordinace provozované firmou jeho 

tchýně, paní xxxx xxxxxx xxxxxxx, společností Farma cz s. r. o., dle které je provoz 

organizace složen kromě vlastní ordinace z místnosti pro fototerapii, drobné esteticko-

diagnostické zákroky, čekárny, vstupní haly, WC jednotek a denní úklidové místnosti, což 

odpovídá nájemní smlouvě), 

 10). dle čl. III nájemní smlouvy z r. 19955 se xxxxx xxxxxxxxxx zavázal mimo jiné 

nepřenechat byt, část bytu ani ordinaci do podnájmu bez souhlasu pronajímatele a 

neposkytnout ordinaci ani její část pro účely sdružení, což nepochybně porušil tím, že dal 

ordinaci k dispozici společnosti Farma cz s.r.o., aby v ní provozovala dermatovenerologickou 

ordinaci, 

 11). dne 26 5. 2018 zaslal pan xxxx xxxxxxxxxx Praze 1 čestná prohlášení 4 obyvatel 

sousedních bytů (datovaná dnem 25. 5. 2018), v nichž je uvedeno: Potvrzuji, že pan prof. 

xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, v posledních 20 letech a až do současnosti fyzicky 

bydlí v bytové jednotce č. 7 v 1. patře domu čp. 1604 v Bolzanově ulici 7, Praha 1. V její 

přední části ve 2 místnostech ordinuje, dalších 5 místností s příslušenstvím využívá výhradně 

k bydlení, čímž reagoval na pochybnosti vedení MČ Praha 1 o tom, zda v bytě skutečně bydli, 

 12). dne 11. 9. 2018 na zastupitelstvu MČ Praha 1, poté, co předkladatel záměru 

privatizace Jan Votoček zmínil podezřeni o tom, že tento byt není užíván k bydlení, uvedl pan 

xxxx xxxxxxxxxx následující: V tomto domě bydlím, mám tam trvalou adresu 23 let. V 

přední části je byt zkolaudován zároveň s ordinaci. Byl to systém, který se v polovině 90. let 

myslím dobře osvědčil, protože to stabilizovalo lékaře v Praze 1. Byt užívám. Dal jsem 

nejrůznější podklady, které máte ve vašich materiálech a ještě jsem doplnil po rozhovoru s 

některými zastupiteli materiál mailem, který jste ode mne dostali v pondělí, 

 13). dne 29. 1. 2019 pak na zastupitelstvu MČ Praha 1 uvedl pan xxxx xxxxxxxxxx 

následující: Bydlím na Praze 1 od r. 1995 a snažím se Prahu 1 zviditelňovat. Znáte mě třeba 

ze stanu proti melanomu. Mám zájem o tuto bytovou jednotku. Souhlasím i s podmínkou 

nezcizení. Myslím si, že je to užitečná podmínka, nemám s tím žádný problém. Nemám zájem 

se dostávat pryč, 

 14) v kupní smlouvě v čl. 7.3. pan xxxx xxxxxxxxxx prohlásil, že bytovou jednotku č. 

1604/7, která tvoří předmět této smlouvy, fakticky a řádně užívá, v čl. 7.3 je pak uvedeno, že 

v případě, že se výše uvedené prohlášení ukáže být nepravdivým, tak má převodce, to je MČ 

Praha 1, právo od této smlouvy odstoupit, 
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 15) z dostupných informací o spotřebě vody za r. 2019 i z dalších informací 

publikovaných v médiích vyplývá, že ani po převodu bytu do vlastnictví pana xxxxx 

xxxxxxxxxxx byt nebyl užíván k trvalému bydlení,  

 16) zastupitelům byla předložena nepravdivá informace o tom, že xxxxx xxxxxxxxxx 

nevlastní žádné nemovitosti v Praze a ve Středočeském kraji, ačkoli ve skutečnosti vlastní 

řadu nemovitostí, včetně nemovitostí vhodných k bydlení, i tato nepravdivá informace 

zásadním způsobem ovlivnila rozhodování zastupitelů, neboť v případě povědomí zastupitelů 

o skutečném počtu nemovitostí xxxxx xxxxxxxxxxx by byla privatizace bytu politicky velmi 

obtížně průchodná, 

 17) xxxxx xxxxxxxxxx neupozornil na chybné rodné číslo uvedené v kupní smlouvě, 

 18) rada již ode dne, kdy na podezřelou privatizaci bytu upozornila v květnu 2021 

média, tedy ještě před zahájením prověřování ze strany Kontrolního výboru, tvrdila, že 

privatizace bytu xxxxx xxxxxxxxxxxxx proběhla v souladu s předpisy, 

 19) je s podivem, že Kontrolní výbor neobstaral řadu podkladů významných pro 

posouzeni, zda došlo k privatizačnímu podvodu, a to např. fotografie bytu, plánek bytu, 

evidenční listy bytu, údaje o vývoji a hrazení nájemného aj., 

 20) je s podivem, že Kontrolní výbor neřešil skutečnost, že řada podkladů 

významných pro posouzení, zda došlo k privatizačnímu podvodu, se ztratila, např. fotografie 

bytu, které byly součástí tisků ze dne 11. 9. 2018 a 29. 1. 2019, doklady o zaměření bytu, 

doklady o místních šetřeních v bytě aj. 

 21) Kontrolní výbor odmítl na svém jednání dne 10. 8. 2021 položit MUDr. 

xxxxxxxxxxxxx otázky, které mohly přispět k objasnění, zda došlo k privatizačnímu 

podvodu, např. kolik zaměstnanců v ordinaci pracovalo, jaká byla v bytě spotřeba dalších 

energií, jaký vztah k bytu měly další subjekty napojené na pana xxxxx xxxxxxxxxxx, kdy 

došlo k rekonstrukci bytu a k jakým změnám v bytě v rámci rekonstrukce došlo, jak byt nyní 

vypadá a jak vznikla čestná prohlášení sousedů z 25. 5. 2012, 

 22) starosta Petr Hejma (STAN, dříve ODS) nepozval, ač byl o to zastupitelem 

Pavlem Čižinským požádán, na toto zasedání zastupitelstva xxxxx xxxxxxxxxxx, aby mu bylo 

možno položit dotazy za účelem objasnění skutečnosti, zda došlo k privatizačnímu podvodu, 

 23) starosta Petr Hejma (STAN, dříve ODS) nepozval, ač byl o to zastupitelem 

Pavlem Čižinským požádán, na toto zasedání zastupitelstva ani další osoby, které by mohly 

věc objasnit, jako např. sousedy z domu, znalce, lékaře, kteří měli údajně v ordinaci pracovat, 

úředníky, kteří privatizaci připravovali, autory externích stanovisek, na která se Kontrolní 

výbor odvolává,  

 24) trestní oznámení podané Davidem Bodečkem dne 25. 5. 2021 neformuluje žádné 

podezření, že byl spáchán trestný čin, 

 25. sdělení Policie ČR 30. 6. 2021, že nebyly zjištěny skutečnosti důvodně 

nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, bylo vydáno v reakci na trestní oznámení 

podané Davidem Bodečkem dne 25. 5. 2021, bylo vydáno za pouhý měsíc po tomto trestním 

oznámení, přičemž není jasné, zda ze strany policie došlo k nějakému prověřování podezření 

na privatizační podvod, např. výslech pana xxxxx xxxxxxxxxxx, a přičemž toto sděleni 

obsahuje i větu: „Nad rámec výše uvedeného vás tímto vyrozumívám, že po důkladném 

prošetřeni všech rozhodných a celé řady souvztažných skutečnosti bylo zjištěno a 

zadokumentováno, že prošetřovaný privatizační proces byl realizován zcela v souladu s 

platnou právní úpravou a zásadami privatizace v rozhodné době a nepotvrdilo se tak 

podezření ze spáchání jakéhokoli protiprávního jednání“, která přesahuje kompetence služby 

kriminální policie a vyšetřování, 

 26) závěr interního auditu MČ Praha 1, který ztotožňuje zachování bytu k účelům 

trvalého bydleni s tím, že v bytě je určitá osoba hlášena k trvalému pobytu dle zákona o 

evidenci obyvatel, je neudržitelný, 
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 27) právní posudek JUDr. Františka Korbela, advokáta z kanceláře Havel and partners, 

se nevěnoval otázkám, zda pan xxxx xxxxxxxxxx v bytě bydlel a jaké právní dopady by 

odpověď na tuto otázku měla, jak vyložit pojem oprávněný nájemce v zásadách privatizace z 

r. 1998, jak vyložit pojem zachovat k trvalému bydlení, zda došlo k machinacím s rozměry 

bytu, ani zda je smlouva neplatná v případě, že zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé není 

pravdivé, takže tento posudek není pro otázku vrácení privatizovaného bytu zpět MČ Praha 1 

upotřebitelný, 

 28) Kontrolní výbor přijal dne 10. 8. 2021 své usnesení, kterým nedoporučil MČ Praha 

1 usilovat o navrácení bytu do svého vlastnictví, zcela bez externích podkladů, které by tento 

závěr podporovaly. 

 

P.  H e j m a : 

 Tím máme načtený protinávrh pana zastupitele Čižinského. Rozprava je 

ukončena.Máme ještě dvě technické poznámky. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Předpokládám, že mám i po ukončení diskuse právo předkladatele se vyjádřit. 

 Začnu tím, že doufám, že paní Ing. Kopečková si všechno pečlivě zapsala a neluští si 

tam křížovku. Doufám, že přenos sleduje co nejvíce lidí, zejména novináři. Dostal jsem 

zprávu od jednoho z hlavních kritiků, že teď pochopil, že tady nejde o prof. xxxxxxxxxxx, ale 

o Davida Bodečka. 

 Znovu se ohrazuji proti tomu, co tady řekl Pavel Čižinský, že mně něco říkala Ing. 

Tomíčková. Pokud jste pečlivě poslouchali, tak Mgr. Čižinský na můj dotaz, kdy a od koho 

toto slyšel, tak řekl, že toto není teď podstatné, snažíte se odklonit od merita věci. Vzal jsem 

to, ale nyní to zařadil do usnesení. Předložil jsem důkaz na základě podkladů z oddělení 

vnějších vztahů, že toto nezaznělo v reportáži 168 hodin. Kde jste to, pane Čižinský vzal? Už 

nemůžete reagovat, tak mi to řeknete po skončení projednávání tohoto bodu. 

 Říkal jste, že jsem podal nic neříkající trestní oznámení. Trestní oznámení jsem podal 

25. května. Dovolím si vám říct, co je jeho obsahem.  

 Dotaz, zda uvedl prof. xxxxxxxxxx pravdivé informace, když veřejně sdělil 29. ledna 

2019, že v jednotce trvale bydlí. Toto bylo v pořadu rozporováno, když existují 4 prohlášení z 

r. 2018 prokazující pravdivost výroku prof. xxxxxxxxxxx. Tato prohlášení jsou podepsaná a 

tyto podpisy jsou úředně ověřeny. 

 V případě, že došlo k rekolaudaci prostor na nebytové prostory – viz podmínky kupní 

smlouvy, bylo by nutné uhradit smluvní sankci ve výši 6309785 Kč. 

 Zpochybnil jsem výši kupní ceny, když v reportáži byla porovnávána tato částka s 

částkami jinými na základě prodejů v daném místě a čase. 

 Dále otázka. Mohl privatizovat dle zásad o prodeji bytů z r. 1998, pokud v současné 

době vlastní byt či dům? 

 Za další. Zda podváděl prof. xxxxxxxxxx při prohlášení k privatizaci, ve které měl 

uvést, že nevlastní žádný majetek v souvislosti s bydlením. 

 To nejpodstatnější. Ing. Tomíčková v reportáži sdělila, že radnímu pro majetek panu 

Votočkovi uvedla při schválení záměru v září 2018 pochybnosti s bydlením prof. 

xxxxxxxxxxx v bytové jednotce č. 7. 

 Konstatuji – konstatoval jsem to 25. května, je to v protokolu, který máte, je to 

součástí materiálu, že tuto informaci neřekla mně při předkladu materiálu 29.ledna 2019, kdy 

vyhodnocení záměru k prodeji bytu č. 7 zastupitelstvo schválilo. 

 Celý obsah dokumentu máte u sebe. 
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P.  H e j m a : 

 Technická poznámka od pana kolegy Kotase, který zde není. 

 Slovo má pan zastupitel Kučera s technickou poznámkou.  

 

P.  K u č e r a : 

 Prosím hlasovat ne per partes, ale bod s paní Tomíčkovou hlasovat zvlášť.  

 

P. Č i ž i n s k ý : 

 Tento bod 6 stahuji. Omlouvám se Davidu Bodečkovi, nebylo to v mediálních 

vyjádření, bylo to v jenom e-mailu. 

 

P.  H e j m a : 

 Tento bod předkladatel stahuje. Prosím předsedu Návrhového výboru. 

 

P. B u r e š : 

 Mám problém. Zazněl teď pozměňovací návrh a podle jednacího řádu bych měl těch 

27 znovu přečíst. Myslím, že všichni kývete, že už jste to slyšeli dvakrát a nebudeme se trápit. 

V daném případě hlasujeme en blok o komplexním pozměňovacím návrhu obsahujícím 27 

bodů, který nahrazuje veškeré body původního tisku.  

 

P.  H e j m a : 

 Původní bod 6 je vypuštěný. Hlasujeme o protinávrhu pana zastupitele Čižinského. 

Pro 6, proti 2 zdrželi se 2, nehlasovalo 14. Tento návrh nebyl schválen.  

 Prosím předsedu Návrhového výboru.  

 

P.  B u r e š : 

 Nyní můžeme hlasovat o původním návrhu beze změn, který byl součástí tisku.  

 

P.  H e j m a :  

 Budeme hlasovat o původním návrhu Davida Bodečka. 

 Pan Kučera měl technickou poznámku. 

 

P.  K u č e r a : 

 Prosím návrh pana Bodečka hlasovat po částech.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan kolega Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Není to návrh pana Bodečka, je to návrh Kontrolního výboru. 

 

P.  H e j m a : 

 Hlasujeme o návrhu Kontrolního výboru, který předkládá předseda Kontrolního 

výboru pan David Bodeček.. 

 Hlasujeme o první části usnesení – bere na vědomí – s 12 odstavci. 

Pro 17, proti 2, zdrželi se 4, nehlasoval 1. Tato část usnesení byla schválena. 

 Nyní hlasujeme o druhé části, konstatuje že s odkazem na usnesení Kontrolního 

výboru atd. Pro 14, proti 3, zdrželo se 6, nehlasoval 1. Tento bod byl též schválen. 

 Hlasujeme o bodu 3: konstatuje, že kupní smlouva o prodeji bytové jednotky atd. Pro 

15, proti 5, zdrželi se 3, nehlasoval 1. Bod 3 byl schválen. 
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 Hlasujeme o bodu 4: konstatuje, že Mgr. Pavlem Čižinským atd. došlo k porušení 

Etického kodexu. Pro 14, proti 9, zdržel se 1, nehlasoval 0. Tento bod byl též schválen.  

 Hlasujeme o bodu 5. 

 (P. Bureš: Za Návrhový výbor – doporučuje radě, bod 5.1 zodpovídá rada je tam 

nadbytečné) 

 Hlasujeme o bodu 5, doporučuje RMČ s odkazem atd. Pro 13, proti 9, zdrželi se 2, 

nehlasoval 0, bod byl schválen. 

 Prosím hlasovat o bodu 6 – rozhodlo vyzvat Mgr. Pavla Čižinského, aby v budoucnu 

zveřejňoval pouze úplné a ověřené informace. Pro 13, proti 6, zdrželi se 3, nehlasoval 1. 

Tento bod byl též schválen. 

 Poslední část usnesení, bod 7 – doporučuje všem členům zastupitelstva atd. Pro 14, 

proti 10, zdržel se 0, nehlasoval 0. Tento bod byl též schválen. 

 Nyní hlasujme o usnesení jako celku. 

 Předseda Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 Dovolím se obrátit na předsedu Kontrolního výboru, protože to tam není uvedeno. 

Berete to tak, že všechny body 1 – 12 z bodu 1 budou zveřejněny? 

 

P.  B o d e č e k : 

 Bylo to tak myšleno. Je to z toho důvodu, že Kontrolní výbor nic nemaskuje. Chybí 

tam: které jsou přílohou tohoto usnesení. 

 

P.  H e j m a : 

 Hlasujeme s touto doplněnou větou o celém usnesení. Pro 14, proti 9, zdržel se 1, 

nehlasoval 0. Usnesení bylo schváleno. 

 Nyní prosím hlasovat o tisku 1739, číslo 27, který byl projednán ve sloučené rozpravě. 

Předkladatelem je pan zastupitel Čižinský. Vznáším dotaz na předsedu Návrhového výboru, 

zda existují nějak protinávrhy? (Ne) 

 Hlasujeme pouze o tomto návrhu usnesení. Pro 11, proti 1, zdržel se 1, nehlasovalo 

11. Návrh nebyl přijat. 

 

 Procedurálním hlasováním jsme si odsouhlasili, že přistoupíme k pojednání bodu číslo 

30, tisk 1756 

regulace zástavby Ve Stínadlech  

 Prosím pana zastupitele Kučeru, který z pověření předkladatele arch. Vícha předkládá 

tento tisk.  

 

P.  K u č e r a : 

 Prosím o promítnutí prezentace, kterou mi pan Vích poslal.  

 Záležitost se týká plánu výstavby bytového domu na jedné parcele v ulici Ve 

Stínadlech u Obecního dvora. Je to věc, která se táhne docela dlouho. Už proběhlo několik 

návrhů na zástavby domu, jak bude promítnuto v prezentaci. 

 Klíčové je, že o návrhu jednala opakovaně komise pro územní rozvoj, kde vesměs 

všichni členové vyslovovali nesouhlas s návrhem s tím, že je nejen velmi velký, ale že 

neodpovídá charakteru tohoto místa.  

 Jak vidíte, na jedné straně jsou vysoké budovy, za novostavbou jsou činžovní domy 

poměrně vysoké, ale na druhé straně je zeď farní zahrady. To je místo, kde skončila asanace 

na začátku 20. let, tam se zastavila fara a další domy bourány nebyly.  
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 To, co píše pan Vích v důvodové zprávě, jste asi četli, ale hlavní je, že pan Vích 

navrhuje, abychom žádali pořízení podrobné regulace pro dané místo. Skutečnost je taková, 

že vlastník parcely už směřuje k podání žádosti o územní rozhodnutí, k zahájení územního 

řízení. Nevíme, jestli územní řízení už nebylo zahájeno. Snažíme se do toho vstoupit s tím, že 

chceme říci vlastníkovi, aby navrhl zástavbu, která tomu charakteru místa bude odpovídat.  

 Co navrhuje kol. Vích, je v usnesení. Navrhuje v souladu s paragrafy 61-71 stavebního 

zákona učinit potřebné kroky k podání podnětu a k pořízení regulačního plánu na parcelu č. 

919/4 a na její nejbližší okolí, který určí podmínky zástavby, která bude v souladu s 

charakterem dané lokality.  

 Projednávali jsme to s kolegy, snažil jsem se dát informace dohromady s panem kol. 

Kračmanem a s panem starostou. Jde o to, že jsme pochybovali o institutu regulačního plánu, 

zda je možné pro tak malou lokalitu ho zpracovávat. Zdá se, že to možné je. Dokonce to může 

iniciovat městská část. Pan Vích mi psal, že regulační plán se pořizuje buď z podnětu, nebo na 

žádost. Podnět může vydat kdokoli, tedy i městská část, a zastupitelstvo hl. města o tom 

hlasuje. Žádost by mohl podat pouze investor, ale musel by se podílet finančně.  

 Tím, že investor už přednesl nějaký návrh, se kterým byl obecný nesouhlas na komisi 

územního rozvoje, byly mu dány nějaké pokyny, jak by to měl udělat dobře, ale investor to 

nerespektoval, tak tady je cílem ho nějak „umravnit“, aby nezastavoval celý pozemek a pět 

pater, které tam jsou navrženy. Jde o to mít návrh v souladu s charakterem zástavby.  

 Návrh je jasný, poslechnu si případné návrhy, jak usnesení upravit, abychom ho tady 

mohli schválit. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. První přihlášený je pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k  

 Barák je to hnusný, ale myslím si, že to, co navrhuje pan arch. Vích, nejde. V 

posledním řádku důvodové zprávy se píše, že se může udělat buď územní rozhodnutí, nebo 

regulační plán. Jestli je už zahájeno řízení o územním rozhodnutí, tak regulační plán 

napasovat nejde, nehledě na to, že to vše musí dělat vlastník parcely a ne my. Když jsme ho 

zatím čtyřikrát vykázali z komise územního rozvoje, snaží se naše námitky realizovat nebo 

pozměnit, tak si myslím, že na to má už kladné stanovisko památkářů. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Velmi děkuji stranickému kolegovi Tomáši Víchovi, že předložil tento tisk. Děkuji i 

Petru Kučerovi, který se chopil za Tomáše tohoto předkladu. Doufám, že v tomto jsme 

jednotní. V této věci jsem na rozdíl od zmíněných kolegů laik.   

 Musím tady vznést také dotaz, který jsem vznesl na facebooku: z jakého důvodu 

nebyla vyžadována zástavba v takové podobě, jaká tam byla původně? 

 Řečnická otázka je, zda mohu ještě teď zasáhnout do této záležitosti. Jsem přímý 

soused, mám trvalé bydliště U Obecního dvora 8, což je vedlejší dům.  

 Nevadí mi, když se skloubí moderna s historií, v tomto případě pro mne je to 

jednoznačné zničení genia loci. Doporučuje všem, kteří neví, o čem hovoříme, aby se tam šli 

na toto místo podívat. Jsou to Stínadla. Nazval bych to, že je to vražda Rychlých šípů.  
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P.  H e j m a : 

 Dal bych příležitost paní Kristýně Teskové. Je občankou Prahy 5 a přišla vystoupit k 

tomuto bodu. Prosím, abychom hlasovali o možnosti jejího vystoupení. Pro 20, proti 0, zdržel 

se 1, nehlasovali 3. Prosím, aby se ujala slova. 

 

P.  T e s k o v á : 

 Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, jsem tady v zastoupení občanské iniciativy, 

která vznikla v reakci na návrh zástavby této proluky a která s tím zásadně nesouhlasí. Vadí 

nám vzhled budovy, která dost zásadně poškozuje genia loci celé lokality a nerespektuje 

charakter staveb. Zamítavý návrh vyjádřil kromě komise pro územní rozvoj i Národní 

památkový ústav, a to několikrát, a také Klub za starou Prahu.  

 Myslíme si, že lokalita na rozhraní předasanační zástavby a asanace je natolik 

významná, že by si zasloužila mnohem sofistikovanější projekt. Vadí nám např. 

nerespektování tektoniky fasád, tektoniky oken, jasně definovaných okenních otvorů, 

nedostatečně precizně řešené nároží, rezignace na uličku Ve Stínadlech, kde místo typického 

klasického parteru s nějakými komerčními prostorami se jedná pouze o fitnes parter s 

vysokou stěnou porostlou popínavými rostlinami, jejichž užití také vidíme jako 

problematické.  

 V rámci naší iniciativy bychom chtěli požádat zastupitelstvo, zda by mohlo ve 

spolupráci s IPR zadat regulační plán pro tuto oblast a definovat přesné podmínky, za kterých 

může být výstavba realizována a jak má stavba vypadat.  

 Pokud víme, územní řízení zatím nebylo zahájeno, takže právně toto je možné.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Objevuje se tady slovo regulační plán. Rozhodně bych podpořil tento tisk s tou 

myšlenkou, že máme mít jasnou představu o tom, jak má být případná stavba omezena. K 

tomuto místu mám velmi silný vztah. Přestože mám rád moderní architekturu, sem nepatří. 

Rovněž zaznělo, že poměrně výrazně zničí genius loci tohoto místa.  

 Rozhodně jsem pro podporu tohoto tisku a jsem pro vytvoření pro toto místa něčeho 

takového jako je regulační plán. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Talackovou. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Také k tomuto místu mám vztah, bydlím nedaleko. Četla jsem zápisy komise pro 

územní rozvoj. Jak říkal kol. Kučera, investor nemíní přijít s návrhem, který by nejen místní, 

ale skoro všechny uspokojil. Nejen místní souhlasí, že návrh nerespektuje okolí. V této situaci 

nemůžeme sedět s tím, že to nemůžeme ovlivňovat. Regulační plán je logický krok. Za první 

republiky regulační plány byly normálně využity.V Praze 1 máme plán Anenské. V jiných 

městech mají regulační plány. Je to normální nástroj, využívejme ho. Regulační plán je možné 

vytvořit i k menšímu území. 

 Návrh nerespektuje okolí. Nechtěla bych to politicky vyhrotit a myslím si, že bychom 

měli dát podnět k tomu, aby byl zahájen proces k vytvoření regulačního plánu v tomto území. 

 

P.  H e j m a : 

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

 Shrnul bych několik věcí a uvedl několik informací. Tento projekt má nějakou historii, 

poprvé byl odmítnut cca před 10-12 lety. Komplikovanost spočívá v tom, že majitel projektu 

nemovitostí je zároveň architektem daného projektu, takže komunikace s ním není 

jednoduchá. Jak už to někdy s architekty bývá, mají vlastní představu o svých vlastních 

schopnostech a o daném projektu. 

 Za posledních 5-6 let byl projekt na komisi pro územní rozvoj třikrát nebo čtyřikrát. 

Když  se projekt vrátil, byl stále horší a horší. Argumentace komise byla potvrzena tím, co 

tady už zaznělo, že to naprosto nerespektuje dané místo a genius loci. Souhlasím s tím, že se 

mi projekt nelíbí a podpořím takové usnesení, které dá radě nebo městské části za úkol podat 

námitku do územního řízení, které snad již podáno bylo a teď je na doplnění. 

 Co se týká regulačního plánu, v současné době probíhá iniciativa hl. m. Prahy. 

Oslovilo městské části v pražské památkové rezervaci, to znamená i Prahu1, že připravuje 

nějaký koncepční materiál, možnost pořizování dalších regulačních plánů. 

 Abych uvedl na správnou míru, tak regulační plán v celé Praze je pouze jeden. Je to 

regulační plán pro Anenskou čtvrť. Je poměrně starý, účinnosti nabyl před 15 lety. Potom se 

začal připravovat regulační plán Petrské čtvrti, který nebyl dokončen. Situace proti první 

republice je naprosto odlišná a je značně časově náročná.  

 V tomto případě nepodpořím bod č. 2, ale nemám problém hlasovat pro to, aby 

městská část podala námitky, případně odvolání, bude-li návrh, který je v současné době 

podán a který má všechna stanoviska dotčených orgánů včetně památkářů – aby se městská 

část proti tomu odvolala. S tím určitě souhlasit budu. 

 Co se týká dotazu Davida Bodečka, doporučuji sledovat úřední desku. Bude-li v 

územním řízení osloveno více subjektů, dává se to na úřední desku, nedoručuje se to. Každý 

ze subjektů má možnost podat námitky, případně odvolání nebo nějaký mimořádný opravný 

prostředek.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Brože o technickou poznámku. 

 

P.  B r o ž : 

 Zaznamenal jsem od pana Kračmana poznámku. Byl to pozměňovací návrh, nebo 

nikoli? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, zda bude reagovat kolega Kračman. 

 

P.  K r a č m a n : 

 Předložím to jako pozměňovací návrh. 

 

P.  H e j m a : 

 Bude předloženo Návrhovému výboru. Prosím paní kolegyni Talackovou. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Legislativa byla asi byla jiná za první republiky a jiná je v jiných zemích, kde 

používají regulační plány. Myšlenka je ale stejná. Máme jeden, ale neznamená, že bychom 

jich neměli mít víc. Je to ostuda, že máme jen jeden.  

 Vím, že to může trvat dlouho, ale domnívala jsem se, že když je to menší plán, tak to 

nebude trvat tak dlouho. V Petrské oblasti je hodně věcí, které je třeba doladit, ale na tomto 

malém území je toho méně, proto by to podle mého názoru nemělo trvat tak dlouho. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Herese. 

 

P.  H e r e s : 

 Očekával jsem, že když sem přijde takový materiál, tak tady uvidíme nějakou 

vizualizaci, jak projekt vypadá, jaký byl vývoj. Když máme o něčem hlasovat, bylo by třeba 

vidět, o čem se jedná.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Cabana. 

 

P.  C a b a n : 

 Přihlásil jsem se, abych uvedl svůj názor. Vidím tady čtyři vizualizace, jak to 

postupovalo a ani jedna se mi nelíbí. Ztotožnil jsem se s většinou názorů. 

 Vždycky mě mate, jak je možné, že se najde řada z nás, kterým se to nelíbí, a přitom 

památkáři z Magistrátu to schválí. To je pro mne záhadou a nevím, kdo tomu víc rozumí. 

Přiznám se, že na toto nemám vzdělání, nechci o tom rozhodovat, stejně tak nevím, co pan 

Vích navrhuje. 

 Pro mne je materiál nehlasovatelný, protože mu nerozumím.  

 Nejsem si jist, zda v půl dvanácté někdo přijde s lepším usnesením, jestli to 

nepředložit na radu a dát jasný signál, co si většina z nás o tom myslí. Nevím, jestli jsme 

schopni to teď zformulovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru.  

 

P.  K u č e r a : 

 Vizualizace jsou v materiálu. Materiál by bylo dobré nějak schválit, protože si myslím, 

že jen zastupitelstvo může uložit starostovi vstoupit do územního řízení, i když by to mohl 

starosta o své vůli. Obojí je možné. 

 Zaráží mě, že investor, ačkoli se s ním opakovaně bavíme, stále trvá na svém.  

 Michale, zmiňoval jsi památkáře. Obdobný návrh byl asi před 10 lety schválen 

magistrátními památkáři a po odvolačkách shozen Ministerstvem kultury. To se může stát i 

teď. Také nerozumím tomu, že magistrátní památkáři rozhodují tak, jak rozhodují.  

 

P. H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pro mne je v tomto tisku nejpodstatnější dokument Klubu za starou Prahu. Myslím, že 

to jsou odborníci na pravém místě a není důvod rozporovat to, co tady uvádějí. Myslím si, že 

oni by nelhali. Nedokáži posoudit, do jaké míry je to subjektivní názor, ale pro mne Klub za 

starou Prahu je punc jisté kvality.  

 

P.  H e j m a : 

 Dovolím si též krátce reagovat. Byl jsem mezi těmi, kteří na komisi pro územní rozvoj 

vznesli svoji nelibost nad ztvárněním projektu. Jako ctitel romantiky těchto koutů bych tam 

také viděl jiný typ zástavby. Na druhé straně nemůžeme zpochybňovat, že se jedná o stavební 

parcelu, což znamená, že je možné tam stavět. V tomto směru musíme respektovat určitý 

vývoj.  



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 144 
 

Pokud vím, investor o projektu jednal deset nebo patnáct let, dokonce byl představit 

projekt za účasti předsedy komise územního rozvoje Filipa Kračmana a našeho vedoucího 

oddělení územního rozvoje Jana Brabce. Též jsme mu říkali, aby se zamyslel nad ztvárněním 

projektu, nad hmotovým charakterem atd. Bohužel, nedošlo k nějakým zásadním změnám. 

 Podle mých informací je závazné stanovisko odboru památkové péče, že s tím 

souhlasí, což asi pravda je. 

 Nebyl by to první ani poslední projekt, který bychom tady řešili. Kdybychom se 

domluvili, že by se investor měl zamyslet nad lepší podobou projektu, tak v tomto směru tady 

můžeme navrhovat ledacos. Na to, jak je to závažné rozhodnutí, bylo by dobré, aby to někdo 

odborně ztvárnit. Těžko tady můžeme před půlnoci sami tvořit nějaký tisk. 

 Pokud jde o regulační plán, tak víme, že nevznikne žádný regulační plán na pozemku 

cizího vlastníka, aniž by s tím souhlasil. V tomto směru by museli přímo souhlasit s tím, že si 

chtějí zregulovat zástavbu na svém pozemku, což vidím jako utopii. Rád bych tady přijímal 

usnesení, která mají nějaký racionální základ.  

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Padly tady důležité věci. Michal Caban říkal, že je velmi těžké říkat, zda se líbí nebo 

nelíbí v daném místě. Co se týká regulačního plánu, uvedl to pan starosta, má nějaké postupy. 

Všichni víme, že čím dříve tam bude nějaká zástavba, tím dříve se vyřeší jeden velký vřed na 

daném místě. Víme, že toto místo se musí denně uklízet, že je tam mnoho exkrementů, 

stříkačky, drogy. Není to o nějakém genius loci, ale toto místo je opravdu problematické, 

protože proluka po bývalém domě vypadá tak, jak vypadá. Něco si tam zaslouží – to je bod 

jedna. 

 Druhá věc je, že regulační plán by musel vyjít ze spolupráce s vlastníkem pozemku. 

Příslušná komise se tím opakovaně zabývala a vydávala negativní stanoviska. Postoj městské 

části je jasný. Nevím, zda nám toto nějak pomůže. Jak říkal kolega Heres, chtělo by to mít ne 

rozmazané obrázky na facebooku, ale vizualizaci toho, jak to vypadá, protože většina lidí se 

orientuje jen podle toho. 

 Domnívám se, že toho o půlnoci moc nevymyslíme. Toto místo si ale zaslouží nějaké 

smysluplné řešení ze všech stran. Jak je tisk navržen, bojím se, že nic nevyřeší, což je pro toto 

místo strašná škoda.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Talackovou. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Nemusíme to teď řešit. Můžeme podat námitky, ale stavební úřad je může smést se 

stolu. Můžeme to nechat k přezkoumání památkářům, což už se jednou stalo. Regulační plán 

je ale nejjednodušší způsob jak chceme, aby to mělo menší okna atd. Vyjednávat o tom, co 

bychom asi všichni rádi. Není to otázka o tom, zda se to líbí nebo nelíbí, ale jaká je cílená 

představa o tom, co by se tam více hodilo než současný návrh. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 Nerad se vyjadřuji k novým stavbám v rámci památkové rezervace, protože se mi 

většina věcí nelíbí. Toto se mi také nelíbí, ale uznávám, že jsem v tom trochu specifický. 
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Proto ne vždy souhlasím s tím, co řekne Klub za starou Prahu, ale tady se s nimi plně 

ztotožňuji. 

 Prosím pana Kračmana o pozměňovací návrh, abychom věděli – když tady převládá 

vzácná shoda, jestli nám usnesení připadá dostatečně silné a jestli bude dostatečně účinné. Pro 

mne je dosavadní diskuse byť jen malou zárukou, že všichni se shodujeme na tom, že se nám 

to takto nelíbí a že s tím lze něco udělat. Za to děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Dovolím si se souhlasem Tomáše Vícha říct několik připomínek, protože nás on-line 

sleduje.  

 Jednak má námitku, že to není stavební parcela, že v katastru je to zaneseno jako 

ostatní plocha k využití – zeleň. Myslím, že to je zásadní. 

 Vyjadřuje se k tomu, že regulační plán nemůže iniciovat dohoda s investorem nebo se 

stavitelem, že to má dělat město. V podstatě jde o to, že hrozí, že se z nestavební parcely stane 

parcela stavební. To bychom měli hodně zvážit. Tomáš vidí cestu v regulačním plánu. 

 

P.  H e j m a : 

 Podstatné je, co říká územní plán, nikoli katastr. Prosím, abychom se dívali do 

územního plánu a věci přesně říkali.  

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Chtěl jsem ocenit to, že se na věci shodneme. Bylo by špatné odejít od toho a nechat 

vyjednávání s investorem pouze na radě. Nechám kol. Kračmana přečíst pozměňovací návrh. 

V rámci možností bychom se měli pokusit, pokud tam něco vznikne, tak aby to lépe 

respektovalo území.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana předsedu Kračmana. 

 

P.  K r a č m a n : 

 Chtěl bych potvrdit informaci, že to, co je v katastru, není tak důležité jako to, co je v 

územním plánu. V územním plánu je to stavební. 

 Můj protinávrh je takový, že bod 2 se nahrazuje bodem  

 2.1. zajistit podání námitek k záměru zástavby pozemku parc. č. 919/4, k. ú. Staré 

Město, při ulici Ve Stínadlech, realizované dle projektové dokumentace neschválené komisí 

pro územní rozvoj MČ Praha 1. Je to úkol pro radu do 31.12.2021 

 2.2. ukládá jednat s hl. městem aktuálně pořizované územní studie Pražské památkové 

rezervace o lokalitách na území MČ Praha 1 vhodných k pokrytí regulačním plánem. Termín 

pro radu MČ Praha 1 do 30. 5. 2022.  

 Předpokládám, že termín vychází ze zaslané dokumentace od hl. m.Prahy a IPR.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím předsedu Návrhového výboru, aby nás seznámil s 

protinávrhy. 
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P.  B u r e š : 

 Je zde protinávrh pana zastupitele Filipa Kračmana, který je promítnutý. Do bodu 2 je 

ukládá zajistit podání námitek k záměru zástavby pozemku parc. č. 919/4, k. ú. Staré Město, 

při ulici Ve Stínadlech, realizované dle projektové dokumentace neschválené komisí pro 

územní rozvoj rady MČ Praha 1. Ukládá radě do 31. 12. 

 V bodu 3 musí být: s hl. městem o aktuálně pořizované územní studii Pražské 

památkové rezervace o lokalitách na území MČ Praha 1 vhodných k pokrytí regulačním 

plánem. Odpovídá rada, termín 30. 5. 2022. 

 

P.  H e j m a : 

 Mám k tomu faktickou poznámku. Jednat s hl. městem v rámci aktuálně pořizované 

územní studie. Hl. město aktuálně studii pořizuje, čili v souvislosti s aktuálně připravovanou 

studií chceme jednat o lokalitách na území MČ Praha 1. Je to přesnější. 

 Pan zastupitel Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Líbí se mi to, děkuji za to. V bodu 2 by bylo dobré podání námitek podle bodu 1. Není 

tam jasné, jakých námitek.  

 Námitek v souladu s bodem 1.  

 

P.  H e j m a : 

 Nebyly podané žádné námitky. Protinávrh máme jen od pana zastupitele Kračmana. 

 

P.  B u r e š : 

 Nahrazuje bod 2 a přidává bod 3. 

 

P.  H e j m a : 

 Ztotožňuje se předkladatel? 

 

P.  K u č e r a : 

 Prosím o protinávrhu hlasovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Neztotožňuje se, prosím hlasovat. Pro 21, proti 0, zdržel se 0, 3 nehlasovali. Tento 

protinávrh byl přijat, nahradil původní návrh.  

  

Dámy a pánové, vraťme se k bodu 18, k naší milované škole v Janově.  

 Prosím paní vedoucí Vencovou, aby zaujala místo u mikrofonu.   

 Viděli jsme prezentaci, snad si ji ještě pamatujeme. 

 

P.  V e n c o v á : 

 Prezentaci jsme rozdávali a k tomu ještě dva rozpočty. Jeden je návrh na r. 2022, 

druhý je cenová kalkulace po jednotlivých kategoriích. Věřím, že jste si to četli, protože pan 

místostarosta Burgr už nás upozornil na drobnou chybu, která se nám tam vloudila v 

termínech. 

 

P.  H e j m a : 

 Technickou poznámku má pan Bodeček. 
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P.  B o d e č e k : 

 Dostal jsem předtím slovo vyjádřit se k tomu, co zaznělo. Doufám, že se v 

poznámkách zorientuji, protože si moc nepamatuji, co bylo před pěti nebo šesti hodinami.  

 Označil jsem si poznámku, protože paní vedoucí mě oslovovala tiskem jako předsedu. 

Předklad jsem nepředkládal jako předseda Kontrolního výboru, ale jako zastupitel.  

 Bylo zmíněno, proč by zastupitelstvo mělo přijímat nějaké usnesení, když rada 

schválila usnesení v souvislosti s interním auditem, že bude něco prověřovat. Rada schválila 

prověřování dvou let – 2019 a 2020, to nepotřebujeme, to už máme. Myslím, že interní audit 

to nezvládne. Škoda, že tady nemáme paní dr. Gajdošovou. Je třeba, aby někdo šel do 

hloubky. 

 Zaznamenal jsem jak od vedoucí odboru, tak od paní místostarostky, že to berou jak 

atak vůči nim. Tisk vůbec nesměřuje na odbor školství. Proto bych byl raději, kdybyste obě 

byly stranou, protože jste si tento tisk přisvojily, že je namířen směrem k vám.  

 Byl dotaz, proč by to měl řešit finanční výbor. Měl by to řešit právě proto, že tady na 

zastupitelstvu něco zaznělo. V souvislosti s časem tady nechci říkat citace, ale je to součástí 

tisku, kde jsou stenozáznamy. V zastupitelstvu něco zaznělo, bylo tady něco slíbeno, nebylo 

to dodáno a to, co bylo dodáno, mělo být součástí konkurzu. Na základě těchto informací a 

těchto dat by uchazeči byli schopni vypracovat projekt, který by byl nástrojem pro 

vyhodnocení, zda je uchazeč schopný vykonávat funkci nebo ne.  

 Dalším faulem bylo zveřejnění částek. Částky, jak tady byly zveřejněny směrem k MČ 

Praha 1, jsou o tom, co tam městská část investuje – 5 mil. Kč. 

 Požádal jsem druhou osobu, která se účastnila výběrového řízení a která je pro komisi 

asi neschopna to vést, přestože provozuje 16 let podobnou vlastní budovu. Když se podíváte 

na stránky Severky, tak je to 16 let, zahájila to ve stejném roce jako paní Mühlová, má na 

stránkách obsazenost, ale pan Mühl za tu dobu, co je v Janově, to na stránky vůbec nedal. 

Paní mi hlavně poslala, jaké má ceny. Je to zajímavé – 350 Kč, strava pětkrát denně. 

 Prosím, když je nám něco předkládáno, tak ať je to věrohodné. Když se podíváte na 

stránky, je to nejvyšší částka ne pro děti, ale pro dospělé. Mohu vám poslat ceny. Paní mi 

píše: ceny zima 2022, jaro, léto a podzim. Je to na našich stránkách ke stažení v sekci pro 

školy a kolektivy. Nedívejte se na dospělé. Myslím, že toto je zrovna příklad, jak by to mělo 

fungovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Pléduji za to udělat hloubkový audit za více posledních let, nejen za poslední dva roky. 

Myslím, že pan starosta sliboval, že po založení příspěvkové organizace se budeme probírat 

minulostí a zjistit, jak se to tam vedlo. I rada vzala na vědomí, že tam byly v r. 2017 

nesrovnalosti ohledně nějakého ubytování, které nebylo hlášeno. 

 Zajímá mě, co budeme hlasovat, jestli bude nějaký pozměňovací návrh současného 

tisku a jak se k tomu postavíte. Možná, že to už někdo říkal, ale měl jsem pocit, že se paní kol. 

Špačková na tisk dívala vstřícně. Co je výsledkem? Budete hlasovat pro, nebo bude nějaký 

pozměňovací návrh? 

 

P.  H e j m a : 

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

 Když jsme měli tisk na radě, říkal jsem, že jsem připraven ho podpořit za předpokladu, 

že tam bude bod, že tam bude provedena komplexní kontrola celé situace jak ze strany 

interního auditu, tak ze strany OTMS, k 31. 1. 2022. Zároveň byla prodloužena i zkušební 

lhůta pro nově jmenovaného ředitele na 6 měsíců, aby se i podle výsledků komplexní kontroly 

mohlo reagovat na to, jestli byl výběr proveden správně, nebo ne.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Děkuji předkladateli za obsáhlý tisk o 250 stránkách. Bohužel jsem v celém tisku a v 

příloze nenalezl analýzu r. 2020. Mohlo to tam být, bylo by to několik stránek a měli bychom 

komplexnější obrázek o tom, co víme už dávno, že je to ztrátový podnik. Současná koalice v 

r. 2020 nevyužila toho, že jsme tento ztrátový podnik chtěli reformovat už před více než 

rokem a agonii prodlužovala o další 1,5 roku.  

 Co se myslí tím, že se v bodu č. 5 ukládá zastupitelstvu prověřit čerpání příspěvků z 

programu Antivirus? Přísluší to někomu za samosprávy, ale budiž.  

 Divím se, kde je schválený rozpočet příspěvkové organizace. Viděli jsme tady návrh, 

který odhadoval 5 mil. Už v době, kdy se schvaloval záměr a potom zřízení příspěvkové 

organizace, ptal jsem se na finanční plán, na nějaký výhled. Dosud jsem to neviděl, viděl jsem 

pouze tady ve slajdech promítaný návrh rozpočtu. Je to pozdě, je třeba uvažovat dříve o tom, 

kolik nás podnik bude stát. 

 Bohužel už tady není pan tajemník, ale chci se zeptat, zda má nově jmenovaný starý 

správce ředitel pan Mühl souhlas od zaměstnavatele, že může podnikat? Myslím, že podniká v 

podobném oboru, jako by měl teď spravovat rekreační zařízení školského typu. Je někdo 

schopen odpovědět na tuto otázku? 

 Slova, na která jsem chtěl reagovat a která byla o tom, že jsme se nechtěli zabývat 

minulostí, ale hledět do budoucnosti. Je to pěkné, ale myslím si, že se musíme poučit z 

minulosti, zvlášť když osoby a obsazení jsou stejné. Je to poněkud tragické. 

 Děkuji paní vedoucí za slova o nejasném financování v době mandátních smluv. 

Popisuje to situaci velmi přesně. Nevíme, jak se tam hospodařilo a byť to nevíme, stále 

necháme hospodařit stejné lidi. 

 

P.  H e j m a : 

 Pokračujeme v rozpravě. Slovo má paní kolegyně Talacková. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Trochu na okraj debaty, ale myslím, že je to důležité. Baví mě komunikace Prahy 1 v 

této věci, byla dvě, což není levnou záležitostí. Dozvěděli jsme se tam, školáci Prahy 1 budou 

i nadále moci využívat areál Školy v přírodě v Janově nad Nisou. Pokračování Školy v 

přírodě na tomto místě nikdy v ohrožení nebylo. Všichni víme, že je tam krásně, že tam jezdí 

naše děti. Vadí mi, že se městská část snaží dělat dojem, že objekt je v ohrožení. 

 

P.  H e j m a : 

 Dovolím si krátkou reakci. Především jsem se chtěl dotknout první poznámky, která 

zazněla ze strany předkladatele Davida Bodečka, která se týkala neférovosti vzhledem k 

prodeji objektů. Rád bych věc uvedl na pravou mír. 
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 V tiskovém prohlášení jsme dávali dětem dárek k novému školnímu roku, kde jsme se 

zmínili, že padla úvaha o tom, že jedna z variant byl prodej objektu, další varianta byl 

pronájem nějakému soukromému nájemci a třetí varianta byla zřízení školy v přírodě. Musím 

říct, že předchozí konstelace zřízení školy v přírodě nebyla nakloněna. Nechci být adresný, 

ale víte, že probíhaly četné diskuse včetně oceňování, tržní ceny, kontakty s realitními 

kancelářemi apod., včetně kontaktu s nájemci z bezprostředního okolí. V tomto směru jsme 

pouze konstatovali, že jsme zachovali provoz, zřídili příspěvkovou organizaci. V tomto směru 

se samozřejmě uvažovalo o prodeji a novináři si to vzali do hlavního titulku. Článek jsme 

nepsali, ten si psal novinář. To nemůžete zpochybnit, protože to bylo i ve zprávě, kterou 

nechával zpracovávat Vladan nebo někdo, která posuzovala možnosti, co s tím, a tam to bylo 

ve variantách. I prodej tam byl zmíněný. 

 Další věc, kterou je třeba zdůraznit – že jsme si v našem usnesení rady  přímo uložili 

zpracování dvou prověření. Jedno je formou interního auditu, který byl již zadán. Bylo to z 

iniciativy rady. Hned jsem to provedl. Druhé bylo prověřeni ze strany technické majetkové 

správy. Tam bylo přímo uloženo, že mají provést kontrolu vypořádání vzájemných závazků a 

pohledávek vyplývajících z uzavřených mandátních smluv a zpětně o tom informovat radu. 

Znamená to, že tam bude dvojí prověření této věci. Říkali jsme, že se v žádném případě 

nebráníme zpětně rozkrýt všechny pochybnosti, nařčení a podobné věci. To nemá s provozem 

školy v přírodě, kterou jsme nastartovali tlustou čárou jako novou školskou organizaci, nic 

společného. To je třeba zdůraznit. 

 Pokud jde o rozpočtování, bylo tady již řečeno, že každá příspěvková organizace a 

vedení této organizace připraví rozpočet, který se projedná na odboru školství, předloží se 

komisi pro výchovu a vzdělávání, putuje na finanční výbor, do rady a potom do zastupitelstva. 

Tady je absolutní kontrola nad rozpočtováním organizace. Bude to stejné jako u jiných 

školských zařízení jako jsou školní jídelny, školy a mateřské školy.  

 Poznámek jsem měl víc, ale tyto pokládám za nejdůležitější.  

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Mám dotaz  k paní vedoucí Vencové. Tabulku s výnosy zpracoval pan Mühl, nebo je 

to tabulka z odboru školství? 

 

P.  V e n c o v á : 

 Je to tabulka, kterou zpracovával nový pan ředitel na základě toho, že jsme již dostali 

pokyny ke zpracování rozpočtu a věděli jsme, že v návrhu je částka 5 mil. Tuto tabulku 

zpracovávají všichni ředitelé ostatních 18 příspěvkových organizací, dokonce je to 

standardizovaná podoba z Ministerstva financí.  

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Když jste prezentovali, proč jste vyřazovali uchazečku, tak jste uváděla, že to bylo 

hodně slabé, že tam uváděla jen to. Připadalo mi to naopak dobré, že tam měla nějakou 

SWOT analýzu, že se zamýšlela nad provozem. Když se rozhodovalo o škole v přírodě, v 

principu jsem říkal, že jsem pro, ale že bude jasná rozvaha, jakým způsobem to bude 

fungovat, ta náplň. Myslím si, že předložit plán výnosů a nákladů nic neříká o obsahu, jakým 

způsobem to chce ten člověk vést, co tam chce pro děti realizovat. Tyto věci tady nemám.  

 

P.  H e j m a : 

 Paní Mgr. Vencová bude reagovat. 
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P.  V e n c o v á : 

 Předložená tabulka není koncepce pana Bc. Romana Mühla. Konkurzní komise měla 

obě koncepce k dispozici a uchazečka, která byla vyřazena, byla vyřazena z toho důvodu, že 

nesplňovala vzdělání a odbornou pedagogickou způsobilost. Tato dvě zákonná kritéria 

nesplňovala.  

 Reagovala jsem pouze na to, že bylo vytýkáno, že v předložené koncepci do rady jako 

vítězného uchazeče není dostatečně rozpracována finanční stránka. Proto jsme zde ukázali, že 

v koncepci nevybrané uchazečky je sice obecná SWOT analýza, ale není tam žádná částka o 

rozpočtu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, pane zastupiteli, pokračujte. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Pedagogické vzdělání při vší úctě k asistentům pedagoga, kteří působí i na naší škole – 

je to práce velmi náročná a odpovědná: vykonával pan Mühl někdy tuto funkci v praxi? Dělal 

někdy asistenta pedagoga, nebo má jenom nějaký papír, že může dělat asistenta pedagoga? 

 

P.  V e n c o v á : 

 Inspekce hodnotila, zda splňují podle zákona odbornou pedagogickou způsobilost. Ta 

může být splněna tím, že je to učitel, výchovný poradce, školní psycholog, speciální pedagog, 

trenér, asistent pedagoga, pracovník DVPP, všechny tyto pozice jsou v souladu se zákonem. 

Ano, komise hodnotila to, že asistent pedagoga splňuje odbornou pedagogickou způsobilost.  

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Připadá mi to jako fraška.  

 Chtěl jsem se zeptat, jestli věděli členové výběrové komise o provázanosti? Vy jste 

řekl, že jste jim nemohli říct, že je provázán. Jednali tak, že nevěděli, o koho jde, že jsou tam 

rodinné vazby na špatnosti, které se tam děly v minulosti. Městská část tam byla opakovaně 

obírána o finanční prostředky. Toto jste jim neřekli s tím, že nemůžete porušovat zákon atd.. 

To nevyvazuje paní magistru a radu z odpovědnosti, protože jste to věděli. 

 Ke klientelismu, který z toho cítím. Vrátil bych se k tisku, který předložil David 

Bodeček myslím v květnu. V materiálu se píše: Prozatím nevysvětlitelná je skutečnost, že 

společnost Saarland má své sídlo uvedeno na stejné poštovní schránce jako fyzické osoby 

xxxxxxxxxx, xxxxxx atd. Haštalská 11, bytová jednotka 24. David Bodeček se ve svém 

materiálu ptá, jak je to se strukturou provázanosti v osobě paní Mgr. Špačkové s rodinou 

Mühlových, kdo je skutečným správcem budov městské části v Janově nad Nisou. To bych 

rád slyšel, jestli mají u vás jen tu firmu, nebo je to čistě náhoda, jestli se paní Mühlová stala 

vedoucí před tím, než se tam nastěhovala, nebo si to tam potom u vás zřídila. Je to stejná 

adresa? Je to u vás? 

 

P.  Š p a č k o v á: 

 Pane zastupiteli, je sice pokročilá hodina, tak vás omlouvám, ale to už je trochu za 

hranou. Bydlím v Havelské 8. S paní Mühlovou se znám. Říkala jsem, že jsem tam jezdila 

jako učitelka, zástupkyně ředitele a posléze jako radní za školství. To je všechno, co k tomu 

mohu říct. Myslím, že jste si mohl odpustit tuto ostudu.  

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Budu ještě pokračovat.  

(P. Hejma: Zkuste pokračovat v gentlemanském duchu.) 
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 V gentlemanském duchu ne, protože udělat ředitelem příspěvkové organizace tohoto 

člověka považuji za výsměch. Podle mne je to ukázka klientelistického chování paní radní 

Špačkové.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím bez osobních invektiv. Dokončeme to v duchu konstruktivní debaty.  

 S technickou se hlásí pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Či ž i n s k ý : 

 Upozorňuji, že pan starosta porušil jednací řád paní místostarostkou Špačkovou, která 

si vzala slova, ač ho nedostala.  

 

P.  H e j m a : 

 Myslím, že jako dáma se nařčení bránila, takže to je odpustitelné.  

 S technickou pan zastupitel Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Navrhuji hlasovat o přerušení tohoto zasedání po projednání tohoto bodu.  

 

P.  H e j m a : 

 Jaká je představa, kdy bychom to dojednali, pane kolego? 

 

P.  K u č e r a : 

 Svolat se znovu s posledními body.  

 

P.  H e j m a : 

 V tomto směru za mne už to vydržím. Prosím hlasovat o návrhu – po projednání 

tohoto bodu ukončit jednání zastupitelstva a pokračovat v náhradním termínu. Pro 7, proti 8, 

zdrželi se 4, nehlasovali 4. Návrh nebyl přijat, pokračujeme v jednání. Do rozpravy se hlásí 

pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k: 

 Nepochopil jsem, proč byla zřízena příspěvková organizace, když v příspěvku je  

5 mil. Kč? Odkazuji na stenozáznam z prosince 2020, z února, dubna a května 2021. 

 Reakce na Vladana Brože: proč součástí tohoto materiálu nejsou ty dva dokumenty? 

Byly zastupitelstvem přijaty a vzaty na vědomí. Zastupitelé o těchto dokumentech vědí a měli 

by znát podrobnosti z těchto dokumentů.  

 Překvapuje mě jedna věc, že školský odbor neví, že když se vypisuje výběrové řízení, 

v rámci celé republiky existuje jedna tabulka, kde se zveřejňují všechna výběrová řízení na 

ředitele škol. Včera jsem se díval na tabulku, kde je přes 300 výběrových řízení, kam se 

zájemci o místo ředitele mohou dívat. Je to na internetu a na facebooku.  

 U předložených pobytů v září a v říjnu 2021 mně tam chybí listopad a prosinec. Opět 

půjdeme v tom módu, že v listopadu a v prosinci nebudou v objektu žádné pobyty? Kdo tam 

bude v prosinci? Dospělí nebo školy?  

 Z druhé tabulky, kde jsou ceny, jsem nepochopil, za jakou cenu jsou tam ubytované 

děti ze základní školy Lesní, z gymnázia Patočky, ze základní školy z Teplic i ze střediska 

volného času z Mostu? Jestli je to z tabulky, kde je cena pro MČ Praha 1 taková i pro ostatní, 

tak je to velmi malý rozdíl. To MČ Praha 1 dotuje a nevidím důvod, proč tam spíše nejezdí 

naši senioři a naši zaměstnanci. Ať to dotujeme pro tyto osoby. Proč to dotujeme pro cizí lidi?  
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 K tiskové zprávě. Když jsem to zjistil, následující den jsem poslal e-mail, že bych 

tiskovou zprávu rád viděl. Tisková zpráva mi nebyla dodána, proto jsem se nemohl dál 

vyjadřovat k tomu, co tady bylo řečeno. 

 Co se týká projektu, který byl předložen panem Mühlem, tak to vypadá, že to psal 

někdo z úřadu. Pan Mühl ví podrobnosti, které asi někdo chtěl slyšet. Píše o paní Čelišové – 

přečtěte si to. Pan Mühl musel pracovat u nás na úřadu. Pokud pan Mühl dělal všechno co 

tady říkala paní vedoucí školského odboru, tak kdo dělal 10 let správu v Janově? Dělal toto 

všechno paralelně, když se měl starat o děti? 

 Poslední věc – stanovisko z Transparency International k této věci. Vydává jasné 

stanovisko: Máme zato, že výběrové řízení, na základě kterého došlo k výběru pana Mühla, 

působí problematicky. Výběrové řízení nebylo dostatečně inzerováno a po vyřazení druhého 

uchazeče zbyl pan Mühl jako jediný kandidát. Vzhledem k tomu, že se jedná o syna bývalé, 

velmi problematické správkyně areálu, není ideální osobou, která by se měla vedení nové 

příspěvkové organizace ujmout. Zároveň nevíme, na základě čeho byl pan Mühl výběrovou 

komisí doporučen.  

 Obrátím se na radu, nepředával jsem žádné informace a žádné materiály, takže 

poslední věta bude pro vás obhajitelná, když předložíte materiály.  

 Myslím, že už nemá cenu toto obhajovat, protože je to průšvih. 

 

P.  H e j m a : 

 Doporučoval bych zrušit českou školní inspekci a nahradit ji Transparency 

International.  

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Ohrazoval jsem se proti tiskové zprávě, že mám být ten, kdo to prodal. Říkal jsem to 

už v odpovědi na interpelaci pana Brože. Oceňuji, že jste se omluvili Bodečkovi a ne mně.  

 Při projednávání kvalit pana Mühla bylo řečeno, že je bakalář, čímž všechno splnil, a 

pak že má nějaké pedagogické minimum a ještě nějaké další prohlášení. Žádal jsem o to, 

abych to mohl vidět, jestli to skutečně existuje. Dosud jsem to nedostal. 

 To, co navrhuje Bodeček ve svém materiálu mi připadá, že všechno už obsahuje 

usnesení rady, které jmenovalo pana Mühla do funkce i s požadavkem na podrobné vyšetření 

hospodaření firmy Saarland a firmy Mühlová.  

 Jestli se nemýlím, bylo prodlouženo zkušební období do 6 měsíců a bylo řečeno, že ve 

školách se dělá čtvrtletní kontrola ze strany školských organizací. Nevím, jestli je tím myšlena 

paní Vencová nebo nějaká vyšší školní organizace. Jestli tomu dobře rozumím, v době, kdy 

budeme hodnotit po půl roce pana Mühla, budeme mít tuto čtvrtletní zprávu. 

 

P.  H e j m a : 

 Doplnil bych, že požádám našeho tiskového vedoucího, aby dal k dispozici tiskovou 

zprávu, aby se na ni mohl podívat jak pan radní Votoček, tak kolega Bodeček. 

 K panuVotočkovi. Vyjadřuji upřímnou lítost, že ho dotkl článek v novinách. Neměl to 

na sebe vztahovat, protože se ho to netýkalo. S tiskovou zprávou ho seznámíme.  

 Ještě chtěla reagovat paní Mgr. Vencová. 

 

P.  V e n c o v á : 

 Zareaguji na pana dr. Votočka. Ano, čtvrtletně předkládají naše školy a školská 

zařízení závěrečnou účetní zprávu, která je kontrolovaná naším ekonomem. Přechází na 

finanční a následně na Magistrát. Nekončí to u mně, to bych si při své kvalifikaci nedovolila.  
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P.  H e j m a : 

 Slovo má David Skála. 

 

P.  S k á l a : 

 Na věci mě mrzí, že to má zbytečnou pachuť. Zřízení příspěvkové organizace jsem 

uvítal, je to správný krok. Doufal jsem, že bude udělána tlustá čára za minulostí a budeme se 

společně dívat do budoucnosti. Bohužel, výběrem ředitele jste toto pro nás znemožnili. 

Nemohu tam udělat tlustou čáru za minulostí a dívat se do budoucnosti, když tento člověk je 

kontinuitou tohoto procesu. Mrzí mě to, rád bych to podpořil, ale takto je to věc, kdy se 

nemůžete divit, že jste nás nenaplnili důvěrou v to, že to bude skvěle fungovat.  

 Když jste viděli, že se přihlásil v podstatě jen jeden kvalifikovaný člověk a druhý byl 

vyřazen, proč jste neudělali nové výběrové řízení? Chápu spěch, rozumím tomu, že je tu 

nějaká zkušební doba. Bude po zkušební době na této straně stolu zváženo, aby byla 

obnovena důvěra, že to bude fungovat transparentně? Nemusím být členem Transparency 

Internacional, abych neměl pocit, že je to minimálně trochu zvláštní. 

 

P. H e j m a : 

 Prosím paní místostarostku. 

 

P.  Š p a č k o v á: 

 Davide, nebyl jste tady, ale už jsem to říkala předtím. Zkušební doba je proto, že 

kdyby se neosvědčil nebo kdyby měl kdokoli důkazy o tom, že je porušováno něco ve správě, 

v účetnictví nebo v něčem takovém, může se znovu jednat o vyslovení důvěry. Chtěla bych, 

aby mu byla dána příležitost, aby vás přesvědčil svou prací a ne že mu diskriminačně řeknete 

– vy ne.  

 Tady padají slova, že byl jeden. Měl každý možnost, i vy, všichni. Pan Bodeček psal 

panu starostovi z Janova nad Nisou, kde ho žádal a úkoloval, aby to vyvěsil. Pan starosta psal, 

že všichni věděli, že se bude dělat konkurs, ale nikdo se nepřihlásí.  

 Také Magistrát musel zrušit svou vizi, že všechny ředitele středních škol podrobí 

novému výběrovému řízení. Protože zjistili, že by se nikdo nepřihlásil, tak od toho ustoupil. 

Vycházejme z toho, co je. 

 

P.  H e j m a : 

 Další přihlášený je kol. Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím paní Valíčkovou o promítnutí dvou usnesení. 

 Chci se ohradit proti tomu, co David Bodeček psal na facebooku, kde se zastával pana 

Votočka, že on je ten hodný a paní Špačková je ta zlá. 

 Toto je usnesení z 28. 1.2020, tedy po převratu na radnici. Jan Votoček podal návrh na 

zrušení mandátních smluv, které jsme udělali ještě před naším pádem. Bylo tam výborné 

zdůvodnění: 

 Pro existující pochyby o oprávněnosti kontroly provedené radou(?) 1.12.2019 v 

Janově nad Nisou se předkládá radě k uvážení návrh tisku ve smyslu zrušení usnesení, které 

bylo výsledkem této kontroly. Další důvody sdělí věcně příslušný radní při jednání rady. 

 Netroufl si napsat na papír skutečné důvody, pro které toto zrušil. Kdyby toto Jan 

Votoček neudělal, byli jsme úplně jinde. Evidentně to udělat chtěl. 

 Prosím o druhou přílohu. Toto je hlasování z květnového zastupitelstva, kdy jsme 

vytvářeli příspěvkovou organizaci, kdy jsem dal pozměňovací návrh, aby ředitel příspěvkové 

organizace nesměl podnikat ve stejném oboru jako je doplňková činnost příspěvkové 
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organizace. Tři byli proti tomu – jeden z nich byl Jan Votoček, aby to tam bylo. Druhá byla 

paní Špačková.  

 Jan Votoček se aktivně přičinil o to, že se nejen pan Mühl stal ředitelem, ale zřizovací 

listina nebrání tomu, aby dál podnikal ve svém oboru.  

 K Janu Votočkovi. Je to naprostá komedie, je to hra na to, že on je ten hodný. Jede v 

této lumpárně naprosto se všemi ostatními kumpány z této skupiny.  

 Můj dotaz zní z hlediska zákoníku práce na paní Vencovou. Bude legální, aby pan 

Mühl ještě dále podnikal ve své firmě Forbek s.r.o.? Dá mu městská část souhlas, aby 

podnikal? Je to slučitelné s § 304 zákoníku práce? 

 Opět dám pozměňovací návrh, který jsem už poslal paní Valíčkové a Návrhovému 

výboru. Dávám návrh, aby pan Mühl byl odvolán z funkce a aby bylo vypsáno nové výběrové 

řízení.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím doručit tento protinávrh Návrhovému výboru.  

 Dávám slovo kolegyni Sitár Baborákové, má technickou poznámku.  

 

P.  B a b o r á k o v á : 

 Požádala bych o předřazení bodu č. 33 za tento bod. 

 

P.  H e j m a : 

 Máte na to právo. Prosím hlasovat o předřazení tohoto bodu, tisk 1225 ihned po bodu 

18? Pro 14, proti 3, zdrželi se 2, nehlasovali 3. Tento návrh byl přijat. Bod 33 bude projednán 

ihned po projednání tohoto tisku.  

 Pokračujme dále v diskusi. Pan zastupitel Nazarský má slovo. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Chtěl jsem dát stejný pozměňovací návrh jako kolega Čižinský, takže se s tím jen 

ztotožňuji. 

 Chtěl jsem se zeptat paní Mgr. Vencové. Pokud neshledáte žádné pochybení, jako že 

určitě neshledáte – nepochybuji o tom, už jste upekli, je to jasná věc, tak jak dlouho bude v 

Janově, než bude možnost vysoutěžit nového ředitele? Nebo tam bude do smrti? 

 

P.  H e j m a : 

 Může někdo odpovědět? Paní magistro. 

 

P.  V e n c o v á : 

  Je to dle školského zákona, kdy zřizovatel má po konkrétní lhůtě možnost vyhlásit 

konkurz, může, ale nemusí. Jsou i zákonné důvody k odvolání. Pokud by se některý z těchto 

důvodů naplnil, tak zřizovatel odvolává. 

 Nepostupujeme tady jinak než v případě jiných ředitelů. Máme nadstandardní 

šestiměsíční zkušební lhůtu, kterou jsme v jiných případech nedávali. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Ještě bych dokončil svůj příspěvek. Nelze tedy než doufat, že v tomto případě jablko 

padne daleko od stromu, protože pokud tomu tak nebude, budeme mít zase o další starosti víc, 

protože se zase budeme snažit odvolat někoho, koho někteří z nás odvolat chtít nebudou, 

zejména pokud tady bude pani Mgr. Špačková v příštím volebním období sedět. Je to 

nepříjemné. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím pokračovat v rozpravě. Slovo má pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nejprve budu reagovat na kolegu Pavla Čižinského. Pokud mám s někým problém, 

řeknu mu to do očí. Dívám se na status, který jste před chvílí řekl, že jsem směrem k paní 

místostarostce napsal, co jste řekl. Prosím, ukažte mi, kde je to napsané. To bych si nedovolil. 

I kdybych si to dovolil, tak to označím, aby si to přečetla. 

 K tomu, co zaznělo z úst pana radního Votočka, že má zato, že rada schválila to, co je 

obsaženo. Neschválila. Stačí se podívat do usneseni z rady, tam je to jasně dané a je to o úplně 

něčím jiném. 

 Paní místostarostka řekla – možná to tak nemyslela, že jsem si dovolil úkolovat 

starostu. To bych si v žádném případě nedovolil, požádal jsem ho jen o to, o co by ho měla 

požádat radnice, to znamená zveřejnit výběrové řízení. 

 Paní místostarostkou bylo řečeno, že v Janově to všichni věděli. Věděli, že je výběrové 

řízení a že ředitelem bude pan Mühl. Říkal jsem to už v květnu. Může to doložit několik lidí. 

Z mé strany je to spekulace a stejné je spekulace, která tady zazněla z úst jiných osob. 

Důležité je – podívejte se na usnesení z rady, tam je termín 31. března 2022. Kdy by se nám 

to vrátilo do zastupitelstva, když není v únoru a zkušební doba končí na konci února? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Naštěstí nevím, co se o mně píše na facebooku. Pavlovi bych řekl, že jsem nic 

nezpůsobil. To, že jsem předložil materiály, je jedna věc, ale o materiálu hlasovala a schválila 

to rada svými sedmi hlasy, takže moje vina to není. 

 Původně jsem se hlásil proto, že jsem nezaslechl odpověď na otázku, zda v říjnu a v 

listopadu bude Janov zavřený. 

 

P.  H e j m a : 

 Paní Vencová odpoví. 

 

P.  V e n c o v á : 

 V říjnu a v listopadu Janov zavřený nebude, dokonce se obsazuje již leden 2022. 

Přiznám se, že když jsem včera zpracovávala prezentaci, domnívala jsem se po konzultaci s 

panem starostou a s paní místostarostkou, že dva měsíce budou pro dnešní situaci stačit, 

protože už je tam odhad něco přes 500 dětí, které by tam měly vyjet. Kdybych věděla, že se 

budete zajímat o to, jestli budou naplněny i další měsíce, informace bych do prezentace dala. 

Je to moje chyba, ale budou obsazeny. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím doplnit informace, můžeme je poslat zastupitelům na vědomí, ať máme 

přehled, kolik dětí se nám tam protočí. 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Naváži na smírný tón současné koalice. Začneme znovu, všechno bude perfektní, nový 

pan ředitel má šestiměsíční zkušební dobu. Nepochybuji o tom, že zkušební doba je jen fígl na 

nás, je to vaše výmluva. Hledáte člověka a abyste ho po takových peripetiích vyhodili, který 
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je tam dlouhé roky a který právě proto vyhrál výběrové řízení? Paní starostka říká, abychom 

uvedli nějaké pochybnosti. Ukazujeme analýzu, která upozorňuje na pochybení. Mám tady 

dopis od ÚHOS, který šetří uzavření dodatku o smlouvě ke správě, protože se zřejmě jednalo 

o porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Vy jste se spolupodíleli na těch lumpárnách. 

Sami od sebe si rybník nevypustíte a nebudete tam jmenovat nikoho jiného než pana Mühla.  

 V tomto vám bohužel věřit nemohu. Před důkazy zavíráte oči. Obávám se, že jiná 

doba nenastává, že to bude i nadále. Je velmi těžké prokázat nějaké trestně právní pochybení. 

V okamžiku, kdy dáte cizímu člověku klíč od svého bytu a řeknete dělejte si tady, co chcete, 

což byl případ v Janově, správci si tam dělali co chtěli, nedávali nám zprávy, které by 

odpovídaly skutečnosti, pronajímali si to tak, jak chtěli, neregistrovali hosty. To také nevidíte, 

to přehlížíte a nechcete nějakým způsobem prověřit.  

 Obávám se, že pokud nebude existovat efektivní kontrola, tak v okamžiku, kdy je 

člověk zvyklý fungovat v nějakém zařízení, tak pokud se mu změní pozice, stane se z toho 

pracovní poměr, tak se obávám, že své zvyky jen tak nezapomene. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní Mgr. Vencovou. 

 

P.  V e n c o v á : 

 Chtěla bych připomenout, že ve své prezentaci jsme udělala srovnání toho, co bylo 

předtím.  

 K té tlusté čáře. Školství může odpovídat od 1. 7. za to, jak probíhalo konkurzní řízení. 

Uvedla jsem tady i nástroje, kterými máme možnost nového ředitele a jeho hospodaření 

kontrolovat. Domnívám, že paní místostarostka je i radní pro školství. K tomu, co jste tady i v 

předchozích zasedáních zmiňovali, se přiznám, že jsem viděla tři audity, které jsem si 

důkladně přečetla. Ani jeden audit nekonstatoval takové porušení, které by znamenalo třeba 

podání trestního oznámení. Věřte tomu, že vzhledem ke složité situaci, jak to bylo na úřadu 

zpracováváno a jak se složitě zjišťovaly náklady, tak i odbor školství měl hodně práce se tím 

prokousávat, zabývat se tím. Porovnávali jsme faktury, které posílaly školy, kontrolovali 

jsme, kolik tam bylo dětí a učitelů proti fakturám. Nezjistila se žádnou nesrovnatelnost. 

 Jsem v situaci, kdy mám zodpovídat za něco, za co zodpovídat nemohu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Když Jan Votoček předloží do rady návrh na zrušení výpovědí, co jsme udělali my a 

řekne, že on za to nemůže, tak je to absurdní. Absurdní je i to, že kritizuji Davida Bodečka, že 

hájí Jana Votočka. Předpokládám, že hlavní odpovědnost má on, který považuje paní 

Špačkovou – ptám se, kdo za to může a co tady předvádíme? Může za to celá tato koalice, 

která to už předtím podporovala, když jsme to začali řešit, tak jste nás svrhli, pak jste to 

zrušili, a po půl roce děláte naprostou šaškárnu se změnou právní forma a s instalováním syna 

bývalého správce do vedení.  

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, zařízení pro děti nazýváte šaškárnou? Budiž. 

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

 Řešení problému se zvrhlo až na urážky paní místostarostky, což trochu přestávám 

chápat. Pokusím se to shrnout. 

 Historie je historie. Vznikla příspěvková organizace se zcela jasným záměrem, který 

vycházel z vašich studií, kdy vycházely tři možnosti toho, co s Janovem dělat. Prodat, 

pronajmout nebo zřídit příspěvkovou organizaci. Zřídila se příspěvková organizace, vyhlásilo 

se výběrové řízení, o kterém paní Vencová mluvila. Ve výběrové komisi byli dva lidé z 

městské části, čtyři byli mimo a jeden z Magistrátu, tři z inspekce. Zkušební lhůta se stanovila 

na 6 měsíců. Přiznám se, že jsem požádal paní místostarostku, aby si to osvojila a řekla to, 

stejně jako jsem to byl já, kdo navrhoval rozšíření usnesení, aby byly doplněny obě kontroly, 

a to jak odborem technické a majetkové správy a interním auditem a aby tam byla stanovena 

lhůta 5 měsíců, aby k výsledku „padni komu padni“ došlo do 5 měsíců, měsíc na reakci a 

promítnutí toho, jak to dopadne. To nikdo neví. 

 Jak jsem pochopil, teď se vše nastavuje, příspěvková organizace byla založena, 

postupně je zapisována. Projekt se dotváří, bylo na webových stránkách, že bude dvojí 

obsazenost atd. Stanovuje se to tak, jak příspěvková organizace funguje, aby lidé viděli 

obsazenost. Dochází k předání movitého i nemovitého majetku. Znamená to, jak to školství 

přebírá, může začít fungovat.  

 Kontrola bude provedena, bude vyřešena. Navrhoval jsem, aby ji provedlo jak OTMS, 

tak interní audit. Všechny domněnky se dají prověřit. To ale nemá dělat školství. Má se teď 

starat o to, co jsem si na začátku školního roku vyslechl od učitelů a od rodičů – budeme moci 

odjet, chceme se konečně dětí zbavit po covidu. Obsazenost je jasná, hovoří za vše.  

 Nic se zamlčovat nebude, řeči o zamlčováni chápu. 

 K druhé uchazečce. Je provozovatelkou horské chaty, kam také kromě jiného jezdí 

školy, uměla to dobře zařídit, měla hodně smluv. Ceny jsme si tady s Davidem Bodečkem 

ukázali. Díval jsem se na to a stáhl jsem si dokonce z registru hodně smluv. Důležité je, jak 

jsou uzavřené. Nemá cenu se dohadovat, ale řekl bych, že je to dražší než náš Janov. 

 Hodně tady mluví o ÚHOS. Nezneužívejme to. Je to totéž, jak aktuálně prověřuje za 

sto milionů pirátské zakázky v IT na Magistrátu. Neříkáme, jak to dopadne, prověřuje se to a 

nějak to dopadne. Každý podnět prověřují a nikdo nekřičí o ukradených milionech, ÚHOS 

prošetřuje a až bude mít závěr, tak se s tím nějak nakládá.  

 Nastavuje se budoucnost, aby se chyby neopakovaly. Teď jde o to, aby to v 

kompetenci paní místostarostky fungovalo správně, i rozpočtově správně. Viděli jsme i rozdíl, 

jak je rozpočet nastaven. 

 Je to o tom, co řekla i rada. Nová příspěvková organizace, nový ředitel, upravené 

zkušební lhůty tak, aby tam byl rozdíl mezi zjištěním a vypršením zkušební doby, aby se dalo 

reagovat. Bude tam za každé čtvrtletí inspekce a očekávám, že nový pan ředitel nám předloží 

plán, který bude už ze zkušeností. Teď jde o to, aby tam děti den po jmenování mohly přijet. 

Nebylo to při zahajování školního roku příjemné, když se všichni ptali, jestli začne Janov 

fungovat po té pauze, kdy jsme to předávali. Věřím, že až to odbor školství bude mít 

připraveno a předloží radě, jako informace to na zastupitelstvo bude chodit. 

 Kritizovat se dá následně. Udělalo se z toho politikum, za nás jsme rádi, že si to 

školství převzalo, že to začalo fungovat a že se zjistí pravda na těch drbech, možná je i něco 

opodstatnělého, ale dejme tomu šanci, protože tam lhůty máme tak, abychom mohli konat. 

 

P.  H e j m a : 

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

 Pokud je to tak, jak říká Richard Bureš i někteří kolegové z jeho koalice, tak nevidím 

důvod, proč by nemělo být schváleno navržené usnesení, zejména body č. 4 a 5. Někteří 

žádali, abych uvedl konkrétní příklad. Máte ho v návrhu usneseni v čísle 4, máte tam 

konkrétně předložená data. Z těchto dat paní Mühlová, potažmo pan Mühl předložil MČ Praze 

1, že v té době nebyl nikdo ubytovaný. Já vám dokládám, že tam byli ubytováni úředníci z 

Ministerstva pro místní rozvoj. Je to z doby, kdy tam správu vykonával pan Roman Mühl.  

 Ptám se, jak se zástupci Prahy 1 v komisi vypořádali s touto záležitostí? Toto je 

negativní reference směrem k panu Mühlovi. Zaznělo to tam, věděli jste o tom, věděla jste o 

tom i vy, paní vedoucí školského odboru, protože to zaznělo na zastupitelstvu. Nejsem si jistý, 

zda je to součástí usnesení, ale někdo to měl říct. Tato informace se zatajila? Prosím o 

odpověď na tuto otázku.  

 

P.  H e j m a : 

 Paní místostarostka se ujímá slova. 

 

P.  Š p a č k o v á : 

 Pane Bodečku, o tom jsme nevěděli. Věděli jsme, že něco pátráte, že něco předkládáte, 

ale paní Mühlovou se komise nezabývala, zabývala se výběrem nového ředitele, a to byl 

Roman Mühl. Roman Mühl nebyl správcem, nebyl za to odpovědný. 

 

P.  H e j m a : 

 Technická poznámka pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nebylo mi odpovězeno na souběh podnikání pana Romana Mühla s funkcí ředitele ani 

paní Vencovou, ani paní Špačkovou. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní magistru. 

 

P.  V e n c o v á : 

 Požádala bych o právní pomoc. Pane zastupiteli, zmiňoval jste, jestli pan tajemník dal 

souhlas. Pan tajemník není zaměstnavatelem pana Mühla, je to samostatný právní subjekt jako 

jsou ostatní školy. Pan tajemník je nadřízený nám jako úředníkům a on nám dává souhlas v 

těchto případech, ale není to v případech samostatného právního subjektu. Přiznám se, že vám 

na to nejsem schopna odpovědět, protože nejsem právník. Musela bych se podívat do 

předpisů. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Tuto otázku jsem měl rovněž já, doufám, že nám bude odpovězeno v brzké době. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana dr. Dětského, jestli nám v tomto pomůže.  

 Pokračuje pan zastupitel Brož. 
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P.  B r o ž : 

 U toho, co jsem tady zmiňoval, jsem trochu nešťastný z toho, že si to paní vedoucí 

vztahuje na sebe. Mluvím tady především o politické odpovědnosti. Chápu, kdy v minulosti 

nebyla jasně vymezena pravomoc, kdy kontrola v Janově byla rozptýlena mezi čtyři až pět 

odborů, že se to velmi těžko kontroluje. Vy jste bohužel seděli v radách, které podepisovaly 

smlouvy, byli jste seznámeni se situací a nic jste proti tomu nedělali. Kritika směřuje proti 

vám.  

 Říkáte, že začnete nový čistý list, ale v té staré knize je spousta špíny. Neslyšíme 

žádné vysvětlení, pouze nutíte paní vedoucí, aby odpovídala na věci, se kterými nemá nic 

společného. Jako vedoucí odboru v této chvíli o těchto věcech nerozhodovala, ale vy jste o 

nich rozhodovat mohli a podle mého názoru měli. Zároveň nejste ochotni reflektovat chyby, 

které se staly. Byl bych velmi rád, kdybychom se z chyb poučili, kdyby se tam už neděly věci, 

které se děly. Doufám, že příspěvková organizace je určitou zárukou toho, že financování 

bude lépe kontrolované, v to aspoň pevně doufám, zároveň ale nevěřím v to, že s novým 

ředitelem přichází nový řád a pořádek. Připadá mi to, jako kdyby 30. prosince 1989 poslanci 

Federálního shromáždění nezvolili za prezidenta Václava Havla, ale Milouše Jakeše. Máte v 

nových dobách staré lidi, a to nepovede k lepšímu pořádku.  

 

P. H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Jak to tady poslouchám, musel jsem se přihlásit, protože je to hrozné, pořád dokola. V 

každém bodu kryjete lidi, kteří jsou vaši kamarádi. Je to děsné, šílené, Arenberger, Mühlovi, 

nějaké pijavice – vždycky je pokryjete. Nevím, jestli jste už také pijavice. Kde se to ve vás 

bere? Proč nehájíte zájmy městské části? Vždycky si vymyslíte takové nesmysly. Říkám to 

rovnou, protože už je po půlnoci a věci si můžeme vyříkat. Na internetu nás už nikdo 

neposlouchá. Toto je totální ostuda. Je mi stydno tady sedět s vámi v místnosti.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím předsedu Návrhového výboru, zda došly nějaké protinávrhy. 

 Závěrečné slovo má ještě předkladatel. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Na základě toho, co tady zaznělo, budu si myslet, že to myslíte vážně a prokážete to 

tím, že schválíte minimálně bod č. 4, který je nejdůležitější. Předložil jsem vám konkrétní 

data, která je potřeba prověřit. Není to nic náročného, protože usnesení z rady je nic neříkající 

usnesení, protože nedává konkrétní úkol internímu auditu.  

 V bodu 2 mám chybu v posledním řádku, je tam „na funkci ředitele“ ale správně by 

mělo být, že se jednalo o konkurs na funkci ředitele příspěvkové organizace. 

 Ještě jednou si dovolím požádat všechny zastupitele o podporu tohoto navrženého 

usnesení, pokud nám jde o to tuto záležitost prověřit. Jak tady bylo řečeno, nikdo nemáme 

snahu cokoli krýt.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předsedu Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 Máme jeden pozměňující návrh pana zastupitele Čižinského, který mění celé usnesení 

tak, že zní: 
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 1. Ukládá radě odvolat nově jmenovaného ředitele Školy v přírodě a školní jídelny 

Janov nad Nisou, příspěvkové organizace, se sídlem na adrese Janov nad Nisou 464, PSČ 

46811 Janov nad Nisou, identifikační číslo 10896091, pana Romana Mühla, a to s termínem k 

30. 9.  

 

P.  H e j m a : 

 Je to doplňující návrh, který předřazuje všechny body původního návrhu.  

 Ztotožňuje se předkladatel s tímto návrhem? Neztotožňuje. Hlasujeme o tomto 

doplňujícím návrhu jako o protinávrhu. 

 Amálka Počarovská má technickou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Chtěla bych o usnesení hlasovat per partes. 

 

P.  H e j m a : 

 Teď hlasujeme zvlášť o tomto doplňujícím návrhu. Pro 8, proti 2, zdržel se 0, 

nehlasovalo 12. Tento návrh nebyl přijat. 

 Prosím hlasovat nejprve o bodu 1, že bereme na vědomí. Pro 8, proti 0, zdržel se 1, 

nehlasovalo 13. Tento bod nebyl schválen. 

 Nyní hlasujeme o bodu 2, ukládá finančnímu výboru atd. Pro 8, proti 0, zdržel se 1, 

nehlasovalo 13. Tento bod též nebyl schválen. 

 Hlasujeme o bodu 3 – ukládá městské části atd. Pro 8, proti 0, zdržel se 1, nehlasovalo 

13. Tento návrh též nebyl schválen. 

 Můžeme hlasovat o bodu 4, ukládá radě atd. Pro 8, proti 0, zdrželi se 2, nehlasovalo 

12.  

 Můžeme hlasovat o 5. bodu, ukládá radě atd. Pro 8, proti 0, zdržel se 1, nehlasovalo 

13. 

 Žádný z bodů předmětného návrhového usnesení nebyl schválen. Tm je 

ukončeno jednání o tomto bodu.  

(Připomínka z pléna: Ještě o celku) 

 Když neprošel žádný bod, není o čem hlasovat. 

 Prosím přejít k bodu číslo 

33, tisk 1225 

personální změna ve složení Výboru proti vylidňování centra a pro podporu 

komunitního života  

 Prosím paní předsedkyni Bronislavu Sitár Baborákovou, aby se ujala předkladu. 

 

P.  Sitár  B a b o r á k o v á : 

 Prosím paní Valíčkovou o prezentaci. 

 Na úvod bych chtěla říct, že mě tato pseudokauza mrzí, protože jsem se domnívala, že 

jsme s panem Městeckým na stejné lodi. Dochází ale k dehonestaci výboru, jeden a půl roku 

se snažím nevnímat jeho útoky, které jsou někdy namířené na celý výbor, někdy vůči mně 

osobně, což se snažím házet za hlavu, ačkoli jeho styl vystupování a chování je často na 

hraně.  

 Celkově ovšem došlo na velkou demotivaci členů výboru, úředníků a mou. Jsem 

přesvědčena, že je moc důležité respektovat jakoukoli cestu vedoucí k řešení fenoménu 

krátkodobého ubytování v náš prospěch, co tím prokazatelně trpíme. Bohužel, každý krok 

výboru, na kterém se usnese nebo každý můj krok je následně špiněn a to je pro nás pro 

všechny velká škoda. 
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 Domnívám se, že pan Městecký bohužel posunul své myšlenky a aktivita na 

facebooku a do médií do úrovně osobních útoků. Domnívám se, že se již vidí na radnici a 

tomu obětuje všechno. Škoda. 

 Na věci se stále snažím dívat tak, že každá cesta, každý tlak, každý krůček vede k 

prospěchu trvale žijících obyvatel, nikoli však napadání a nepravdy.  

 Je důležité říci, že zde nekritizuji činnost spolku jako celku. Té si skutečně vážím a 

považuji ji za prospěšnou, ačkoli jsem nikdy nikoho ze spolku neviděla se veřejně vyjadřovat. 

Ohrazuji se ale proti vystupování a způsobu jednání pana Městeckého jako osoby, takže vůči 

spolku to není a není to ani vůči činnosti spolku a ani vůči názorům spolku.  

 Ráda bych ale řekla, že jsou názory pana Městeckého, se kterými se ztotožňuji. Pak 

mám ale názory jiné, a ty jsou předmětem sporů a křiku, nepravd a dehonestování. Pokud pan 

Městecký něco prezentuje, pak je to jen o jeho pravdě, nikdo jiný pravdu nemá. 

 Na druhou stranu bych ráda řekla, že si vážím práce členů výboru, musím se jich zastat 

a nenechám je špinit.  

 Pro připomenutí na obrazovce vidíte, kde bydlím, takže urážení typu, že chci 

problematiku legalizovat, nebo že snad nahrávám protistraně, tak to tak není. Žiji mezi těmi 

žlutými puntíky, které jsou AIRBNB, ty růžové se v současné chvíli rekonstruují a je to vedle 

našeho bytu a kdo ví, co tam bude.  

 Tady máte další obrázky z našeho domu, všichni je většinou znáte, zopakujme si je, 

abychom si uvědomili, že nejsem člověk na straně, na kterou mě pan Městecký hází.  

 Podíváme se znovu na Sněhurku a sedm trpaslíků atd., na nepořádek u nás na dvoře, 

na Rytíře, na Pindíka atd.  

 Co je důležité říci. Několikrát jsem slyšela, že si toto ostatní zastupitelé přivlastňují, 

ale pana Městeckého jsem do výboru nominovala já. Přišly mi tři emaily od občanů cca 3 dny 

před nominací členů s doporučením pana Městeckého a jeden s doporučením na nominaci 

člena Spolku pro snesitelné bydlení. Na můj návrh bylo zastupitelstvem odsouhlaseno 

navýšení na 9 členů, byl to pan Městecký a pan Wolf. Pan Městecký zde zastupuje odbornou 

veřejnost. Od jeho nominace jsem byla některými zrazováno, ale trvala jsem si na svém, že to 

zvládneme, že budeme schopni se vzájemně respektovat a ve slušném duchu.  

 Přečtu, co je dále napsáno. Baboráková se srdcem na dlani a s neschopností cokoli za 

výbor udělat, nebo víte o nějakém smysluplném výstupu od vzniku v lednu 2020?  

 Domnívám se, že s panem Městeckým je obtížná ne-li nemožná spolupráce. Je 

neochotný zabývat se jiným než svým pohledem, i zahraniční cestu apod. vnímá jako 

legalizaci. Napadá výbor zvenčí, podráží jeho práci v médiích a místo diskuse uvnitř výboru. 

Dobře pochopil, že principem politiky je spor a tak ho při každé příležitosti vyvolává. Jen 

budoucnost ukáže, zda takový styl ponese ovoce. 

 Další, co bych chtěla zmínit, je dehonestace úředníků. Na tomto obrázku můžete vidět, 

kdy pan Městecký kromě jiného píše: Celý výbor je pouhou atrapou, jak maskovat usilovnou 

práci a utrácení veřejných peněz a to, že  současné mafiánské vedení Prahy 1 situaci vyřešit 

nechce. Pro našeho předsedu je velmi náročné se jednání výboru účastnit. Převažující část 

členů výboru dosud nepochopila podstatu problému a někteří členové výboru s právním 

vzděláním dokonce konstatují, že užívání pojmu krátkodobý pronájem přece není problém.  

 Dehonestace úředníků. Tady máme např. snímek, kdy pan Městecký v médiích, nikoli 

na výboru, kritizuje živnostenský úřad: 

 Živnostenské úřady provedly kontrolu domů a nenašly žádnou vadu, ačkoli v nich není 

jediná provozovna se správně označenou kategorií a třídou. 

 Když budeme řešit označení, tak od r. 2014 bylo provedeno 341 kontrol a bylo 

uděleno 185 tisíc pokuty. To, co tam píše, není pravda.  
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 Teď se zastavuji u soudního sporu. To je pro mne srdcová záležitost, je to pro mne 

hodně důležité a je to průlomový verdikt. V článku bylo napsáno: Sousedé uspěli se zákazem 

pronájmu přes AIRBNB ve svém domě. Museli ale prokázat, že ruší. 

 Bylo by třeba říct, že je to náš dům. Jestliže někdo říká, že nic neděláme a že jsme nic 

neprosadili, tak prokazatelně náš dům se dostal nejdále ze všech. I když je to v první instanci, 

soud jsme vyhráli.  

 Mohla bych se domnívat, že pan Městecký, pokud mu jde skutečně o problematiku, 

bude přece rád. Budu citovat část naší advokátky: Dané rozhodnutí soudu považuji za 

průlomové především v tom, že soud se ztotožnil s argumentací žalovaného, že společenství 

vlastníků je oprávněno výkon vlastnického práva žalobce omezit, pokud dochází k zásahu do 

vlastnických práv ostatních spoluvlastníků. Jinými slovy – vlastnické právo lze svobodně 

vykonávat pouze v takovém rozsahu, aby tím nedocházelo k narušování téhož práva ostatních 

vlastníků.  

 Soud se podle ní ve své argumentaci opřel o Listinu práv a svobod. K rozhodnutí prý 

také mohlo přispět precizně provedené dokazování, díky kterému nebylo žádných pochyb o 

tom, že v domě žijí lidé, kteří jsou provozováním krátkodobého ubytování obtěžováni nad 

míru přiměřenou poměrům domu.  

 Byla to práce mých dvou sousedek a na práci jsem hrdá, stejně tak jako na svého tátu. 

 Dále se též ztotožnil, a to je hodně důležité, s argumentací SVJ, že provozování 

krátkodobého ubytování v bytě je v rozporu se stavebními předpisy, neboť bytovou jednotku 

lze užívat jen k účelu, ke kterému byla zkolaudována, to je k trvalému bydlení, nikoli k 

poskytování ubytovacích služeb atd. 

 Tady je to jasně napsané, že říkám to, co kdysi dávno říkal pan Městecký. Co ale na to 

řekne pan Městecký? To si přečtěte: 

 Podle mne je to cesta do pekel, a to především kvůli těm konkrétním osobám, co se na 

soud obrátily. Některé z nich znám osobně. 

 Na soud jsme se neobrátili my, které zná pan Městecký osobně, pravděpodobně mne 

zná, ale nezná ani mého tátu. Další věc – na soud se obrátil ten, co pronajímá. 

 Toto jsem se dozvěděla po třech měsících, když jsme seděli ve výboru a ještě jsme se 

ani pořádně neznali, tak už to jelo přes média. Nepřipadá vám to škoda? Nedalo se to využít 

jinak? Spolkla jsem to a jela jsem dál. 

 Další, co bych chtěla ukázat, je neloajalita. Pan Městecký zveřejnil materiál před 

odsouhlasení výborem. Už jsem to tady několikrát citovala, usnesení budu citovat znovu: 

 Výbor bere na vědomí zpracování materiálu uplatnění současných zákonů, který jsem 

vymyslela a navrhla jeho strukturu já. Materiál byl předán členům výboru a bude předán 

příslušným úředníkům, kteří se k dokumentu do 12.2.2021 budou mít příležitost vyjádřit, což 

si myslím, že bychom všichni mohli považovat za férové – když je někdo v dokumentu 

kritizován, aby se k němu mohla vyjádřit protistrana. U pana Městeckého to není úplně 

zvykem. Potvrdilo to, co už jsem viděla před tím, než jsem mohla mít tento výstup, že mu 

někdo poslal přílohy a že se k nim vyjádřil dřív než to proběhlo zastupitelstvem. Fajn, beru. 

 Následně bude na výboru diskutován. Do té doby nebude materiál zveřejňován, 

protože se jedná o interní materiál. Pokud toto člen výboru není schopen akceptovat a poruší 

to tím, že to zveřejní na komisi Magistrátu, aby se tam potom trefil ještě cizím nápadem a 

neuctivě, tak o tom popřemýšlejte.  

 Také jsem se ještě dočetla – to souvisí s nespokojeností pana Městeckého: Jsem 

bohužel členem ONOVHO. Když se podíváme na písmenka, jak jsou postavena na klávesnici, 

tak jsem se ve výboru pobavila. Od počátečního nadšení, že se chce něco udělat, přestal jsem 

mít pocit nehrdosti na své členství, jsem ve stavu, že se stydím být členem takové instituce. 

 Proč tam chce být? Proč píše panu Nazarskému do mailu: uvidíme se, těším se, výbor 

je veřejný? Nenutím ho. Ať si odpočine a ať je spokojený. 
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 Ještě několik zmínek. Výbor nic nedělá a je atrapou. Zopakovala bych, jak na co pan 

Městecký reagoval. Brožura seznámení se s problematikou v souvislostech – špatně, výstava 

o šíření problematiky – špatně, rozhovory a šíření problematiky – špatně, soud je cesta do 

pekel – špatně, mít zástupce městské části ve skupině připomínkující krátkodobé ubytování na 

poli Evropské unie, získala jsem to přes Brusel, dalo mi to dost práce – pro pana Městeckého 

špatně, stojí to za prd a stálo to moc peněz, obsah webu – špatně, materiál právní analýza, 

stanovisko k provozování krátkodobého ubytování – špatně, materiál vyjádření úředníků – 

špatně, sledování různých cest výboru včetně zákonných změn – špatně, legalizace Volejte 

Opletalku – špatně, pomoc lidem v době covidu dezinfikováním domů – špatně, výbor se v 

době covidu sešel třináctkrát – málo, živnostenský úřad nic nedělá – špatně, sledovat a 

inspirovat se v zahraničí – špatně, hlasování zástupce městské části ve prospěch SVJ 

postižených domů odsouhlasené zastupitelstvem – špatně, nový zákon je legalizace – špatně, 

zpráva o činnosti výboru – úplně špatně. 

 Je to 1,5letá snaha toto všechno házet za hlavu. 

 Chtěla bych tady položit na stůl otázku: co kdyby pravda mohla být někde mezi? Kdo 

se v Praze prokazatelně problematikou zabýval? Jsme to my dva – já a pan Městecký. Bylo by 

fajn, kdyby byl schopen to respektovat a možná z toho něco vytěžit. 

 Tady ještě výstava – špatně. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za úvod. Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nesouhlasím s tím z několika důvodů. Pokud se to prosadí ze strany současné koalice, 

dojde k riziku naschválu mezi Prahou 1 a hl. městem Prahou. Vidíme to např. u otázky 

tranzitu, když Magistrát s tím chce něco dělat, a Praha1 to blokuje, vidíme to u tramvaje na 

Václavském náměstí. Magistrát to zkouší, Praha 1 dělá problémy.  

 Bojím se toho, že pan Městecký nadále spolupracuje s Magistrátem. Vyloučením bude 

logické, že to bude nějak bojkotovat, zaujímat odlišný postoj atd.  

 Pokud jde o formální náležitosti tisku, upozorňoval jsem na to e-mailem, že neměl 

žádné zdůvodnění. Teď nám přistála na stole série nějakých citací ze sociálních sítí. Zdá se, že 

se jedná o nějakou kombinaci věcných sporů a osobních sporů. Je tady tvrzeno, že pan 

Městecký všechno neguje atd. Zmíním, že včera na webu Prahy 1 bylo schváleno to, čeho pan 

Městecký dosáhl. Inicioval totiž, že stavební úřady daly pokutu provozovatelům AIRBNB v 

domě v Růžové ulici. Jedná se o dům, kde pan Městecký je předsedou SVJ. Byla to jeho 

iniciativa, on to vyargumentoval. 

 Toto bylo včera schváleno a dnes jde o vyloučení z jediného orgánu, který v této věci 

má co dělat.  

 Ptám se: opravdu není možné se nad osobní a věcné spory přenést a pokračovat, je 

nutné z pozice síly vůči panu Městeckému zasáhnout? Pokud by nebylo možné lidsky ve 

spolupráci pokračovat, ptám se paní předsedkyně: opravdu si myslíte, když jste pro řešení 

AIRBNB, že je to důležitější než pan Městecký? Otázka loajality - že pan Městecký kritizuje 

věci na Praze 1, to by podle mne pro odpovědného politika, který opravdu chce věci řešit a 

aby těchto věcí dosáhl, musí spolupracovat i s lidmi, kteří mu nejsou sympatičtí, to by podle 

mého nemusel být takový problém. 

 Nesouhlasím s tím a budu navrhovat, aby k tomu nedošlo.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická poznámka od paní Počarovské. 
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P.  P o č a r o v s k á : 

 Žádám o ukončení diskuse. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 8, proti 4, zdrželi se 2, nehlasovalo 8. Tento návrh nebyl přijat, 

budeme pokračovat v diskusi. Pan kolega Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Sledoval jsem to a říkal jsem kol. Baborákové, že je chyba takto postupovat. Říkáte 

nám i osobní věci z vašeho domu, které jsou spojeny s vámi a s lidmi kolem vás. Není to ale 

nutně práce tohoto výboru. Myslím si, že si to celé berete příliš osobně a že je politická chyba 

přistoupit k této restrikci, že toho člověka vyloučíte. Jedná se o člověka, který má 

prokazatelné výsledky, a s tím se nevypořádáváte. Jeho výsledky městská část prezentuje jako 

své úspěchy, což mi připadá divné. Politik musí mít sílu ustát nějakou kritiku. Ve chvíli, kdy 

je to nesnesitelné, vyvolat nějakou medializaci a s pomocí třetího se s člověkem buď rozejít, 

nebo se domluvit na nějakých nových pravidlech. Takto člověka kopnout do zadku, to se 

obrací proti vám, divím se, že to nevidíte. Směje se vám polovina Prahy 1, že vyhazujete 

jediného člověka, který v AIRBNB něco dělá. Udělejte to a dostanete další mínusové 

politické body na Praze 1. Chcete ANO na Praze 1 úplně pohřbít? Nechápu to.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím nechat to na každém hlasujícím. Prosím pokračovat v rozpravě. Další na řadě 

je pan zastupitel Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Je škoda, že tady pan Městecký není, aby se mohl bránit. Je trochu nefér mluvit tady 

do detailů pouze jednostranně o nějakých jeho chybách nebo pochybeních. Z úst pana starosty 

zazněla tady slova o gentlemanství. Myslím, že výkřiky a výčitky vůči člověku, který tady 

není, není úplně fér. 

 Zároveň bych se chtěl zeptat, pokud uznáváte spolek jako nějakou entitu, která 

představuje na poli boje proti krátkodobému ubytování významný element, tak jestli pozvete 

do výboru někoho jiného z tohoto spolku? Domnívám se, že pan Městecký odvedl velký kus 

práce. 

 Rovněž se připojuji k názoru, že nepovažuji ani náhodou za rozumné člověka, který se 

tomu věnuje na profesionální úrovni, z výboru vyhazovat. Neprospěje to věci samotné a ani 

vám.  

 

P.  H e j m a : 

 Hlásí se paní předkladatelka. 

 

P.  B a b o r á k o v á : 

 Ve stručnosti bych zareagovala, protože bych to nestihla zapisovat. 

 Iniciativa byla zejména paní Marvanové a pana starosty. Pan Městecký podal jen 

podnět.  

 Další věc – osobní spory. Ukažte mi, jak vedu osobní spor. Reaguji po 1,5 roce.  

 Kdo je polovina Prahy? Ten facebook? 

 Na pana Brože. Říkáte, že mluvím jednostranně. Uvědomte si, že jsem celou dobu 

mlčela a byla slušná, ale už to přešlo přes nějakou hranu. Jste chytrý člověk, viděl jste to? 

Toto bylo neslušné vůči mně i výboru. Ten člověk dělal za našimi zády, odešel z výboru, 

sbalil si věci s informacemi a použil je proti nám. To považuji za nefér, a vy to v duchu víte. 
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 Gentlemanství. Myslíte si, že to co jsem vám ukazovala, bylo gentlemanství vůči 

výboru a vůči mně? Reaguji na to, co proběhlo. Nereagovala jsem na to ani na facebooku, 

vždycky jsem jen řekla – mám na to svědky: Pane Městecký, byla bych moc ráda, kdybych si 

nemusela o tom číst v médiích, prosím, řekněte to na výboru. Někdo tady říkal, že je nefér, 

proč se to neřeklo na výboru nebo na komisi. Ten člověk mi mluvil z duše.  

 

P.  H e j m a : 

 S technickou pan Mařík. Máte slovo. 

 

P.  M a ř í k : 

 Vzhledem k tomu, že tady toho bylo řečeno dost, požádal bych o ukončeni diskuse. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o ukončeni rozpravy. Pro 14, proti 3, zdrželi se 2, nehlasovali 3. 

Návrh byl přijat. Rozprava proběhne do vyčerpání přihlášených. 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Shrnu vývoj ještě za mého působení. Když jsem si vzal na starost tuto problematiku, 

zřídil jsem pracovní skupinu, kam jsem zval lidi, kteří se na mne obraceli a měli dobré 

nápady. Byla to velmi dobrá skupina lidí, ze kterých se vykrystalizovali nejlepší. Za 

nejschopnějšího jsem považoval pana Ing. Městeckého. Když jsme se sešli s paní 

Baborákovou, abych jí předal nějaké new how, vřele jsem jí doporučil, aby pana Ing. 

Městeckého do výboru přizvala, což se povedlo a mně to dělalo velkou radost.  

 Nadržuji panu Ing. Městeckému, protože souhlasím s jeho názory na řešení 

problematiky ubytovacích služeb v nezkolaudovaných prostorech, že je to nezákonné. Stejně 

jako on se domnívám, že je to jediná správná cesta, jak se s tím vypořádat. 

 Pan Ing. Městecký na tomto poli učinil obrovský kus práce. Mnohdy jsem to už 

vzdával, viděl jsem nepochopení nebo nezájem, ale on se nenechal odradit a nakonec dosáhl 

toho, že mu dali za pravdu vyšší instance, počínaje Magistrátem, paní Hana Marvanová-

Kordová s ombudsmanem. Jeho právní názor se dostal do povědomí, že to bude ta správná 

cesta. Když jsme měli na výboru paní Marvanovou, tak tam došlo k malému sporu. Paní radní 

tam jasně říkala, že nemůžeme rezignovat na vymáhání práva. To je to, co razil pan Ing. 

Městecký a o čem si myslím, že se blýská na dobré časy.  

 V okamžiku, kdy se mu povedlo přesvědčit i tam, kde to bylo dost obtížně 

přesvědčovat, tak když se dostavil tento úspěch, tak vy se ho chcete zbavit. Nedivím se 

vzrůstající nedůvěře vůči vaší osobě, paní předsedkyně, protože jak  sleduji vaše hlasování na 

zastupitelstvu, tak mám nedůvěru k tomu, co chcete a sledujete. Co jste ve vládní koalici – 

když začnu hazardem, Intercontinentalem, javorem, co jste tu dnes předvedla, minule jednací 

řády – je to smutné. Nečekal jsem právě u vaší osoby tak velké zklamání. Vyvrcholilo to 

odvoláním.  

 Dobře to zapadá do kontextu dnešního a minulého zastupitelstva. Pavel Čižinský byl 

shledán vinným, že porušil nějaký etický kodex, zřejmě ho to bude stát funkce v komisích, ve 

kterých je. Předpokládám, že u Tomáše Víchy to bude totéž, bude ho to také stát funkce a teď 

vyloučíte pana Ing. Městeckého. Teď se zeptám: co bude dál? Kdo bude další na řadě? Asi já, 

moje manželka ze školské komise a ze sociální komise, protože se jí tam také spousta věcí 

nelíbí. Kde se toto zastaví? 

 Jsem proti vyloučení. Chtěl jsem dát pozměňovací návrh, aby byl změněn výbor proti 

vylidňování, ale teď na to nemám sílu. Jsem velmi unaven a těším se domů, ale toto jsem 

chtěl říci. Děkuji za pozornost.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Naváži na unaveného pana zastupitele Nazarského. Navrhl jsem svého zástupce do 

daného výboru a nyní ho ANO žádá odvolat.  

 Trochu mi vadily výhružky pana zastupitele Čižinského, jak předem říká o vyhlášení 

války a využívá k tomu lživé věci, tramvaj na Václaváku apod. Odpusťte si to, vím, že si 

myslíte, když to řeknete na mikrofon, tak je to pravda, ale není to pravda.  

 Osobně vnímám pana Městeckého jako někoho, kdo hodně mluví, rád o sobě píše a 

navštěvuje různé pořady. AIRBNB všichni vnímáme jako velký problém, každý můžeme mít 

různý nápad, jak to řešit. Diskutujeme o tom nejen s těmi, kteří jsou ve výboru, ale i v rámci 

rady. Kolikrát jsme si vyměňovali informace na tento problém, který všichni vnímáme. Jako 

nečlen výboru, který se o to zajímá, chci se o tom bavit s někým, kdo diskutuje. Je to třeba 

pan Eisenreich, který je pro mne větším odborníkem, protože komunikuje nejen s členy 

výboru, ale akceptuje a vysvětluje mi věci. Pana Městeckého jsem v životě neviděl, jen ho 

všude slyším a mluvím se spoustou naštvaných lidí, kteří jsou různě uraženi, ať jde o 

úředníky, členy výborů. Bohužel, kdo neříká, že on je nejlepší a jediný odborník, tak je hned 

urážen. To mi vadí, protože řešení problematiky je týmová práce. Je to o tom, že lidé 

komunikují, že se akceptují, ne že spolek je nudný, že se neštítí ukrást jiné materiály, zveřejnit 

je a napsat, že jsou jeho, to mi vadí. Všechno jen dehonestovat a říkat, že je to špatně. Chápu, 

že je skupina lidí, která to říká, ale i to je špatně. S ostatními členy výboru jsem se viděl, bavil 

jsem se s nimi, vyměňovali jsme si názory, ale on je jediný, kterého jsem vůbec neviděl a ani 

se mi po tom nestýská. Není to týmový hráč. Je to ale týmová práce, ANO si ho navrhlo a 

navrhuje odvolání a po tom, co jsem si přečetl a viděl, se tomu nedivím.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Scholze. 

 

P.  S c h o l z : 

 I já jsem znaven a dobře se mi nemluví. Na výboru bylo odvedeno hodně dobré práce. 

Je pravda, že s panem Městeckým je často komunikace složitá. Začal svou politickou kampaň 

v barvách Prahy sobě nebo Pirátů, nevím, kam se uchýlí. Vnímám, že je to politický nominant 

ANO, které ho chce odvolat a nevidím v tom žádný problém.  

 

P  H e j m a : 

 Prosím pana radního Cabana. 

 

P.  C a b a n : 

 Předpokládám, že pan Městecký je velmi zdatný na sociálních sítích, kde zdatný 

nejsem, a podle všeho se tam umí prezentovat.  

 Musím odpovědět panu Čižinskému, Kučerovi a Brožovi, kteří měli poznámky. Vím, 

že nikdy na jednání výboru nebyli, zatímco já tam jsem vždycky.  

 K otázce pana Čižinského, jestli paní Baboráková je lepší nebo horší než pan 

Městecký a jestli udělala více nebo méně. Říkám, že paní Baboráková udělala určitě více. 

 K panu Petrovi Kučerovi. Myslím si, že je to přesně naopak, práci výboru pan 

Městecký vzal a podle mého názoru ji na veřejných sítích zneužil. To, že udělal pan Městecký 

víc než celý výbor. Nevím, z čeho čerpáš a jak bys to dokladoval. 
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 K tomu, jak se lidsky srovnat. Pana Městeckého jsem na výboru dvakrát žádal, aby 

jednal tak, že chce kreativně tvořit v rámci výboru a ne aby tam vytvářel tak neskutečnou 

náladu, že chce vytvářet takové prostředí, ve kterém nedokáži pracovat. Kdyby tady byl 

přítomný pan Nazarský, který bohužel odešel, mohl by říct, že mluvím pravdu. 

 Myslím, že je to člověk velmi schopný, ale vnímá jen svoji vlastní pravdu. Nebyl 

schopný hrát týmovou hru. Přirovnal bych to k fotbalovým týmům. Jako příklad uvedu ve 

Spartě hrajícího Rumuna Stancia, který do týmu vůbec nezapadl a je to přitom skvělý 

fotbalista. Přešel do Slávie, klub mu vyhovoval víc a hraje tam skvěle.  

 Toto je možná případ pana Městeckého. Možná mezi tzv. svými bude generovat 

geniální nápady, ale ve výboru negeneroval vůbec nic. Dvakrát jsem ho požádal, aby se k 

věcem stavěl konstruktivně, aby kromě svého názoru přijal i náš názor a společnými silami to 

někam pojďme tlačit. To se nestalo. Nezlobte se na mne, když je schopen na veřejných 

sociálních sítích napsat, že není hrdý na své členství a že se za ně stydí, tak mu jen 

pomáháme. Už se nemusí stydět a může to dělat tak, jak chce. Jasně vyjádřil nedůvěru ve 

výbor, tak není přece možné, aby ve výboru dále pracoval.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Je mi také líto, že tady pan Ing. Městecký není, ale kdo by tady s námi do této časné 

hodiny zůstal. Musím rozporovat to, že pan inženýr není známý v problematice, kterou dělá, 

protože od předvčerejška po včerejšek jsem měl několik kontaktů z hl. m. Prahy, někteří 

kolegové z Magistrátu za mnou přišli, protože chtěli vědět, jak budu hlasovat.  

 Neřeknu nic, co by nebylo známé. S panem inženýrem ve spoustě věcech nesouhlasím 

a nemáme k sobě blízko ani lidsky, ale to neznamená, že někdo chce teď vědět, jak budu 

hlasovat. Byl jsem jedním z těch, kdo za kolegyní Baborákovou šel a požádal ji o zvážení, aby 

pan inženýr byl součástí výboru. Byl jsem rád, že se tak stalo. 

 Když jsem si ověřoval tuto záležitost, ptal jsem se, koho je Ing. Městecký nominant. 

Nemohu souhlasit s tím, že je to nominant ANO. Podle mne je to nominant předsedkyně jako 

odborník. Tak to vnímám.  

 Záměrně jsem se minulý týden myslím v pátek ptal těch, kteří sledují sociální sítě, kdo 

je autorem toho statusu a kdo to psal. Obsahem statusu byla kritika výboru a jakási neochota. 

Ptal jsem se záměrně zrovna z toho důvodu, že jsem měl tento pátek k dispozici tisky na 

úterní radu a už tam byl návrh programu na zastupitelstvo. Tušil jsem, kdo bude osobou, která 

by měla být navrhována pro odvolání. To byl důvod, proč jsem se ptal. Pro mne je důležité, 

jestli kritika směrem k výboru je pouze ze strany pana inženýra, nebo i ze strany některých 

jiných členů spolku. Minulý víkend jsem hovořil s jedním čelným představitelem hl. m. 

Prahy, přiznám se, že jsem mu tuto záležitost sdělil a řekl jsem mu svůj postoj – myslím, že to 

vyvolá nějakou reakci, a on mi řekl, že pan Městecký stejně prezentuje nespokojenost s účastí 

ve výboru a že v podstatě říká to, co tady zaznělo. 

 Myslím si, že s ohledem na to, co je zde prezentováno a co přišlo i do mailů a co je 

zveřejňované i na sociálních sítích, tak to dementuje. Je škoda, že to tak pan inženýr 

prezentoval.  

 Chci se zeptat: v momentu, kdy by byl pan inženýr odvolán, zamýšlí se s náhradou? 

Byla by náhrada umožněna členům tohoto spolku, nebo s ohledem na navržené usnesení 

uvažujete, že se počet členů sníží a bude pracovat ve stejném módu jako v Kontrolním 

výboru, kdy od politického převratu je počet snížen o jednoho člena? 
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kračmana. 

 

P.  K r a č m a n: 

 Mám několik poznámek jako člen výboru. Zaznělo tady víc věcí. Z vlastní zkušenosti. 

Např. kol. Kučera říkal, že předseda nějakého výboru musí být schopen něco zkousnout, 

nějakou kritiku apod. Obdivuji předsedkyni Baborákovou, že 1,5 roku vydržela poměrně 

nekolegiální, arogantní chování pana Ing. Městeckého. Já bych to asi nevydržel, a to jsem v 

politice o dvě volební období déle.  

 Co se týká fungování, na problematiku je třeba se dívat komplexněji, což pan Ing. 

Městecký naprosto odmítá. V cestě, jak se s problematikou krátkodobého ubytování v bytech 

vypořádat, nemá současná právní situace jednoduché a rozhodně ne rychlé řešení.  

 Na letošním jednání výboru paní předsedkyně říkala, že jejím hlavním cílem je 

dosáhnout toho, aby obyvatelé Prahy 1, kteří jsou nejvíce zasaženi fenoménem krátkodobého 

ubytování, se mohli v klidu vyspat, že by se ráda chtěla dostat k tomuto cíli co nejrychleji, a 

proto se snaží hledat nejen jednu cestu, ale způsob, jak se k tomu dostat co nejrychleji. Na to 

reagoval pan Ing. Městecký tak, že ho nezajímá, aby se lidé mohli vyspat. To ho cituji.  

 Obdivuji paní předsedkyni, že to vydržela tak dlouho. Bohužel, vzhledem k působení 

pana Městeckého v rámci výboru a k jeho prezentaci na veřejnosti a v sociálních sítích jeho 

odvolání podporuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý :(hovoří většinou nesrozumitelně) 

 Jediný důvod k podpoře odvolání je ten, který říkal Richard Bureš, že pan 

(nesrozumitelné jméno) má být nominant ANO. Pro mne by to asi byla taková urážka, že 

bych možná odstoupil i sám. V zásadě s tím nesouhlasím, možná máte takové dohody, on o 

tom určitě nevěděl. Zde byl tlak občanské společnosti naprosto oprávněný a na základě toho 

se mu vyhovělo. Prosím to prověřit, je to nehorázné.  

 Reakce na Michala Cabana a na všechny. Základní pokrytectví, které tady máte je, že 

Ing. Městeckému vyčítáte, že je tvrdohlavý s právním názorem, který třeba obecně přijímán 

není. Současně se chlubíte tím, že dík této tvrdohlavosti prosadí, že se jednoduché řešení, 

pokutování, možná prosadí. To je to hlavní. Kdyby pan Městecký nebyl tak umanutý, tak jste 

žádný status na váš facebook nepsali, protože by tady rozhodnutí stavebního úřadu nebylo. 

Chlubíte se a současně jeho snahu podrážíte, že máte víc cest, že to tak nelegální není apod. 

Tím nabouráváte jeho koncepci, kterou se chlubíte, když to někdy vyjde. To si myslím, že je 

hlavní problém této vaší jakoby trapné psychologizace atd. osoby, se kterou nesouhlasíte a 

kterou jste se rozhodli virtuálně odstřelit.  

 Ještě zmíním skutečnost, že spory pana Městeckého s paní Baborákovou nebyly pouze 

věcné ve smyslu jít cestou nového zákona, nebo stačí prosadit vymáhání současného zákona, 

podle mne nebyly ani osobní, ale byly tady i ohledně financování výboru a jeho zakázky. 

Prosím paní Valíčkovou, aby promítla první přílohu. (Zcela nesrozumitelné) 

 Tady je, že tato společnost (pozn.: zřejmě Pitoresq) brzy po převratu v loňském roce 

získala po převratu levné nájemné v Náprstkově ulici. Ačkoli neměla žádnou provozovnu, 

získala slevu ve výši 50 tis. Kč z titulu, že jde o občanskou vybavenost, což je naprostý 

nesmysl.  

 Na tuto kritiku nebylo reagováno. Když jsem to předkládal na zastupitelstvo, bylo to 

vyřazeno  z programu. Chci, aby to tady také zaznělo.  
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 Ptám se paní předsedkyně, jaký je váš vztah ke společnosti Pitoresq s.r.o. a co řeknete 

na slevu, která je zřejmě neoprávněná? 

 

P.  H e j m a : 

 Chce paní předsedkyně reagovat? 

 

P.  Sitár B a b o r á k o v á : 

 Co se týká Pitoresqu, pokud dobře vím, byl to záměr a neměla jsem s tím absolutně nic 

společného. Vím ale, že se tam přihlásil jediný. Kdyby dali 10 tisíc, tak to vyhrají s touto 

částkou. Říkám vám, že jsem s tím neměla vůbec nic společného.  

 Co se týká zadávání zakázek firmě, tak jsem vám to říkala na hřišti za Haštalem, kam 

jste si mě pozval. Říkala jsem vám to upřímně a ještě jsem vám citovala ceny. Byla u toho i 

paní Talacková. To vám asi nestačilo. Tam jste mne pochopili, ale chápu, že to teď 

potřebujete říct do mikrofonu, do médií a budeme tisíckrát číst, že brožury stály 66 tisíc a lidé 

budou komentovat, že taková cena není možná, ale už nikdo neřeší, kolik brožur to bylo. 

 Chtěla bych se vás zeptat. Pracoval jste někdy v polygrafii? Umíte vykalkulovat 

zakázku jako tiskovinu? Ne. Registroval jste někdy doménu? Ne. Chci vám jen říct, že když 

se v dnešní době registruje doména, což jste mi někdy vyčítal i přes internet, tak je to jako na 

burze, musíte rychle jednat. Znamená to, že když doména je, rychle ji koupíte, pak na ni 

uděláte web a pak ji převedete městské části. To jsem vám také vysvětlovala a dokonce jste 

dostal ode mne papíry na stůl.  

 Ke slevě Pitoresq. Nejsem radní, nejednám v tom, nemám s tím nic společného. Vy 

říkáte, že nabouráváme jeho koncepci. Nenabourávám jeho koncepci, on mě pořád někde 

promílá, pořád kritizuje a já se pořád jen bráním. Nedehonostuji jeho práci, bráním se vůči 

tomu, jak jedná. To je celé. Budu velmi ráda, když se mu v problematice podaří, aby to někam 

vedlo. Zkuste si zpětně přečíst nějaké mé reakce v článcích, nekritizuji a nedehonostuji ho, 

všechna řešení podporuji. Strašně si přeji, abych se mohla v klidu vyspat. Když to k tomu 

přispěje, tak to bude skvělé. 

 Ještě vás bude zajímat, že na Pitoresq bylo výběrové řízení. Vyhráli mezi čtyřmi 

firmami web. Na základě toho ještě v rámci webu udělali web na vizuální identitu, a proto se 

další zakázky dávaly jim.  

 V polygrafii jsem vyrostla a ošidit se tady nenechám. Nejsem tady kvůli tomu, abych 

si vydělala na letáčcích, to mi věřte. 

 

P.  H e j m a : 

 Dovolím si též reagovat. V prvé řadě je škoda, že tady pan Městecký není 

Předpokládám, že když do poslední chvíle byl schopen psát rozsáhlé e-maily, věděl o tom, že 

se věc projednává a bez problémů mohl přijít a tady vystoupit. Myslím si, že když může v tuto 

chvíli velmi čile komunikovat na sociálních sítích a pokračovat v poměrně velmi silné 

dehonestaci paní předsedkyně Baborákové, mohl nám to tady říct. Bohužel, je to typ člověka, 

který je silný někde v soukromí a „pálí“ to do sociálních sítí, protože tam může uvést cokoli a 

nehrozí za to vůbec nic. 

 Věc bych trochu odpolitizoval a sundal z toho paranoistický dres. Pan Městecký byl 

paní předsedkyní nominován jako odborník, který se prezentoval, že je zástupce Spolku pro 

snesitelné bydlení, takže vyvolávat dojem, který může být prospěšný. Paní Sitár Baboráková 

projevila velkorysost v tom, že ho vzala do výboru a myslela si, že tam bude byť oponentem, 

ale konstruktivním a ne destruktivním. V tomto směru si myslím, že není potřeba víc říkat. 

Měli jsme tady celou řadu konkrétních argumentů, co se vyčítá panu Městeckému. Výbor je 

náš poradní orgán, každý člen výboru má radit, říci svůj názor, ale výbor nesmí destruovat.  
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 Souhlasím s tím, co řekl pan kolega Caban, že panu Městeckému pomáháme. 

Nemůžeme se dívat na to, jak píše, že není hrdý na své členství a stydí se, že je členem takové 

instituce. Tak proč takového člověka v našem poradním orgánu držet, proč tímto způsobem 

dehonestovat poradní orgán? Na to se nemůžeme dál dívat. 

 Myslím, že v tomto směru je třeba se zastat paní kolegyně Sitár Baborákové. Jsem 

jedním z těch, který s ní nejblíže spolupracuje a mne samotného uráží urážky, které jdou na 

její hlavu, že nic nedělá, že všechno „voře“, že to je k ničemu. Naopak bych řekl, že udělala 

strašně moc práce, jen je to člověk, který se nechlubí, na rozdíl od pana Městeckého, který se 

snaží být všude. Vůbec si nemyslím, že z hlediska hl. města měl hrozit nějaký bojkot. Kdo je 

pan Městecký? Je to člověk, kterého Hana Marvanová vzala do komise na městě. Dnes ráno 

jsem s Hanou Marvanovou mluvil a neřekla ani slovo o tom, že máme zachraňovat pana 

Městeckého. Naopak se radovala ze společné práce, že jsme dokázali právě přes náš stavební 

úřad dosáhnout potvrzení rozhodnutí ohledně rozporu s kolaudovaným stavem. I ona se o to 

velmi zasloužila a měla z toho radost. Stejně tak by měl mít z toho radost i pan Městecký, a ne 

nám tady napadat naši kolegyni. Na to se nemůžeme přece dívat nejen jako kolegové, ale 

především jako chlapi. Nenecháme přece do ní takto kopat. Pokud se někomu nelíbí být naším 

poradcem, tak ať to nedělá, nemusí u toho být.  

 Vůbec si nemyslím, že by se hl. město zhroutilo z toho, že nebude pan Městecký.  

 Přirovnání s jiným týmem je velmi trefné. Jestliže má možnost si hrát ve svém týmu, 

chtěl bych rád vědět, co je to Spolek snesitelného bydlení, kdo je tam další. Nikoho dalšího 

jsem nepotkal. Vím, že je tam několik zástupců SVJ, kteří mi říkali, že je to tam zvláštní, že 

se tam pořád nadává a že nic konstruktivního z pana Městeckého nevypadne. 

 Další věc, na kterou se jako starosta dívat nebudu – když budu neustále poslouchat 

stížnosti od našich úředníků, kteří se tady v dobré víře snaží věcem pomáhat, ale odmítají 

snášet agresivitu a urážky pana Městeckého. Agresivita, kterou prezentuje navenek, je přesně 

odrazem stavu dnešní společnosti, která bohužel agresivitu generuje. Díky frustraci některých 

vyústí až k takovým činům jako třeba k zastřelení pracovnice úřadu práce na Praze 2. Naši 

úředníci už toho také mají dost. Jsou ochotni nám pomáhat, ale nebudou snášet chování 

takových lidí jako je pan Městecký. 

 V tomto směru nevidím ani důvod, že by se nám za to měl někdo smát. Možná, že 

někdo z fandů pana Městeckého, ale na druhou stranu si myslím, že si lidé budou ťukat na 

čelo, že vůbec někoho takového v našem poradním orgánu držíme. Panu Městeckému budu 

držet palce, ať ve své píli pokračuje, ale za sebe ho odmítám dále tolerovat v našem poradním 

orgánu.  

 Prosím pana Grabiena Procházku a pana Bodečka o jeho technickou poznámku. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Odpoví mi paní Baboráková na můj dotaz, zda se v případě odvolání uvažuje o tom, že 

by byl osloven někdo jiný z toho spolku? Může to být až potom.  

  

P.  Grabein P r o c h á z k a : 

 Několik poznámek. Jednoznačně podporuji Broňu, protože ji znám, vím, s čím do toho 

šla, co tomu obětuje a především, že to myslí vážně a chce dospět k nějakému výsledku.  

 Úplně se tady vytratila jedna věc, že lidem, kteří se chtějí klidně vyspat, sdílené 

ubytování strašně vadí. Je jim úplně jedno, jestli je za tím pan Městecký, paní Baboráková 

nebo někdo jiný, chtějí, aby po deseti letech, po které musí snášet všechny neduhy, které jsou 

spojené s tímto podnikáním a během kterých se neudělalo nic, se něco konkrétního udělalo. 

Byla řada různých komisí, pracovních skupin, spolků, ať Magistrát nebo kdekoli jinde, a 

výsledek je nula. Podívejte se po světě. Města, která s tím chtěla něco udělat, to udělala velice 

rychle, většinou přes licence. Jen se řeklo, jak licence bude tvrdá. Vždycky si našla v 
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zákonech cestu, jak to omezit. Jen tady už přes deset let se jen „určité skupiny“ přetahují a 

haštěří, ale těm, kteří na Praze 1 bydlí a kteří to musí snášet, je to úplně jedno. Jestli si tady na 

tom někdo hraje P.R., jestli tady někdo říká, „to si jen podkopáváte půdu, půl Prahy půjde 

proti vám“, tak půl Prahy nepůjde. Půjde za námi nebo za kýmkoli jiným, komu se to podaří 

udělat a bude mít výsledek. Výsledek dosud nemá nikdo. Jediný, kdo v této oblasti podnikání 

udělal něco „pozitivního“, byl covid, ale jinak nikdo. Běží to dál, už se to zase rozbíhá. 

 Znovu opakuji: lidem, kteří jsou nejvíce postiženi, je úplně jedno, kdo to za ně 

vymyslí a realizuje, aby byl nějaký výsledek. To, že tady budou plamenné řeči o tom, kolik se 

umístí statusů na facebook atd. a jestli je tady nějaký spor mezi paní Baborákovou a panem 

Městeckým, tak jděte do těch domů, lidi to vůbec nezajímá, je jim to úplně jedno. Ptají se na 

jednou věc: kdy s tím něco uděláte? Můžeme jim pořád říkat, že děláme, ale 10 let se nic 

neděje. Když se ale podívají po Evropě a po světě a vidí, že ostatní města to zvládla, je asi 

chyba jinde. 

 Když něčeho chcete dosáhnout, je to složité, musíte se do toho zakousnout, překonat 

řadu překážek a tlačit to před sebou. K tomu potřebujete tým lidí, který vám s tím pomůže. V 

týmu nemusí mít všichni na všechno stejný názor.ale musí táhnout za jeden provaz. V 

okamžiku, kdy tam máte člověka, který vám to naopak nabourává, vždycky se ho zbavíte. Je 

jedno, jestli to je v podnikání, v politice nebo v jiné činnosti. Přece nebudete něco dělat, když 

vám tam někdo bude soustavně házet klacky pod nohy a bude se vám snažit práci kazit. 

 Závěr je ten, že se tady z toho zcela vytratil ten merit, že je to problém, který trápí lidi, 

že to není nějaká politická diskuse, předhánění se v P.R v nějakých statusech, ale že tady jde o 

občany Prahy 1, kterým to vadí. Je jim úplně jedno, kdo jim to zařídí, ale po 10 letech čekají 

na to, že s tím budeme schopni konečně něco udělat.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o závěrečné slovo předkladatelku. 

 

P.  Sitár  B a b o r á k o v á : 

 Chtěla bych poděkovat všem, kteří se k tomu vyjádřili. Po 1,5 roce, kdy to bylo těžké, 

jsem ráda, že jste mě vyslechli. Nemám důvod špinit práci pana Městeckého a dosud jsem to 

ani nedělala. Jen ho vyzývám, možná i přes vás, k nějakému respektu, protože jen tak 

docílíme z jedné nebo z druhé strany cíle.  

 Chtěla bych říct, že tím, kdo vyvolával akci, byl pan Městecký, a na to po 1,5 roce je 

moje reakce. Znamená to, že pokud bude dál vyvolávat akce, bude následovat reakce. Prosím, 

akci si ohlídejte. Je to možná na pana Čižinského.  

 Vyvstala otázka, kdo zaplní jeho místo. V současné době vedu jednáni s člověkem, o 

kterém si myslím, že by byl do výboru perfektní. Je to odborník a myslím, že byste i vy 

uznali, že je skvělý. Myslím si, že by byl pro výbor velkým přínosem. V případě, že nabídku 

přijme, tak i přesto jsem připravena vyzvat Spolek pro snesitelné bydlení, aby na místo pana 

Městeckého nominoval svého kandidáta a aby tam měl svého člena. Znovu opakuji: lidí si 

vážím, bydlí v těch činžácích stejně jako já, spoustu z nich znám. Ten člověk bude mít přístup 

k materiálům, bude se moci vyjádřit atd. Informaci teď nemám, nemohu vám říci jméno. 

Doufám, že do příště budu vědět víc. 

 Děkuji vám, že jste se k tomu vyjádřili. 

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Slovo má předseda Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 Byl nám doručen pozměňovací návrh od pana zastupitele Čižinského. 
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 Odvolává paní Bronislavu Sitár Baborákovou z funkce předsedkyně výboru proti 

vylidňování centra a pro podporu komunitního života.  

 

P.  H e j m a : 

 I tak se dá na to reagovat. Prosím hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu, i když byl 

porušen jednací řád, takže bychom neměli o tom hlasovat vůbec.  

 Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí k otevření rozpravy, prosím hlasovat o 

původním návrhu usnesení. Hlasujeme o odvoláni pana Ing. Petra Městeckého.. 

 Končím hlasování, nebyla navržena tajná volba. 

 

P.  B u r e š : 

 Návrh zde mám doručený a očekával jsem diskusi. Protože se nikdo nehlásil, přečetl 

jsem ho. Za Návrhový výbor nebyl přednesen v souladu s jednacím řádem.  

 

P.  H e j m a : 

 S tím jsme se takto vypořádali. Prosím znovu opakovat aklamací, kdo je pro odvolání. 

Pro 14, proti 4, nikdo se nezdržel, nehlasoval 1. Usneseni bylo schváleno.  

 Můžeme přistoupit k bodu číslo 

20, tisk 1708 

další arenbergerovská privatizace v Praze 1, tentokrát z USA  

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Tento bod navazuje na další body, které se týkají způsobu, jakým se prodávaly nebo 

chtějí prodávat na Praze 1 byty. Jedná se o pokus o privatizaci, který již řadu let probíhá v 

Široké ulici 20, kde je byt č. 7 o zhruba 100 m2, na který má nájemní smlouvu pan  

dr. xxxxxxxx xxxxxx. Pan xxxxxxxx xxxxxx zřejmě v bytě již roky nebydlí. Je shoda na tom, 

že bydlí v USA, kde je lékařem.  

 Ze strany minulého i současného vedení probíhá snaha o dokončení této privatizace. 

Konkrétně 12. 4. 2016 se současný radní Jan Votoček, tenkrát také radní pro privatizaci, 

pokusil protlačit privatizaci navzdory odporu úřadu, předtím třeba paní Tomíčkové, a pouze o 

hlas to nevyšlo. Jeden z argumentů byl, že existují jakési webové stránky, které mají 

dokazovat, že pan doktor pracovně pendluje mezi USA a Širokou ulicí. Na to zástupce ODS i 

Petr Kučera prohlásili, že stránky byly založeny několik dnů před zastupitelstvem.  

 Kauza bohužel stále nekončí, nyní je snaha současného vedení, aby nájemní smlouva 

byla převedena na osobu, která v tomto bytě asi ne trvale žije – na pana xxxxxxxxxxxx a pan 

xxxxxxxxxx se nadále privatizace domáhá.  

 Vzhledem ke špatné zkušenosti s Kontrolním výborem v kauze xxxxxxxxxx navrhuji, 

aby byl dán ze strany Prahy 1 podnět Magistrátu, aby provedl kontrolu, jakým způsobem 

Praha 1 v letech 2010-2021 s byty nakládá.  

 Namítám porušení jednacího řádu, že byl opuštěn předsednický stůl.  

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Pan kol. Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Už v úvodu jednání jsem říkal, že když se na Kontrolní výbor 19. června obrátila paní 

xxxxx xxxxxxxxx s podnětem na zrušení usnesení rady z 19. května letošního roku, sděluje, 

že usnesení je neplatné a že podnět byl předán prostřednictvím jejího advokáta na Magistrát 
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hl. m. Prahy, s jehož ředitelem, to je Martinem Kubelkou, dle vyjádření paní xxxxxxxxx 

probíhá jejich vzájemná komunikace.  

 V souvislosti s neplatným usnesením je apelováno, aby nedošlo k uzavření nájemní 

smlouvy s odkazem na uvedené usnesení, dovolím si vás seznámit se stanoviskem Martina 

Kubelky, ředitelem Magistrátu, z 29. července letošního roku, k prověření zákonitosti 

usnesení rady číslo UR21_0533 z 11. května, kterým bylo schváleno uzavření nájemní 

smlouvy právě k bytové jednotce č. 7 na adrese Široká 20. Jeho výsledkem je následující 

stanovisko – cituji: 

 Po posouzení všech relevantních skutečností dospěl Magistrát hl. m. Prahy k závěru, 

že posuzované usnesení MČ není v rozporu se zákonem ani s jiným právním předpisem. 

Magistrát hl. m. Prahy provedl výkon svých dozorových kompetencí ve vztahu k posouzení 

zákonitostí dotčeného usnesení rady.  

 Ve stanovisku se uvádí mimo jiné: K namítané formální námitce neplatnosti 

předmětného usnesení z důvodu absence – prosím, jestli by šlo zajistit tady klid kvůli paní 

Kopečkové – zveřejnění záměru ve smyslu § 34, odst. 1, o hl. m. Praze, kde upozorňuje, že 

existuje výjimka z uvedené povinnosti stanovená v § 36, odst. 3, zákona o hl. m. Praze, podle 

které není dána povinnost zveřejnit záměr majetkové dispozice v případě pronájmu bytů, tak 

jsem si všiml, že to tady kol. Pavel Čižinský potvrdil v jednom z e-mailů v rámci komunikace 

s paní xxxxxxxxxx. 

 Dále: K materiálním důvodům neplatnosti, a to k absenci nejvhodnější nabídky pro 

městskou část, k absenci legitimních důvodů pro určení vyšší ceny nájmu než v místě a v čase 

obvyklé, rozpor se stanoviskem komise obecního majetku či k absenci řádného odůvodnění 

postupu rady MČ. Vyjadřuje se k tomu, že absence takového postupu nemůže být důvodem k 

prohlášení nezákonitosti dotčeného usnesení orgánu, který o majetkoprávní dispozici rozhodl. 

 Dále Magistrát hl. m. Prahy dospěl k závěru, že postup městské části neodporuje 

zákonu. Důvody pro stanovení výše ceny nájmu jsou legitimní a nezakládají pochybnosti o 

nehospodárnosti při nakládání s majetkem hl. m. Prahy. 

 Dále na zákonnost usnesení upozorňuje toto stanovisko rady městské části, že nemá 

vliv soulad či nesoulad s usnesením komise rady. 

 Pak tu ještě máme, že Magistrát neshledal rozpor v usnesení z 11. května se zákonem 

či jiným právním předpisem a tedy ani důvod k zahájení dozorových oprávnění ve smyslu § 

110 a následného zákona o hl. m. Praze. 

 Dne 4. srpna jsem se obrátil s dotazem na odbor veřejné správy a kontroly 

Ministerstva vnitra, aby vydalo stanovisko k tvrzení paní xxxxx xxxxxxxxx, že je povinností 

městské části zveřejňovat záměr v případě pronájmu bytové jednotky. Je tam stanovisko 

stejné jako v případě Magistrátu, čili záměr se nemusí zveřejňovat. 

 Tady je důležitá věc, na kterou upozorňuje paní xxxxxxxxx. Příslušný odbor 

konstatuje, že vámi zmíněný podatel hovoří o rozdílu mezi bytem a bytovou jednotkou, na 

čemž staví svou argumentaci o nutnosti rozlišovat tyto dva pojmy. Z hlediska povinnosti 

zveřejňovat záměr pronájmu dle našeho názoru – cituji – je však v těchto případech lhostejné, 

zda se jedná o byt, který je součástí bytové jednotky či o byt, který součástí jednotky není. Z 

hlediska zveřejňování záměru bude podstatné využití tohoto prostoru.  

 Mám tady i stanovisko od předsedkyně SVJ xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která píše: 

 Vážený pana zastupiteli, s ohledem na vaši žádost jsem se spojila s vlastníky bytových 

jednotek číslo 2, 4, kteří na adrese Široká 20 bydlí, bytové jednotky nepronajímají a se 

kterými se v domě občas potkáváme. Dále s vlastníkem bytové jednotky č. 3, který je ve 

výboru SVJ. 

 Ještě se přihlásím. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka.  

 

P.  V o t o č e k : 

 O tom, že Magistrát záležitost už projednal, což je návrhem usnesení, hovořil už 

Bodeček. Paní xxxxxxxxx tady rovněž už interpelovala a potom si stěžovala, že jsem jí na 

interpelaci neodpověděl. Zde je doporučený dopis, který si na adrese Široká 20 nevyzvedla, 

protože tam bydlí sporadicky, většinou se údajně zdržuje v Německu. Když neuspěla na 

Magistrátu, obrátila se na Transparency International. Rovněž napsali žádost, odpověď, 

kterou jsem jim poslal, mám tady s razítkem, že si to nevyzvedli.  

 Myslím, že nemá cenu se o tom dál bavit. Zastupitelstvo není od toho, aby řešilo 

sousedské spory. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Talackovou. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Tady mě nejvíce zaujalo to, že pan radní Votoček vymyslel webové stránky, aby 

privatizaci prosadil. Jak to bylo s webovými stránkami, které vznikly dva dny předtím?  

 

P.  V o t o č e k : 

 Jak jste přišla na to, že jsem stránky vymyslel já? 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Na to se ptám. Poukázal jste na stránky, které vznikly před dvěma dny, proč jste jimi 

argumentoval? Vy jste nevěděl, že vznikly dva dny předtím? Jak to bylo? 

 

P.  V o t o č e k : 

 Nevěděl jsem, tak velký odborník v IT nejsem.  

 

P.  T a l a c k o v á: 

 Kdy jste se dozvěděl o existenci těchto stránek? 

 

P.  H e j m a : 

 Podle jednacího řádu je možné předložit dotaz, potom bude dotyčný reagovat. 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Řeknu fakta, která byla sdělena těmi, kteří v tomto objektu bydlí. 

 Společně sdělujeme tato fakta – s pozdravem vlastníci bytových jednotek 2, 3, 4, 6 v 

Široké 20.  

 Pana xxxxxxxxxxxx s jeho přítelkyní a jejich dítě občas vídáme na chodbě a u výtahu. 

V  přízemí domu je občas zaparkovaný jejich kočárek. Pan xxxxxxxxxx požádal před 

narozením syna o instalaci kolejnic, aby měli s partnerkou snazší manipulaci s kočárkem v 

domě. Instalace kolejnic je též předmětem sporu s paní xxxxxxxxxx. Korespondence je k 

dispozici u referentky MČ Praha 1 paní Kulíkové. Před nedávnem jsme řešili ukradené kolo 

pana xxxxxxxxxxxx z jejich sklepa a výměnu klíčů. Občas vídáme parkovat jejich auto před 

domem, občas je možno je potkat, když venčí jejich psa Arčího nebo jdou na procházku.  

 Pan xxxxxxxxxx se ptal na možnost zakoupení úložného boxu na náš společný dvorek 

z vlastních prostředků, aby měli snazší manipulaci s kočárkem a s koly.  
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 Na stejném patře jako pan xxxxxxxxxx bydlí v nájemním bytě ve vlastnictví Prahy 1 

pan xxxxxxxxx s paní xxxxxxx. Pokud můžeme soudit, tak  rodiny pana xxxxxxxxxxxx a 

pana xxxxxxxxx pojí blízké přátelství, doporučujeme doptat se i u nich. Zároveň pan 

xxxxxxxxx a paní xxxxxx v domě oba uklízejí, tak by mohli mít dobrý přehled, koho v domě 

vídají. Zdá se, že pan xxxxxxxxx pravidelně venčí psa pana xxxxxxxxxxxx, protože 

xxxxxxxxxxx mají v bytě psa stejné rasy. Občas si nechá pan xxxxxxxxxx poslat kurýra do 

bytu některého z nájemců vlastníků. Ve stejném režimu, tedy občasného potkání, vídáme i 

ostatní obyvatele bytových jednotek, syna paní xxxxxxxxx z bytové jednotky č. 5 nevyjímaje, 

paní xxxxxxxxxx nikoli.  

 Nemá to tady co dělat, protože na to jste se neptal, ale nakonec si dovolím sdělit, že s 

majiteli bytové jednotky č. 5 vedeme za SVJ soudní spor. Vzhledem k historicky velmi 

osobní, napadající, urážlivé, lživé, vysilující a frustrující korespondenci ze strany vlastníka 

bytové jednotky č. 5 směrem k orgánům SVJ, je komunikace vedena výhradně, pokud situace 

dovolí, pouze přes právního zástupce SVJ.  

 Mám tady ještě jedno stanovisko sousedů paní xxxxxx a pana xxxxxxxxx.  Pan 

xxxxxxxxxx jako mnohaletý soused je naprosto solidní a ochotný, ještě za života paní 

xxxxxxxxx, která byla nemohoucí, ležela, neodmítal jí jakoukoli pomoc. Jeví se jako naprosto 

slušný člověk, s kterým nebyly nikdy žádné problémy. Rovněž jeho přítelkyně s jejich 

společný dítětem se chová velmi slušně. Všichni dosud zmínění jsou spořádanými lidmi, u 

nichž nechápeme důvody k sebemenším stížnostem. Paní xxxxxxxxxx jsme nikdy neviděli a 

nevíme ani, jak vypadá. Pan xxxxxx občas proběhne spodními patry domu a příliš se zde 

nezdržuje. V minulosti svými neustálými stížnostmi málem způsobil, že se nepostavil v domě 

výtah. Jsou s ním zřejmě nemalé potíže týkající se správy domu, o čemž by mohla podrobně 

informovat i paní xxxxxxxxx. 

 Máme tady i nějaké stanovisko pana Metelky. Také to nemá cenu tady říkat. Mohu 

tady říct, že si myslím, že paní xxxxxxxxx je člověk, který by vůbec nelhal. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím kolegu Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nechápu, proč David Bodeček a Jan Votoček tady pořád mluví o paní xxxxxxxxx. 

Text tady nepodává paní xxxxxxxxx. Toto není stížnost paní xxxxxxxxx. Řešíme tady, zda je 

v souladu s právem stav, který v bytě možná desítky let je, že ten, kdo má nájemní smlouvu, v 

bytě nežije, že je tam úplně někdo jiný. Řešíme to, zda ti, kteří se snaží byt privatizovat, to 

znamená kteří ho chtějí koupit, Jan Votoček a případně další, při snaze o privatizaci 

nesklouzli až k pokusu o podvod. To je předmětem tohoto tisku. To by podle mého názoru 

měl Magistrát projednat.  

 Tvrzení Jana Votočka, že se Magistrát odmítl zabývat stížnosti paní xxxxxxxxx, je 

absurdní. Magistrát podle mých informací zatím neřešil to, proč Praha 1 nechává pana 

xxxxxxxxxxxx dlouhodobě v bytě bydlet, ač k tomu zřejmě nemá žádný právní titul, a snaha 

byt zprivatizovat, která zatím dosáhla vrcholu v dubnu 2016, kdy privatizace o pouhý hlas 

neprošla, zda už není „přes čáru“ i na poměry Prahy 1. Myslím si, že je.  

 Prosím, už nečtěme další zprávy z domu o sousedech, to s tím nesouvisí. Máme nějaké 

předpisy, které Praha 1 nemůže dlouhodobě ignorovat. To nesouvisí s tím, zda pan 

xxxxxxxxxx je nebo vnímán sousedy jako sympatický, nebo ne. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím kolegu Bodečka. 
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P.  B o d e č e k : 

 Mám k této věci stanovisko Transparency International. 

 Zhodnocení ze strany Magistrátu považuji za odpovídající. Argumentace vysvětlující 

nízkou cenu nové nájemní smlouvy založenou na tom, že by jinak stávající nájemce neukončil 

nynější ještě levnější nájemní smlouvu, považuji za relevantní a očekával jsem ji. Sám bych 

viděl jako jedno z mála řešení právě to, že se najde nějaký kompromis s nájemcem, kterého 

pronajímatel nedokáže vystrnadit. Jsem rád, že se podařilo udržet základní podmínky pro to, 

aby bylo zabráněno tomu, že se z jednoho problematického nekonečného nájmu stane akorát 

jiný. Tedy že byly nebo jsou dány podmínky, že musí jednat osobně pan xxxxxx, nebo že 

nový nájem bude na dobu určitou. Za udržení těchto podmínek bych na jedné straně 

předběžně (!) řekl, že se vedení města snaží najít nějakou legitimní cestu k řešení situace a na 

druhé straně bych očekával, že se vůbec nepodaří nájemní vztah přesmluvnit. Z právního 

pohledu je mi jasné, že nájemce je obecně ve výhodě a je málo zákonných důvodů pro zrušení 

nájmu, takže je na pronajimateli, aby si to dostatečně ošetřil při uzavírání smlouvy. 

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Obdržel Návrhový výbor pozměňovací návrh? Neobdržel. Prosím 

hlasovat o původním návrhu usnesení. Pro 2, proti 0, zdržel se 1, nehlasovalo 14. Usneseni 

nebylo schváleno.  

 Pojďme k bodu číslo 

21, tisk 1711 

uplatnění náhrady škody vůči zastupitelům za ODS, TOP 09, ČSSD, ANO a Věci 

veřejné za rozprodávání bytů pod cenou  

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Opět otevírám téma, zda současná radnice hájí majetkové zájmy Prahy 1, v tomto 

případě proti sobě samým. Podle názoru policie i státního zastupitelství řada i současných 

zastupitelů způsobila škodu Praze 1 rozprodáváním bytů pod cenou. Toto má i trestní rovinu, 

to nemusíme řešit, ale musíme řešit, zda uplatníme všechny možnosti tak, abychom náhradu 

škody pro Prahu 1 zajistili.  

 Můžeme otevřít rozpravu. Bod navrhuje, aby vznikl písemný materiál o tom, co zde 

Praha 1 dělá a co nadále dělat bude. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Slovo má kolega Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Návrh usnesení podpořím. Měl jsem za to, pane zastupiteli Čižinský, že jste to dělal vy 

v pozici starosty. 

 

P.  H e j m a : 

 Hlásí se pan dr. Dětský. Prosím o jeho vyjádření k věci. 

 

P.  D ě t s k ý : 

 Dobré ráno. Předložený materiál mě docela překvapil, když mám v ruce přihlášení ke 

škodě z r. 2019, které podepsal pan Čižinský. V tuto chvíli vzhledem k tomu, že stále běží 

trestní řízení, mohu než konstatovat, že městská část na základě výzvy orgánů činných v 

trestním řízení řádně uplatnila škodu ve výši dle názoru a zjištění orgánů činných v trestním 
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řízení, a to, aby nedošlo k uváděné skutečnosti panem Čižinským, kdy Úřad práce přišel  

o 370 mil. Kč. 

 Za městskou část mohu říct, že udělala maximum pro to, aby k této nešťastné události 

nedošlo. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za vyjádření. Další na řadě je pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nedomnívám se, že tím, že jsem škodu uplatnil, je všechno vyřešeno a dál můžeme se 

založenýma rukama čekat. Zeptal bych se, zda se někdo zabýval otázkou, zda prodeje pod 

cenou byly platné ve smyslu zákona o hl. m. Praze, protože cena obvyklá nebyla dodržena. 

Tam je sankce pro nepřevody majetku, které jsou pod touto cenou a zda by se náhrada škody 

neměla zajistit tímto způsobem. Uvědomme si, že trestní stíhání nemusí dopadnout a škoda ve 

smyslu občansko-právním být může. S tímto nejsem uspokojen.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím kolegu Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Vím, že je to teď trochu paradoxní situace. Záležitost zpětvzetí platí až od 1. července 

2016. Pokud by se to potvrdilo, úkon by byl neplatný. Toto je záležitost výběrových řízení z 

let 2012 – 2015. 

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím hlasovat o původním usnesení. Pro 3, proti 0, zdržel se 0, 

nehlasovalo 13. Návrh nebyl přijat.  

 Prosím přejít k bodu 

22, tisk 1712 

vrácení bytové jednotky č. 1323/11, Opletalova 15, č. p. 1323, k. ú. Nové Město, zpět do 

vlastnictví MČ Praha 1 

 Prosím předkladatele. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Zde se jedná o obdobný problém. Trestní stíhání je vedeno proti bývalému starostovi 

Lomeckému z TOP 09. Jedná se o Opletalovu 15, kde došlo k machinaci, kdy vítěznou se 

stala nabídka paní xxxxxxxx, dcery paní xxxxx xxxxx. Ta jako další v pořadí z výběrového 

řízení odstoupila a byt odkoupila až pátá uchazečka za méně než polovinu této částky – za 

7100 tis Kč, ovšem následně byt přeprodala do vlastnictví firmy xxxxx xxxxx. Firma získala 

byt o 8 mil. Kč levněji než původně nabízela dcera paní xxxxx.  

 Je otázka, jaké kroky Praha 1 dělá ohledně náhrady škody. I zde je možné připojit se k 

trestnímu stíhání za náhradu škody. I zde je třeba si klást otázku jako v minulém případě, zda 

by se měl byt vrátit do vlastnictví Prahy 1 z důvodu neplatnosti smlouvy ve smyslu občansko-

právním.  

 Zde je situace složitější, protože firma může namítat dobrou vůli při koupi. S ohledem 

na vazbu mezi členy rodiny Tykačů by nárok Prahy 1 převážil. Odkazuji na judikaturu 

Ústavního soudu. 

 

P.  H e j m a: 

 Otevírám rozpravu. Prosím pana dr. Dětského o jeho vyjádření. 
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P.  D ě t s k ý : 

 Důvod je stejný, že stále běží trestní řízení. Potvrdím, že se městská část přihlásila ke 

škodě.  

 

P.  H e j m a : 

 Do rozpravy se hlásí pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Na rozdíl od předcházejícího tisku považuji tento tisk za velmi důležitý. Myslím si, že 

tady problém skutečně nastal. 

 V interpelaci jsem navrhoval opatřit barevnou kopírku. Byla by vhodná i kvůli tomuto 

tisku, aby si na radnici, kde koloval tento tisk, někteří zaměstnanci nemysleli, že mají v ruce 

moje parte, že jsem v rámci jednoho tisku na polovině stránky s panem Oldřichem Lomeckým 

a s paní xxxxxxxxx.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Talackovou. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Ptám se koaličních zastupitelů, zda to není něco, co byste chtěli prozkoumat, nebo je 

to podle vás v pořádku? 

 

P.  H e j m a : 

 Nechme to na policii. Končím rozpravu a hlasujme o návrhu usnesení. Pro 3, proti 0, 

zdržel se 0, nehlasovalo 13. Návrh nebyl přijat.  

 Přistupme k projednání bodu 

26, tisk 1717 

zneužívání psychiatrie současným vedením Prahy 1 (ODS, TOP09, STAN, KDU, ANO s 

podporou režiséra Michala Cabana) 

 Prosím předkladatele. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Tento bod se týká politické kultury, která tady na našem zastupitelstvu vládne. Během 

posledních zasedání jsem byl označován za psychiatricky nemocného člověka, a to v 

souvislosti s názorovými nesouhlasy, např. Petrem Hejmou a Janem Votočkem. Byl bych rád, 

kdybychom to tady na tomto zastupitelstvu projednali. jakým způsobem si většina představuje 

politickou kulturu. Komunisté asi nebyli jediní, kdo označovali své oponenty za blázny, ty, 

kteří nevěří, že komunisté dělali vše dobré, za psychiatricky nemocné lidi. Myslím, že 

Vladimír Putin nebo Lukašenko do dělají dodnes. Zajímá mě, jak se k tomu radnice postaví a 

kam je až ochotna klesnout.  

 

P. H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Hlásí se pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Pavle, všichni ví, že nejsi normální, dnešní den to opět ukazoval. Dávám protinávrh k 

navrženému usnesení ve znění: 

 Zastupitelstvo se distancuje od zastupitele Mgr. Pavla Čižinského a doporučuje  

Mgr. Pavlu Čižinskému, aby se nechal vyšetřit psychiatrem.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím doručit tento návrh k rukám Návrhového výboru. 

 Prosím další do rozpravy paní kolegyni Talackovou. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Myslím, že to, co je uváděno v tisku, je zcela za hranou.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím kolegu Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Je to úsměvné z obou stran, i tisk. Nevím, proč tam figuruje Michal Caban a celá 

koalice. Až potom jsem pochopil, že celá koalice vládne, že se to týká dr. Votočka a starosty. 

Dával bych ke zvážení, aby k tomuto tisku nebylo přijato žádné usnesení. Jestli si 

vzpomenete, v r. 2017 mě několikrát oslovil tehdejší starosta Lomecký, že jsem psychopat a 

skončilo to tak, že jsem se šel vyšetřit na Karlovo nám., kde jsem podstoupit tříhodinové 

vyšetření. Pan primář napsal zprávu, kterou jsem tady prezentoval, že jsem v pořádku, jen 

jedna věc není v pořádku, což je ale normální, že jsem gay. Přesně to tam uvedl.  

 Byl bych rád, kdybychom se tady nad tím povznesli a minimálně do příště se všechny 

strany vyvarovaly těchto věcí.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Cabana. 

 

P.  C a b a n : 

 Pokusím se povznést, ale tím, že jsem uveden v názvu materiálu, čímž jsem se dostal 

to mimořádných výšin, ale naštěstí si je získávám jinde a jinak, musím se vyjádřit. Jestli jsem 

Valerii dobře porozuměl, že skutečné je neskutečné, používat v důvodové zprávě porovnání s 

komunistickým režimem v SSSR a v období za Brežněva, kdy pan Čižinský chodil do 

základní školy možná na 1. stupeň, zatímco já jsem zažil i Brežněva, nikdy mi nepřišlo na 

mysli takový příměr vyslovit veřejně. Je to naprosto nehorázné. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan kolega Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Budu reagovat na kol. Bodečka, že mi to vtipné nepřipadá.  

 

P.  H e j m a : 

 Tím, že se to týká mé osoby, odkázal bych pozornost na citaci toho, co jsem řekl. 

Naopak si myslím, že to bylo velmi kolegiální. Byla to reakce na váš tisk, který jste 

předkládal a který byl naprosto nepochopitelný, tak jsem vám řekl pouze v názvu žalovatelné 

urážky. Z jakého titulu si nás, pane kolego, dovolíte urážet? Ve vší ústě k vám a k vašim 

kolegům si to nedovolíme.  

 Můžeme začít čím dál tím víc pochybovat o vašem duševním zdraví, a to čistě z 

kolegiality, že máme o vás strach, jestli by se nemělo to, co tady předvádíte, diagnostikovat. 

Není to nic špatného, je to pouze obava starosty o svého kolegu.  

 Prosím kol. Bodečka. 
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P.  B o d e č e k : 

 Budu reagovat na předřečníka a na Pavla Čižinského. Vtipné to není ani z jedné 

strany. Vtipné je to, že se tady špičkujeme tři hodiny po půlnoci. Omlouvám se, jestli to tak 

vyznělo, a prosím, abychom tento tisk nějak přešli.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Talackovou. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Tento typ urážky je za hranou.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím předsedu Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 Máme zde jeden pozměňovací návrh, který nahrazuje původní návrh, že zastupitelstvo 

se distancuje od Mgr. Čižinského a doporučuje Mgr. Čižinskému, aby se nechal vyšetřit 

psychiatrem.  

 Asi se nemusím ptát pana předkladatele, zda se ztotožní. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předkladatele o odpověď. Máme zato, že nikoli.  

 Prosím hlasovat. Pro 1, proti 2, zdržel se 0, nehlasovalo 13. Tento návrh nebyl přijat. 

 Prosím hlasovat o původním návrhu usnesení. Pro 2, proti 1, zdržel se 0, nehlasovalo 

13. Tento tisk též nebyl schválen. K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 Prosím k poslednímu bodu 

29, tisk 1744 

nesouhlas s poskytnutím slevy na nájemném pro nájemce Paláce Žofín  

 Prosím předkladatele pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Jedná se o poskytnutí slevy paláci Žofín. Tento tisk se objevil nedávno, byl vyvěšen 

záměr. K záměru jsem napsal vyjádření. Už v minulosti jsme hovořili o smlouvě, o jejím 

prodloužení i o dalších významných soutěžích by mělo rozhodovat zastupitelstvo. 

 Domnívám se, že smlouva důvodná není. Obecně na slevu není žádný právní nárok. 

Jaký je zájem na tom, aby sleva byla dána? Nájemce Žofína má pronájem na velmi dlouhou 

dobu, doba nájmu je na 10 let. Zde platí to, že nájemce musí mít nějaký business plán, který je 

rozložen na dlouhou dobu. Když má někdo tuto výhodu, tak potom argumentovat tím, že 

pokud po krátkou dobu nemůže dosahovat zisku, tak za to musí být odškodněn 

pronajimatelem, nedává smysl.  

 Nájemce Žofína současně tvrdí, že na jedné straně je jeho podnikání strašně ztrátové, 

na druhé straně se snaží domoci dalšího prodloužení pro něho údajně nerentabilní smlouvy na 

dalších 10 let, a to s velkým předstihem. To opět nedává smysl. 

 Praha 1 na provoz Žofína poměrně hodně doplácí. Ač se jedná o velmi lukrativní 

prostor, v minulých letech se v průměru doplácelo asi 5 mil. ročně. I to je argument pro to, 

aby se ztráta, kterou Praha 1 s Žofínem má, nadále neprohlubovala.  
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 Domnívám se, že tento palác není možné považovat za klasickou občanskou 

vybavenost a že nespadá do pravidel, podle kterých se nájemcům během epidemie slevy 

poskytovaly. Pokud by se o nějaké slevě mělo uvažovat, v případě takto velké částky a takto 

významného nájemce by bylo třeba podrobněji prozkoumat rentabilitu jeho podnikání, jeho 

příjmy a výdaje, zda je nějaká účast na tvrzených ztrátách nájemce Žofína v důsledku 

koronaviru odůvodněná.  

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Prosím pana Grabeina Procházku. 

 

P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 Budu krátce reagovat. Chtěl bych potvrdit, že Žofín byl v rámci jedné kategorie 

systémových slev, byly to slevy pro jednotlivé domy. Systémové slevy jsme zavedli právě z 

toho důvodu, že jsme viděli, že není možné každý případ přesně porovnávat s ostatními. 

Chtěli jsme tehdy reagovat rychle a pomoc zajistit pokud možno širšímu spektru podnikatelů, 

aby nebylo ohroženo to, že MČ Praha 1 potřebuje výnosy z nájmů. Jsou to výnosy, které 

zařazuje do rozpočtu.  

 Nebudu se zabývat minulostí, jen několik vět do budoucnosti. Jsem rád, že se rada 

dohodla. Dnes má na stole nabídky od renomovaných poradců. Oslovili jsme pět nebo šest 

firem. Máme tady nabídky jak od společnosti Deloite Advisory s.r.o., tak od společnosti 

CUSHMAN & WAKEFIELD i od společnosti KNIGHT FRANK spol. s r.o., které nám měly 

vypracovat postup, jak realizovat další budoucnost Paláce Žofín, o jaká kritéria se opřít a 

jakým způsobem nastavit podmínky pro výběr provozovatele Paláce Žofín do budoucna. 

 V tuto chvíli se snažíme jít co nejvíce transparentním profesionálním způsobem.  

 

P. H e j m a : 

 Prosím ještě pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Velmi děkuji za využití zpracovaného dokumentu, který jsem vytvořil pro jednání 

Kontrolního výboru a pro jednání komise obecního majetku v r. 2020. Dokument má výročí a 

jsem rád, že dokáži tvořit nadčasová díla. 

 Za sebe musím říct, že jsem dlouhou dobu kritikem snahy prodloužit nájemní smlouvu 

současnému nájemci bez transparentní soutěže, v níž by měl mít nájemce určitou výhodu, u 

poskytování slevy si myslím, že bychom měli postupovat konzistentně. Rada už v pondělí 

záměr vyhodnotila. I když se mi to svým způsobem nelíbí, tak i s ohledem při srovnání k 

anglo-americké univerzitě, pokud jí byla sleva udělena, mělo by se postupovat konzistentně, 

protože si myslím, že je tam obdobný problém. 

 Stejně je to u ostatních celých objektů. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Reakce na Davida Bodečka. Myslím si, že informace, které jsi shromáždil a práci, 

kterou jsi udělal, jsou kvalitní. Pokud jde o podstatu problému, je pořád stejná. Nájemní 

smlouva je pro Prahu 1 nevýhodná.  

 K tomu, že v pondělí rada schválila to, co navrhuji neschválit, mohu říct jen to, že se 

jedná o nerespektování zastupitelstva, když má být na programu zastupitelstva projednání 

nějakého bodu a rada to udělá už před tím, je zvláštní. 
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P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím hlasovat o předloženém usnesení. Pro 2, proti 0, zdrželo se 

5, nehlasovalo 5. Tento návrh nebyl schválen.  

 

 

 

 

 

Konstatuji, že je vyčerpán program dnešního zastupitelstva. Všem děkuji 

za pevnou vůli a výdrž. Máme rekord – jednali jsme 17 hodin. Přeji krásný 

zbytek noci a za chvíli se těším na radnici. Mějte se krásně. 


